
FACULDADE   MODELO 
Credenciada pela Portaria Ministerial n° 2.413 de 11/08/2004 (D.O.U. de 12/08/2004) 

Mantida pelo  Instituto Modelo de Ensino Superior Ltda. 
CNPJ: 05.121.388/0001-00 

 

 1 

 

 

 

 

 
 

 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL 

 

2014-2018 

 

 

 



FACULDADE   MODELO 
Credenciada pela Portaria Ministerial n° 2.413 de 11/08/2004 (D.O.U. de 12/08/2004) 

Mantida pelo  Instituto Modelo de Ensino Superior Ltda. 
CNPJ: 05.121.388/0001-00 

 

 2 

 

 

SUMÁRIO 

 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO DA IES  9 

1.1. INTRODUÇÃO  9 

1.2. MISSÃO  10 

1.3. VISÃO DE FUTURO  10 

1.4. BREVE HISTÓRICO  11 

1.5. CONTEXTO GEOEDUCACIONAL  15 

1.5.1. SITUAÇÃO DO MERCADO DO EDUCACIONAL NA REGIÃO SUL E 

PARANÁ 22 

1.5.2. ANALISE DO PERFIL DO LOCAL DA OFERTA  26 

1.6. OBJETIVOS GERAIS DA INSTITUIÇÃO  31 

1.6.1. GERAIS  31 

1.6.2. ESPECÍFICOS 33 

1.7.METAS E ESTRATÉGIAS  PARA ATINGIR OS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

INSTITUCIONAIS   35 

1.8.METAS E ESTRATÉGIAS PARA ATINGIR OS OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

POR CURSO 59 

1.2. ARTICULAÇÃO ENTRE O PDI  E OS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO   

INSTITUCIONAL ( AUTOAVALIAÇÃO E AVALIAÇÃO EXTERNA ) E  



FACULDADE   MODELO 
Credenciada pela Portaria Ministerial n° 2.413 de 11/08/2004 (D.O.U. de 12/08/2004) 

Mantida pelo  Instituto Modelo de Ensino Superior Ltda. 
CNPJ: 05.121.388/0001-00 

 

 3 

PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO, ESPECIALMENTE EM RELAÇÃO AOS 

PROCESSOS, RESULTADOS E EFICÁCIA DA AUTOAVALIAÇÃO 

INSTITUCIONAL 60 

1.2.1.EVOLUÇÃO INSTITUCIONAL A PARTIR DOS PROCESSOS DE 

PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  61 

1.2.1. PROJETO/PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  70 

1.2.3.AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL: PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE 

ACADÊMICA  81 

1.2.4. AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL E AVALIAÇÃO EXTERNAS; 

ANALISE E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  83 

1.2.5. RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO  94 

1.3. PROTOCOLO E COMPROMISSO DOS CURSO DE ADMINISTRAÇÃO E 

CIENCIAS CONTABEIS  115 

2. A POLITICA PARA O ENSINO, A PESQUISA , A EXTENSÃO  115 

2.1.COERENCIA  ENTRE O  PDI E AS ATIVIDADES DE ENSINO DE 

GRADUAÇÃO E DE POS-GRADUAÇÃO 115 

2.2. PRINCÍPIOS FILOSÓFICOS - VISÃO DO HOMEM, DO CIDADÃO E DO 

MUNDO.  122 

2.2. POLÍTICAS INSTITUCIONAIS PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO  136 

2.2.1. FOCO NA APRENDIZAGEM  137 

2.2.2. CONHECIMENTOS QUE AMPLIEM A CIDADANIA  137 

2.2.3. EDUCAÇÃO VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS 

COMPETÊNCIAS  138 



FACULDADE   MODELO 
Credenciada pela Portaria Ministerial n° 2.413 de 11/08/2004 (D.O.U. de 12/08/2004) 

Mantida pelo  Instituto Modelo de Ensino Superior Ltda. 
CNPJ: 05.121.388/0001-00 

 

 4 

2.2.4. CURRÍCULO PERMEADO PELA TRANSDISCIPLINARIDADE E 

CONTEXTUALIZAÇÃO  138 

2.2.5. AUTONOMIA INTELECTUAL  138 

2.2.6. PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA NECESSÁRIA – PROJETO 

INTEGRADOR 138 

2.2.7.VALORIZAÇÃO DE GRAU DE DESENVOLVIMENTO PRÉVIO DO 

ALUNO................................................................................................................ 140 

2.2.8. AVALIAÇÃO CONSTANTE E SISTEMÁTICA DAS ATIVIDADES DE 

APRENDIZADO  140 

2.2.9. ORIENTAÇÃO DOCENTE  140 

2.2.10.CRITÉRIOS DE CONTRATAÇÃO  141 

2.2.11. CAPACITAÇÃO DOCENTE  141 

2.2.12. AVALIAÇÃO DOCENTE  142 

2.2.13. ACOMPANHAMENTO DISCENTE/ GESTÃO DO CORPO DISCENTE  142 

2.2.14.GESTÃO DA SALA DE AULA  143 

2.2.15.AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS  143 

2.2.16.ORGANIZAÇÃO DOS PROJETOS PEDAGÓGICOS  146 

2.2.17. PLANO PEDAGÓGICO  147 

2.2.18. GESTÃO DOS PROJETOS PEDAGÓGICOS  148 

2.2.19. DESENVOLVIMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS 

PROJETOS PEDAGÓGICOS  149 

2.2.20. DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PEDAGÓGICOS  149 



FACULDADE   MODELO 
Credenciada pela Portaria Ministerial n° 2.413 de 11/08/2004 (D.O.U. de 12/08/2004) 

Mantida pelo  Instituto Modelo de Ensino Superior Ltda. 
CNPJ: 05.121.388/0001-00 

 

 5 

2.2.21. CURSOS E VAGAS  150 

2.2.22.   CORPO DISCENTE  150 

2.2.22. IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS PEDAGÓGICOS  150 

2.2.23. ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS PEDAGÓGICOS  150 

2.2.24. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO  151 

2.2.25. ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS  151 

2.2.26. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  153 

2.2.2. DAS PÓS-GRADUAÇÃO  153 

2.3. POLÍTICAS INSTITUCIONAIS DE PESQUISA E DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

E SUAS FORMA DE OPERACIONALIZAÇÃO 158 

2.7.POLÍTICAS INSTITUCIONAIS DE EXTENSÃO E FORMAS DE 

OPERACIONALIZAÇÃO  175 

3. COERÊNCIA DAS AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIAL COM AS 

POLÍTICAS CONSTANTES DOS DOCUMENTOS OFICIAIS E COERÊNCIA DAS 

AÇÕES DE COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE COM AS POLÍTICAS 

CONSTANTES DOS DOCUMENTOS OFICIAIS.  176 

4. OUVIDORIA  180 

5. AS POLÍTICAS DE PESSOAL, DE CARREIRAS DO CORPO DOCENTE E 

CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO, SEU APERFEIÇOAMENTO, 

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E SUAS CONDIÇÕES DE TRABALHO 

 180 

5.1.TITULAÇÃO CORPO DOCENTE  180 

5.2.PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS  180 



FACULDADE   MODELO 
Credenciada pela Portaria Ministerial n° 2.413 de 11/08/2004 (D.O.U. de 12/08/2004) 

Mantida pelo  Instituto Modelo de Ensino Superior Ltda. 
CNPJ: 05.121.388/0001-00 

 

 6 

5.2. POLÍTICA DE APERFEIÇOAMENTO, QUALIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO 

DO CORPO DOCENTE 193 

5.2.1.QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOCENTE  194 

5.2.2. CAPACITAÇÃO DOCENTE  194 

5.2.3. AVALIAÇÃO DOCENTE  196 

6.ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO, ESPECIALMENTE O 

FUNCIONAMENTO E REPRESENTATIVIDADE DOS COLEGIADOS, SUA 

INDEPENDÊNCIA E AUTONOMIA NA RELAÇÃO COM A MANTENEDORA, E A 

PARTICIPAÇÃO DOS SEGMENTOS DA COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA NOS 

PROCESSOS DECISÓRIOS  197 

6.1.ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E INSTANCIAS DE DECISÃO, ÓRGÃOS 

COLEGIADOS, ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS  197 

6.2.ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNICO-ADMINISTRATIVA  200 

6.3.PROCESSOS INTERNOS DE SECRETARIA  203 

6.4.FUNÇÕES E ATIVIDADES  204 

6.5.RECURSOS HUMANOS  212 

6.6.PLANO DE CARREIRA ADMISTRATIVO  212 

7. INFRAESTRUTURA FÍSICA, ESPECIALMENTE A DE ENSINO E DE 

PESQUISA, BIBLIOTECA, RECURSOS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

  215 

7.1. ESPAÇO FÍSICO E DEPENDÊNCIAS  215 

7.1.1CONDIÇÕES DE ACESSO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES 

ESPECIAIS  219 

7.1.2.INFRAESTRURURA DE SEGURANÇA  219 



FACULDADE   MODELO 
Credenciada pela Portaria Ministerial n° 2.413 de 11/08/2004 (D.O.U. de 12/08/2004) 

Mantida pelo  Instituto Modelo de Ensino Superior Ltda. 
CNPJ: 05.121.388/0001-00 

 

 7 

7.1.3.INFORMATIZAÇÃO DA ESCOLA  219 

8.BIBLIOTECA  220 

8.1.PLANO DE EXPANSÃO DA BIBLIOTECA  222 

8.2. NORMAS E RELATÓRIO DA BIBLIOTECA  222 

8.2.1. APRESENTAÇÃO 8.2.2 SERVIÇOS OFERECIDOS  222 

8.2. 2.1. ORIENTAÇÃO A PESQUISAS NO ACERVO  222 

2.2. EMPRÉSTIMO DOMICILIAR  222 

8.2.2.3. RENOVAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE MATERIAIS  222 

8.2.2.4. RESERVA DE MATERIAIS  223 

8.2.2.5. EMPRÉSTIMO INTERBIBLIOTECÁRIO  223 

8.2.2.6. VISITA ORIENTADA À BIBLIOTECA  223 

8.2.2.7. HORÁRIO DE ATENDIMENTO  223 

8.2. 3. RECURSOS HUMANOS  223 

8.2.4. RECURSOS FÍSICOS/ÁREA  223 

8.2.5. RECURSOS TECNOLÓGICOS  223 

8.2.5.1. COMPUTADORES DE SERVIÇO  223 

8.2.5.2. COMPUTADORES PARA OS USUÁRIOS  223 

8.2 5.3. SISTEMA GERENCIADOR DE ACERVO  224 

8.2. 5.4. CATÁLOGO DIGITAL  224 

8.2. 6. PROCESSO TÉCNICO  224 



FACULDADE   MODELO 
Credenciada pela Portaria Ministerial n° 2.413 de 11/08/2004 (D.O.U. de 12/08/2004) 

Mantida pelo  Instituto Modelo de Ensino Superior Ltda. 
CNPJ: 05.121.388/0001-00 

 

 8 

8.2.7. COMPOSIÇÃO DO ACERVO  224 

8.2.7.1. LIVROS  224 

8.2.7.2. PERIÓDICOS  225 

8.2 7.3. POLÍTICA DE AQUISIÇÃO, SELEÇÃO E EXPANSÃO DO ACERVO  226 

8.2. 7.4. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS  226 

8.2.7.5. SELEÇÃO DE MATERIAIS  226 

8.2.3.  NORMAS DE USO DA BIBLIOTECA 8.2.8.1 CONSULTA LOCAL  227 

8.2.8.3. EMPRÉSTIMO DOMICILIAR  227 

8.2.8.4.  EMPRÉSTIMO ENTRE BIBLIOTECAS  227 

8.2. 8.5. INTERNET  227 

8.2.8.6. PENALIDADES  227 

8.2.8.7. CONDUTA NA BIBLIOTECA  228 

9.ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS – 2014 – 2017  228 

10.ANEXOS  237 

1.ANEXO 1 : RELATORIO DE AUTO AVALIAÇÃO  237 

1.1.ASPECTOS TEÓRICOS DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  239 

1.2.CARACTERIZAÇÃO INSTITUCIONAL  242 

1.3.HISTÓRICO DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL NA FACIMOD  246 

1.4.AUTO-AVALIAÇÃO  251 

2. ANEXO 2 REGIMENTO INTERNO DA FACULDADE MODELO 258 

3. ANEXO 3 PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS - FACULDADE MODELO     314 



FACULDADE   MODELO 
Credenciada pela Portaria Ministerial n° 2.413 de 11/08/2004 (D.O.U. de 12/08/2004) 

Mantida pelo  Instituto Modelo de Ensino Superior Ltda. 
CNPJ: 05.121.388/0001-00 

 

 9 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional 2014a 2018 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO DA IES 

Faculdade Modelo – FACIMOD, situa-se à Rua Engenheiro Benedito Mario da Silva, 

nº 35, Bairro Cajuru, na cidade de Curitiba, no Estado do Paraná,Credenciada pela 

Portaria Ministerial n° 2.413 de 11/08/2004 (D.O.U. de 12/08/2004constitui-se em um 

Instituição de Ensino Superior para oferta de cursos de graduação, pós graduação, 

extensão e pesquisa na áreas de atuação, com  características próprias que tem 

Regimento devidamente aprovado  e mantida  pelo, Instituto Modelo de Ensino 

Superior S/C Ltda-CNPJ: 05.121.388/0001-00Tem como Diretor Presidente, o Prof. 

Romeu Ferreira Ribas. 

A proposta inicial foi dos cursos de Administração, Ciências Contábeis e Normal 

Superior, hoje transformado em Pedagogia. 
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Administração, autorizado pelo Portaria MEC nº2.415 de 11/08/2004 publicado em 

12/08/2004 reconhecido pela Portaria 364 de 23/08/2011  publicada em 25/08/2011 com 

NOTA “3”; e resultado do Enade 2009 e 2012 “2”, sofreu Medida Cautelar em 2012, e em 

visita in loco em 5 de setembro de 2014 obtevendo nota 3 

Ciências Contábeis, autorizado pelo Portaria MEC nº2.414 de 11/08/2004publicado 

em 12/08/2004 reconhecido pela Portaria nº371 de 30/08/2011.publicada em  

31/08/2011com NOTA “3”; resultado do Enade 2009 e 2012 “2”,sofreu Medida Cautelar 

em 2012 aguarda visita in loco em 2014. 

Autorizamos também o curso Normal Superior depois transformando em 

licenciatura em Pedagogia : 

Pedagogia, autorizado pelo Portaria MEC nº  505 de 17/08/2006*publicado em 

18/08/2006reconhecido pela Portaria nº 39 de 14/02/2013.publicada em  15/02/2013com 

NOTA “3”; resultado do Enade 2011 “3” 

1.1.  INTRODUÇÃO 

A Faculdade Modelo sempre elabora seu PDI (Plano de Desenvolvimento 

Institucional) seguindo seus princípios e utilizando-o como direcionador para o 

desenvolvimento Institucional. 

A MODELO tem habitualidade de acompanhar o seu PDI, revisando-o 

periodicamente, pois considera que é um instrumento importante para o seu 

Planejamento Estratégico, para o desenvolvimento institucional, para o cumprimento da 

sua missão e para o auxílio ao desenvolvimento regional. 

Ao final do período anterior, foi realizada uma análise, buscando verificar quais 

metas foram obtidas e identificar as perspectivas futuras para elaboração do PDI relativo 

ao período de 2014 a 2018.  

O PDI possibilita o desenvolvimento das atividades de ensino, conforme a 

crescente necessidade do mercado de trabalho, considerando-se as características 

regionais e as especificidades e vocações da modelo. 

A metodologia escolhida para o desenvolvimento e configuração do plano é 

participativa, desta forma todos os representantes da instituição apresentaram sugestões 

e alternativas de melhoria.  
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Como fontes de consulta foram utilizadas as informações da Auto-avaliação, das 

Avaliações Externas (ENADE, Avaliação de Curso e Institucional), do mercado local e 

regional. 

1.2. MISSÃO 

A FACULDADE MODELO assume o seu papel regional assegurando 

desenvolvimento humano, por meio do ensino, pesquisa necessáriae extensão, bem 

como desenvolve talentos e atua como elo entre o mercado de trabalho e a formação 

profissional, formando cidadãos responsáveis, qualificados e disseminadores do 

conhecimento. 

As premissas da instituição quanto à forma de alcance de sua missão abrange: 

O A promoção de excelência acadêmica nas ciências sócias aplicadas. 

O O respeito à diversidade intelectual, institucional e política. 

O A valorização do desenvolvimento humano 

O O compromisso com a democracia e justiça social 

Os Cursosestão alinhados com ela  assim  esta  missão nos leva  à uma atividade 

educacional formativa, para desenvolver e preparar profissionais e cidadãos livres e 

conscientes que visem a desenvolver projetos de vida que sejam participativos, 

responsáveis, críticos e criativos, que desenvolvam, construam e apliquem o 

conhecimento para o aprimoramento contínuo da sociedade e das futuras gerações 

1.3 . VISÃO DE FUTURO  

O A Faculdade MODELO será reconhecida pela qualidade de seus cursos e 

relevância social das suas atividades, ampliando a capacidade de oferecer 

soluções para o desenvolvimento auto sustentado da região. 

1.4. BREVE HISTÓRICO 

A Faculdade MODELO foi criado em 2004 peloInstituto Modelo de Ensino Superior 

S/C Ltda-  que nasceu dos anseio e vivencia educacionais  de educadores com mais de 

30 de labuta na educação básica, e visavam na criação de um faculdade  envolver 

professores pesquisadores e alunos em um processo de reflexão pedagógica voltado a 
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novos caminhos de qualificação profissional, caminhos estes que impõem engajamento 

social e político na construção de uma sociedade mais humana, justa e solidária, tal 

vinham praticando a anos nos ciclos anteriores de educação 

Foi idealizada e criada pela experiência de um grupo que sempre entendeu ser a 

educação, a mola mestra do processo de desenvolvimento de uma sociedade, por isso 

não hesitando em investir na construção de seus ideais, sempre baseado no perfeito 

equilíbrio entre a vontade de fazer e a maneira de como fazer, aliado a ética profissional e 

a responsabilidade social. 

A Faculdade tem por objetivo comprometimento com as questões educacionais e 

com a produção do conhecimento através da pesquisa necessária de cunho didático e, 

defende que a mudança é possível e que esta passa pela educação. Que fazer educação 

é construir cidadãos críticos, autônomos e livres. Que ensinar exige competência 

profissional, transparência, coragem, liberdade, autoridade, simplicidade e paixão. Que 

ensinar exige pesquisa e que pesquisa exige ensino. Que nós, educadores, sejamos 

apaixonados e comprometidos com a causa da educação que nos dignifica e nos valoriza 

como pessoas e profissionais.  

Os objetivos gerais da instituição, decorrentes dos fundamentos de sua missão, 

formulam-se do seguinte modo: 

• Ministrar o ensino aos seus educandos, por meio de cursos superiores, 

programas e atividades educacionais; 

• Formar e aperfeiçoar profissionais, docentes e pesquisadores; 

• Preparar técnicos de carreira; 

• Criar condições para a educação continuada, para os seus agentes 

educacionais e para seus educandos; 

• Atuar no processo de desenvolvimento da sua comunidade regional; 

• Promover e difundir a cultura; 

• Contribuir para o fortalecimento da solidariedade e da fraternidade entre os 

homens; 

• Promover, pelas suas atividades de pesquisanecessária , o enriquecimento 

e a inovação do processo ensino-aprendizagem e a ampliação dos conhecimentos nas 

várias áreas do saber; 
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• Promover a produção científica e intelectual do seu corpo docente, por meio 

do fomento à divulgação e publicação dos seus trabalhos; 

• Promover, pelas suas atividades de extensão, a integração da Instituição 

com a comunidade, por meio de cursos, serviços e estágios para o crescimento mútuo; 

• Preparar os educandos para o domínio dos recursos socioculturais, 

científicos e tecnológicos, que permitam participação profissional consciente e eficiente 

para a consecução do seu projeto de vida; 

• Promover, na comunidade acadêmica, a conscientização dos direitos e 

deveres do cidadão, estado, família e dos demais grupos que compõem a sociedade; e 

• Conferir, pela realização e conclusão dos seus cursos, os certificados e 

diplomas correspondentes aos graus obtidos. 

Os princípios que norteiam esses objetivos e compromissos são de: 

• Igualdade: Todos os indivíduos são iguais perante a sociedade, possuindo 

os mesmos direitos e deveres e serão possuidores, igualmente, ao final de cada curso, do 

melhor conhecimento na sua especialidade. 

• Qualidade: O ensino e a vivência escolar serão conduzidos de modo a criar 

as melhores e mais apropriadas oportunidades, para que os indivíduos desenvolvam-se 

na sua total potencialidade cultural, política, social, humanística e profissional. 

• Democracia: A responsabilidade pelo cumprimento desta missão está 

dividida entre alunos, professores, funcionários, administradores e comunidade que, 

participando crítica e enfaticamente do processo acadêmico, promoverão o exercício da 

plena cidadania. 

• Humanismo: O rompimento do individualismo, em todos os níveis, de modo 

a estimular à ética e os ideais de solidariedade humana. 

Na pós-graduação, a Faculdade manterá a sua atuação em educação mas ira 

ampliar o leque de oferta para área de gestão entre outra, para iniciar uma pratica numa 

área na qual pretende atuar na graduação futuramente. 

 No Programa de Pós-Graduação da Faculdade, o conceito de pesquisa é aquele 

que relaciona ensino e pesquisa como elementos indissociáveis na produção do 

conhecimento. Assim sendo, toma-se a sala de aula, com todas as suas contradições, 

como local privilegiado na construção do saber, como o objeto mesmo da atividade 

investigativa. 
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Participando deste programa, o aluno-professor é estimulado a fazer uma reflexão 

mais consistente sobre a prática pedagógica, com base em diferentes abordagens do 

processo de ensino-aprendizagem. Acredita-se que esta reflexão, fundamentada na teoria 

e na prática, leva-o a levantar problemas de sala de aula e a buscar soluções para eles de 

forma mais crítica e segura. 

Embora se procure atender, neste Programa, professores que ministram aulas na 

escola pública, acredita-se que os procedimentos adotados para a sua implementação 

possam ser os mesmos aplicados à rede particular de ensino, uma vez que a realidade 

investigada é a mesma, ou seja, a prática em sala de aula. 

Com a mudança do projeto pedagógico em 2013 foi proposta aos diversos órgãos 

colegiados da IES, do NDE ao Conselho Superior, uma revisão no Currículo dos Cursos, 

em relação a sua forma de oferta e de organização interna, evidenciando que esta deveria 

partir, essencialmente, de um referencial teórico fecundo e emergente da realidade 

brasileira, que não objetivasse primordialmente a formação em docência mas que 

também  pudesse respaldar uma prática de Gestão e caracterizar um novo tipo de Diretor, 

que tivesse como compromisso básico uma educação que melhor atendesse às reais 

necessidades da comunidade escolar.  

Baseada na proposta uma nova matriz curricular grade curricular vigente, que teve 

como preocupação fundamental, propiciar a vivência de um trabalho integrado e coerente 

com objetivos gerais do projeto dos Cursos, do qual resultassem subsídios mais 

consistentes para a reestruturação global do curso. Assim, no caso de pedagogiaas 

disciplinas de Pesquisa e Praticas estão vinculadas aos Estágios, sendo um momento 

preparatório dos mesmo, tendo emvista que ocorrem nos primeiros 4 semestres e no caso 

de Administração  e Ciências Contábeis vinculamos os estágios a uma pratica de 

pesquisa que resultará na elaboração de um trabalho que será uma analise de caso, pode 

um plano de negócios.  

Essa proposta foi apresentada e discutida com os professores. Se colocando que 

para além das mudanças de disciplinas a nova matriz traz uma mobilidade e flexibilidade 

que ira muito enriquecer a pratica pedagogia do curso, pois questiona paradigmas já a 

muito enraizados no ensino superior, como a não navegabilidade do aluno e a sua 

liberdade de escolha do que cursar e quando cursar. As mudanças após exaustivas 

conversas foi aprovada em todos os conselhos em seguida foi dada a devida publicidade 
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das mesmas, tendo se aproveitado o momento para alterar o Regimento Interno que 

possibilitasse a inclusão de uma nova modalidade recuperação – Preas- que serão 

explicados mais adiante. 

Além destas mudanças também foi incluído a possibilidade um processo de 

aproveitamento de disciplinas mais amplo que incentivasse a possibilidade de licenciados 

em outras áreas de cursarem a licenciatura de Pedagogia se acolhendo a suas 

experiências profissionais e acadêmicas como prevê a LDBEN.  

Propôs-se a migração de todos os 180alunos já matriculados para nova matriz  

para assim da oportunidade destes alunos de aproveitarem esta oportunidade única de 

cursar uma matriz curricular inovadora e criativa que vai além das usuais. 

Tudo isto tendo em vista os objetivos as novas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Curso e a LDBEN 

Neste sentido buscamos compartilhar saberes de diferentes áreas de 

conhecimento e articular em seu trabalho seja de pesquisa ou de prática as contribuições 

dessas diferentes áreas;  

Criar, planejar, gerir e avaliar situações didáticas eficazes para a aprendizagem e 

para o desenvolvimento dos alunos, utilizando os conhecimentos das áreas a serem 

ensinadas, das temáticas sociais transversais ao currículo escolar, dos contextos sociais 

e culturais considerados relevantes para a aprendizagem escolar. 

Desse modo, à prática não pode ficar reduzida a um espaço isolado, que reduzam 

as atividades práticas e de pesquisa a componentes curriculares fechados em si e 

desarticulados do restante do curso. Para tanto, como resultado reflexivo, ficou entendido 

que o planejamento do curso deveria prever situações didáticas em que os futuros 

professores-gestores colocassem em uso os conhecimentos aprendidos, ao mesmo 

tempo em que pudessem mobilizar outros, de diferentes natureza, e oriundos de 

experiências em diversos tempos e espaços escolares. 

Assim a reorganização da matriz curricularde modo a atender as novos princípios 

baseados em flexibilidade e autonomia. 

    Sendo assim, o Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Pedagogia, 

propõe uma estrutura curricular baseada na qualidade da prática docente, assim 

compreendida: 

—SABER - Conhecimento dos conteúdos de formação; 
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—SABER PENSAR - Refletir sobre a própria prática em função da teoria; 

—SABER INTERVIR - Saber mudar/ melhorar/ transformar a própria prática. 

1.5.CONTEXTO GEOEDUCACIONAL 

A Faculdade Modelo, está localizada Rua Engenheiro Benedito Mario da Silva nº 

95 , Bairro Cajuru Curitiba - Paraná e oferece os seguintes cursos: Administração, 

Ciências Contábeis e Pedagogia e espera o recurso administrativo para abrir o 

tecnológico em Recursos Humanos. A instituição, por possuir esta experiência, e 

considerando os fatores a seguir, compreendeu que o curso é relevante para o 

desenvolvimento, para a sustentabilidade e para a melhoria da qualidade de vida das 

pessoas da região e proximidades. A área de influência da instituição compreende a 

Regional do Cajuru com 4 bairros, que em conjunto abrange uma população superior a 

200.000 habitantes, e na região mais próxima à instituição a população gira em torno de 

97.000 habitantes que vivem, criam suas famílias e desenvolvem suas atividades 

econômicas nessas regiões.conforme quadro a seguir: 

A instituição está localizada na Rua Engenheiro Benedito Mario da Silva nº 95 , 

Bairro Cajuru Curitiba no Estado do Paraná. 

No referida bairro, poderá se notar que não há existência de outra IES,. 

Num estudo realizado no ano de 2007 sobre o perfil sócio econômico de 

Curitibamostrou o grau de desenvolvimento de cada bairro, levando em conta os 

indicadores de educação, saúde, transporte, habitação.  

Na Regional Cajuru, composta por 4 bairros, o próprio Cajuru, os  Jardim das 

Américas, Guabirotuba e Capão da Imbuia alcançaram faixa superior a 50% no 

atendimento das necessidades básicas. Os bairros Cajuru e Uberaba estão na faixa 

classificada como regular. Levando em consideração os parâmetros da cidade de Curitiba  

O bairro Cajuru apresenta um índice sintético bem abaixo dos melhores resultados 

obtido na cidade. O setor com melhor desempenho é Transporte. Os demais setores 

apresentam índices de desempenho bastante ruins, sendo Segurança e Saúde os piores. 

O bairro Jardim das Américas apresenta um índice sintético considerado ótimo. O 

setor com melhor desempenho é Habitação, seguido pelo setor de Saúde, ambos com 
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desempenho acima de 75%. Segurança ficou com o pior índice, ainda assim superior a 

50%. 

O bairro Guabirotuba também apresenta indicadores de qualidade de vida 

classificados como bons. O setor com melhor desempenho é Habitação. O pior 

desempenho está em Transporte. 

O bairro Capão da Imbuia é classificado como bom. Os setores com melhor 

desempenho são Transporte e Habitação. O pior desempenho está em Educação. 

O setor com melhor desempenho na Regional Cajuru é Transporte. Os demais 

setores estão na faixa considerada regular, exceto o setor Segurança, que tem o pior 

desempenho e está na faixa considerada ruim. 

Nesta analise inicial temos que apontar que o bairro no qual se encontra a IES é o e 

menor desempenho no índice de qualidade de vida. 

Na tabelas que serão mostradas a abaixo percebemos que o bairro do Cajuro pode 

ser considerado essencialmente como um bairro de “classe c” devendo ser penado os 

valores a serem praticados pela IES voltado para este publico. 
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Vale a pena ressaltar que o nicho de mercado da Faculdade MODELOse 

destina à emergente classe “C”,  
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A população do bairro, apontada pelo Censo de 2010, do IBGE, é96.200, 

figurando como um dos 5 bairros mais populosos dos 79 existentes na cidade 

Curitiba. 

Tabela 1378 - População residente 

Variável = População residente (Pessoas) 

Ano = 2010 

Bairro   

Centro - Curitiba – PR 37.283 

São Francisco - Curitiba – 

PR 6.130 

Centro Cívico - Curitiba – 

PR 4.783 

Alto da Glória - Curitiba – 

PR 5.548 

Alto da Rua XV - Curitiba – 

PR 8.531 

Cristo Rei - Curitiba – PR 13.795 

Jardim Botânico - Curitiba – 

PR 6.172 

Rebouças - Curitiba – PR 14.888 

Água Verde - Curitiba – PR 51.425 

Batel - Curitiba – PR 10.878 

Bigorrilho - Curitiba – PR 28.336 

Mercês - Curitiba – PR 12.907 

Bom Retiro - Curitiba – PR 5.156 

Ahu - Curitiba – PR 11.506 

Juveve - Curitiba – PR 11.582 

Cabral - Curitiba – PR 13.060 

Hugo Lange - Curitiba – PR 3.392 

Jardim Social - Curitiba – PR 5.698 
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Tarumã - Curitiba – PR 8.072 

Capão da Imbuia - Curitiba – 

PR 20.473 

Cajuru - Curitiba – PR 96.200 

Jardim das Américas - 

Curitiba - PR 15.313 

Guabirotuba - Curitiba – PR 11.461 

Prado Velho - Curitiba – PR 6.077 

Parolin - Curitiba – PR 11.554 

Guaíra - Curitiba – PR 14.904 

Portão - Curitiba – PR 42.662 

Vila Izabel - Curitiba – PR 11.610 

Seminário - Curitiba - PR 6.851 

Campina do Siqueira - 

Curitiba - PR 7.326 

Vista Alegre - Curitiba - PR 11.199 

Pilarzinho - Curitiba - PR 28.480 

São Lourenço - Curitiba - PR 6.276 

Boa Vista - Curitiba - PR 31.052 

Bacacheri - Curitiba - PR 23.734 

Bairro Alto - Curitiba - PR 46.106 

Uberaba - Curitiba - PR 72.056 

Hauer - Curitiba - PR 13.315 

Fanny - Curitiba - PR 8.415 

Lindóia - Curitiba - PR 8.584 

Novo Mundo - Curitiba - PR 44.063 

Fazendinha - Curitiba - PR 28.074 

Santa Quitéria - Curitiba - 

PR 12.075 
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Campo Comprido - Curitiba 

- PR 28.969 

Mossungue - Curitiba - PR 9.664 

Santo Inácio - Curitiba - 

PR 6.494 

Cascatinha - Curitiba - PR 2.161 

São João - Curitiba - PR 3.253 

Taboão - Curitiba - PR 3.396 

Abranches - Curitiba - PR 13.189 

Cachoeira - Curitiba - PR 9.314 

Barreirinha - Curitiba - 

PR 18.017 

Santa Cândida - Curitiba 

- PR 32.808 

Tinguí - Curitiba - PR 12.319 

Atuba - Curitiba - PR 15.935 

Boqueirão - Curitiba - PR 73.178 

Xaxim - Curitiba - PR 57.182 

Capão Raso - Curitiba - 

PR 36.065 

Orleans - Curitiba - PR 8.105 

São Braz - Curitiba - PR 23.559 

Botiatuvinha - Curitiba - 

PR 12.876 

Lamenha Pequena - 

Curitiba - PR 1.056 

Santa Felicidade - 

Curitiba - PR 31.572 

Alto Boqueirão - Curitiba 

- PR 53.671 

Sítio Cercado - Curitiba - 115.525 
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PR 

Pinheirinho - Curitiba - 

PR 50.401 

São Miguel - Curitiba - 

PR 4.773 

Augusta - Curitiba - PR 6.598 

Riviera - Curitiba - PR 289 

Caximba - Curitiba - PR 2.522 

Campo de Santana - Curitiba 

- PR 27.158 

Ganchinho - Curitiba - PR 11.178 

Umbará - Curitiba - PR 18.730 

Tatuquara - Curitiba - PR 52.279 

Cidade Industrial de 

Curitiba - Curitiba - PR 172.669 

Nota 

. 

Vale ressaltar que o crescimento da cidade de Curitiba, na última década, foi 

superior à média nacional, incluindo-se entre as cidades que mais cresceram no 

Brasil.  

1991             1.315.035 

1996             1.465.504 

2000             1.587.315 

2010             1.751.907 

 Pelo último Censo do Ensino Superior, no tocante a número de estabelecimentos 

de ensino, o Estado do Paraná apresenta 185 IES: na capital existem 54, sendo, destas, 5 

universidades, 3 centros universitários e 46 faculdades.    

No mesmo Censo 2011, no tocante a matrículas, no geral o estado apresenta 

437.059 alunos nas modalidades presencial e a distância,sendo que do  total as IESPs 

detêm   293.127 . Somente na modalidade presencial temos 348.077 alunos, dos quais 
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227.730 estão nas IESPs, e matriculados em licenciaturas nas duas modalidade temos 

99.887 alunos,sendo que as  IESPs têm 58.527, dos quais 25.773 estão no presencial. 

Na capital, tivemos o total de 93.537 matriculados no presencial em geral, ou seja, o 

mercado da capital representa em torno de 23% do total do estado. 

No caso dos ingressos, os cursos de licenciatura no estado tiveram um total de 

33.276 e, no caso das IESPs, 18.477 . 

No cômputo geral ofertaram-se, no estado, 198.334 vagas, tendo havido 504.235 

inscritos e 102.816 matriculados e, quanto às IESPS, ofertaram-se 160.867 vagas, se 

inscreveram 180.698 alunos e 67.716 foram matriculados. 

Este fato é importante e coloca Curitiba em situação diferenciada em relação a 

outras metrópoles pois, em função do seu acentuado crescimento, apesar de ter um 

excelente planejamento urbano oriundo de sucessivas administrações municipais e 

estaduais que se preocuparam com a questão, este crescimento trouxe, queira ou não, 

para Curitiba, uma realidade que não estava acostumada: o problema de circulação viária, 

ou seja o aparecimento de um tráfego intenso para os padrões locais. 

Desta forma, coloca-se a necessidade de uma melhor distribuição das Instituições 

de ensino superior no tecido urbano para que, com isso, se evite um deslocamento 

desnecessário da população entre casa/trabalho/escola. 

Neste sentido o papel social da Faculdade é de estrema relevância para propiciar 

uma inserção social maior de excluídos 

Assim sendo, acreditamos que a expansão de novos cursos aqui elencadosvenha 

atender a uma necessidade social. 

Portanto, a oferta dos atuais e de novoscursos é de extrema relevância, não só aos 

alunos para  terem  maior acesso ao conhecimento, mas pela contribuição com o 

desenvolvimento da região que é carente de profissionais qualificados na área, assim 

como possui muitas pessoas que não tiveram acesso ao ensino superior, contribuindo 

para a sustentabilidade e para a melhoria da qualidade de vida das pessoas da região e 

proximidades.  

O objetivo, portanto, é ofertar um Curso com qualidade e adequada infraestrutura, a 

um preço acessível, considerando-se tais necessidades regionais, cumprindo uma função 

social. 
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   Finalmente o Projeto Político Institucional foi concebido como sendo a expressão 

de uma vontade política de transformação social do educando pelo acesso a uma 

educação de qualidade que o respeite enquanto um indivíduo com suas particularidades 

sócio educacionais. 

Segue uma seria de tabelassobre o geomarketing educacional , contextualizando o 

papel  

1.5.1 SITUAÇÃO DO MERCADO DO EDUCACIONAL NA REGIÃOSUL E PARANA 

 

BRASIL 

No quadro abaixo temos a atual situação do ensino superior privado.  

 

REGIÃO SUL 



FACULDADE   MODELO 
Credenciada pela Portaria Ministerial n° 2.413 de 11/08/2004 (D.O.U. de 12/08/2004) 

Mantida pelo  Instituto Modelo de Ensino Superior Ltda. 
CNPJ: 05.121.388/0001-00 

 

 25 

 

PARANA  
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Devesse destacar que do que a capital tem 93. 557 aluno matriculado no 

seguimento privado 50 privadas.  

Desta forma numa análise simplistateríamos um media de 2 mil alunos por 

IESP, contudo verificasse que a maioria  IESP são de menos de 1000 alunos sendo que 

os principais players – TUITI, UNICURITIBA,UNIANDRADE, UNINTER-

FACINTER,ESTACIO/RADIAL,PUC, BRASIL, SANTA CRUZ , D. BOSCO, S. 

FRANCISCO, OPET, SPEI – acabam  detendo quase 70 mil alunos, sobrando para as 

outras  38 IESPs detém somente 23 mil alunos, ou seja a media por IESPsuma media de  

600 alunos, Contudo a Faculdade Modelo tem mantido uma média de 240 alunos 

nos últimos anos, o que a coloca em situação delicada , sendo crescimento hoje é o 

maior objetivo.  
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A partir da apresentação destes dados temos que analisar a real possibilidade 

de crescimento da Faculdade Modelo , num contexto de tamanha concentração. 

A Faculdade Modelo dispõem de 4 cursos que estão entre os mais 

procurados, e que também estão entre os ofertados, neste sentido  bucamos  diferencias 

de mercado que possam torná-la atrativa. 
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1.5.2. ANALISE DO PERFIL DO LOCAL DA OFERTA 

A tabela abaixo mostra que que a população da região do entorno da IESP, 

tem um potencial demográfico muito interessante, haja visto que tem uma população de 

uma media cidade. 

 

Total Homens Mulheres

Capão da Imbuia - 

Curitiba - PR 20.473 9.613 10.860

Cajuru - Curitiba - PR 96.200 46.252 49.948

Jardim das Américas - 

Curitiba - PR 15.313 7.382 7.931

Uberaba - Curitiba - 

PR 72.056 34.959 37.097

Fonte: IBGE - Censo 

Demográfico

Bairro

Sexo

Tabela 608 - População residente, por situação 

sexo - Sinopse

Variável = População residente (Pessoas)

Ano = 2010
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No quadro de  rende se percebe que, a parti o Jardim das Americas a rende 

media dos domicilios o caracterisa a região como sendo de Classe C , ou seja  20 mil 

domicilios  entre 1 a 5  salarios minimos, ou R$ 740,00 à  R$ 3000,00 

 

 

 A população  na faixa etaria de 15 a 45 anos, publico em pontecial é de 100 mil pessoas 

2010_Renda dos Domicílios por Bairros, Segundo a Regional Cajuru

Em reais Em S.M.

Cajuru 8 96 579 2933 8583 9925 3531 2339 976 167 727 29856 2418 4,74 2479 4,86

Capão da Imbuia 0 8 37 307 1260 2236 1152 965 493 95 114 6667 3446 6,76 3506 6,87

Guabirotuba 2 5 22 133 467 927 609 713 596 136 68 3676 4858 9,53 4949 9,70

Jardim das Américas 0 1 14 75 394 955 868 1170 983 273 77 4810 6206 12,17 6307 12,37

Uberaba 11 70 419 2056 5445 6868 2741 2253 1401 341 633 22227 3050 5,98 3140 6,16

Regional Cajuru 21 180 1071 5504 16149 20911 8901 7440 4449 1012 1619 67236 3134 6,14 3211 6,30

Fonte: IBGE

Elaboração: IPPUC/Banco de Dados

Em reais

Em 

salários 

mínimos

Com rendimento
Mais de 2 

a 3 S.M.

Mais de 3 

a 5 S.M.

Mais de 

5 a 10 

S.M.

Mais de 

10 S.M.

Sem 

rendim

ento 

Total
Bairro

Total de 

domicílios 

particulare

s 

Classes de rendimento nominal mensal per capita dos domicílios particulares Domicílios particularesRendimento médio dos domicílios particulares

Até 1/8 

salário 

mínimo 

Mais de 

1/8 a 1/4 

S.M.

Mais de 

1/4 a 

1/2 S.M.

Mais de 

1/2 a 1 

S.M.

Mais de 

1 a 2 

S.M.
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Nos mapas que se seguem verificasse a importancia da região no cenario curitibanos, 

sendo a regional do Cajuro esta ente os mais populosos eum   dos que mais cresceram 

nos ultimos 10 anos  

 

População por Faixa Etária e Sexo e Pirâmide Etária na Bairro Cajuru_2000 e 2010

Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto %

Faixa Etária

0 a 4 17.000 8,68 8.686 4,44 8.314 4,25 14.049 6,52 7.161 3,32 6.888 3,20

5 a 9 17.481 8,93 8.889 4,54 8.592 4,39 14.572 6,76 7.331 3,40 7.241 3,36

10 a 14 17.849 9,12 9.148 4,67 8.701 4,45 17.090 7,93 8.691 4,03 8.399 3,90

15 a 19 19.300 9,86 9.571 4,89 9.729 4,97 17.799 8,26 9.038 4,19 8.761 4,07

20 a 24 19.282 9,85 9.674 4,94 9.608 4,91 19.248 8,93 9.797 4,55 9.451 4,39

25 a 29 16.957 8,66 8.264 4,22 8.693 4,44 19.257 8,94 9.438 4,38 9.819 4,56

30 a 34 16.284 8,32 7.835 4,00 8.449 4,32 18.442 8,56 8.843 4,10 9.599 4,45

35 a 39 15.721 8,03 7.359 3,76 8.362 4,27 16.872 7,83 8.126 3,77 8.746 4,06

40 a 44 13.452 6,87 6.322 3,23 7.130 3,64 16.084 7,46 7.674 3,56 8.410 3,90

45 a 49 11.416 5,83 5.390 2,75 6.026 3,08 15.065 6,99 6.991 3,24 8.074 3,75

50 a 54 8.923 4,56 4.159 2,12 4.764 2,43 12.814 5,95 5.796 2,69 7.018 3,26

55 a 59 6.685 3,42 3.046 1,56 3.639 1,86 10.466 4,86 4.789 2,22 5.677 2,63

60 a 64 5.149 2,63 2.372 1,21 2.777 1,42 8.055 3,74 3.594 1,67 4.461 2,07

65 a 69 4.093 2,09 1.672 0,85 2.421 1,24 5.708 2,65 2.482 1,15 3.226 1,50

70 a 74 2.947 1,51 1.255 0,64 1.692 0,86 4.092 1,90 1.747 0,81 2.345 1,09

75 a 79 1.705 0,87 640 0,33 1.065 0,54 2.981 1,38 1.143 0,53 1.838 0,85

80 ou mais 1.498 0,77 524 0,27 974 0,50 2.909 1,35 988 0,46 1.921 0,89

Regional Cajuru      195.742 100,00        94.806 48,43      100.936 51,57      215.503 100,00      103.629 48,09      111.874 51,91

Fontes: IBGE - Censo Demográfico 2000 e 2010

Elaboração: IPPUC/Banco de Dados

2010

Fontes: IBGE - Censo Demográfico 2000 e 2010

Mulheres Total Homens Mulheres

Pirâmides Etárias - Regional Cajuru
2000

Idade em 

Anos

População

2000 2010

Total Homens

4,44

4,54

4,67

4,89

4,94

4,22

4,00

3,76

3,23

2,75

2,12

1,56

1,21

0,85

0,64

0,33

0,27

4,25

4,39

4,45

4,97

4,91

4,44

4,32

4,27

3,64

3,08

2,43

1,86

1,42

1,24

0,86

0,54

0,50
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Homens Mulheres

%

3,32

3,40

4,03

4,19

4,55

4,38

4,10

3,77

3,56

3,24

2,69

2,22

1,67

1,15

0,81

0,53

0,46

3,20

3,36

3,90

4,07

4,39

4,56

4,45

4,06

3,90

3,75

3,26
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2,07

1,50

1,09
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BAIRRO UBERABA 

 

 

BAIRRO CAPÃO DAS IMBUIAS 

População por Faixa Etária e Sexo e Pirâmide Etária no Bairro Cajuru_2000 e 2010

Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto %

Idade Simples

15 a 19 9.218 17,93 4.557 8,86 4.661 9,07 8.255 15,01 4.156 7,56 4.099 7,45

20 a 24 8.960 17,43 4.488 8,73 4.472 8,70 8.946 16,27 4.560 8,29 4.386 7,98

25 a 29 7.785 15,14 3.863 7,51 3.922 7,63 8.866 16,12 4.353 7,92 4.513 8,21

30 a 34 7.467 14,52 3.625 7,05 3.842 7,47 8.297 15,09 4.008 7,29 4.289 7,80

35 a 39 7.009 13,63 3.234 6,29 3.775 7,34 7.320 13,31 3.541 6,44 3.779 6,87

40 a 44 5.934 11,54 2.787 5,42 3.147 6,12 6.930 12,60 3.263 5,93 3.667 6,67

45 a 49 5.040 9,80 2.348 4,57 2.692 5,24 6.379 11,60 2.931 5,33 3.448 6,27

Total        51.413 100,00        24.902 48,44        26.511 51,56        54.993 100,00        26.812 48,76        28.181 51,24

Fontes: IBGE - Censo Demográfico 2000 e 2010

Elaboração: IPPUC/Banco de Dados

Nota: (1) População pendente de revisão do setor censitário

Idade em Anos

População

2000 2010

Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres

População por Faixa Etária e Sexo e Pirâmide Etária no Bairro Uberaba_2000 e 2010

Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto %

Idade Simples

Menos de 1 ano 1.215 3,51 622 1,80 593 1,71 1.045 2,49 499 1,19 546 1,30

15 a 19 5.676 16,38 2.779 8,02 2.897 8,36 6.284 14,95 3.220 7,66 3.064 7,29

20 a 24 5.805 16,76 2.906 8,39 2.899 8,37 6.273 14,93 3.131 7,45 3.142 7,48

25 a 29 5.523 15,94 2.670 7,71 2.853 8,23 6.420 15,28 3.092 7,36 3.328 7,92

30 a 34 5.411 15,62 2.636 7,61 2.775 8,01 6.322 15,04 3.007 7,15 3.315 7,89

35 a 39 5.004 14,44 2.421 6,99 2.583 7,46 5.971 14,21 2.900 6,90 3.071 7,31

40 a 44 4.103 11,84 1.991 5,75 2.112 6,10 5.647 13,44 2.750 6,54 2.897 6,89

45 a 49 3.124 9,02 1.541 4,45 1.583 4,57 5.112 12,16 2.445 5,82 2.667 6,35

Total        34.646 100,00        16.944 48,91        17.702 51,09        42.029 100,00        20.545 48,88        21.484 51,12

Fontes: IBGE - Censo Demográfico 2000 e 2010

Elaboração: IPPUC/Banco de Dados

Nota: (1) População pendente de revisão do setor censitário

Homens Mulheres
Idade em Anos

População 
1

2000 2010

Total Homens Mulheres Total

Escolaridade de Pessoas Responsáveis pelos Domicílios Particulares Permanentes

por Grupos de Anos de Estudos - 2000

Sexo Total
Sem Instrução e 

Menos de 1 Ano

1 a 3 

Anos

4 a 7 

Anos 

 8 a 10 

Anos

11 a 14 

Anos

15 Anos 

ou mais

Homens 12.925 548 1.329 3.952 2.486 3.417 1.193

Mulheres 4.090 366 591 1.244 696 906 287

Indeterminados 49  -  -  -  -  -  -

Total 17.064 914 1.920 5.196 3.182 4.323 1.480

FONTE: IBGE - Censo 2000

ELABORAÇÃO: IPPUC/ Banco de Dados

Responsáveis pelos Domicílios Particulares Permantes    
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BAIRRO JARDIM DAS AMERICAS 

 

 

População por Faixa Etária e Sexo e Pirâmide Etária no Bairro Capão da Imbuia_2000 e 2010

Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto %

Idade Simples

15 a 19 1.912 15,77 966 7,97 946 7,80 1.565 13,85 798 7,06 767 6,79

20 a 24 2.055 16,95 1.027 8,47 1.028 8,48 1.840 16,28 950 8,41 890 7,88

25 a 29 1.816 14,98 876 7,23 940 7,75 1.707 15,10 876 7,75 831 7,35

30 a 34 1.670 13,78 774 6,38 896 7,39 1.604 14,19 776 6,87 828 7,33

35 a 39 1.679 13,85 777 6,41 902 7,44 1.513 13,39 700 6,19 813 7,19

40 a 44 1.573 12,98 695 5,73 878 7,24 1.546 13,68 703 6,22 843 7,46

45 a 49 1.418 11,70 650 5,36 768 6,34 1.526 13,50 674 5,96 852 7,54

Total        12.123 100,00          5.765 47,55          6.358 52,45        11.301 100,00          5.477 48,46          5.824 51,54

Fontes: IBGE - Censo Demográfico 2000 e 2010

Elaboração: IPPUC/Banco de Dados

Idade em Anos

População 
1

2000 2010

Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres

Escolaridade de Pessoas Responsáveis pelos Domicílios Particulares Permanentes

por Grupos de Anos de Estudos - 2000

Sexo Total
Sem Instrução e 

Menos de 1 Ano

1 a 3 

Anos

4 a 7 

Anos 

 8 a 10 

Anos

11 a 14 

Anos

15 Anos 

ou mais

Homens 4.305 66 343 988 737 1.514 657

Mulheres 1.902 77 244 536 299 519 227

Indeterminados 2  -  -  -  -  -  -

Total 6.209 143 587 1.524 1.036 2.033 884

FONTE: IBGE - Censo 2000

ELABORAÇÃO: IPPUC/ Banco de Dados

Responsáveis pelos Domicílios Particulares Permantes    

População por Faixa Etária e Sexo e Pirâmide Etária no Bairro Jardim_das_Américas_2000 e 2010

Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto %

Idade Simples

Menos de 1 ano 118 1,44 61 0,75 57 0,70 142 1,72 68 0,83 74 0,90

15 a 19 1.467 17,93 761 9,30 706 8,63 916 11,12 480 5,82 436 5,29

20 a 24 1.405 17,17 715 8,74 690 8,43 1.282 15,56 679 8,24 603 7,32

25 a 29 968 11,83 463 5,66 505 6,17 1.314 15,94 644 7,81 670 8,13

30 a 34 955 11,67 427 5,22 528 6,45 1.224 14,85 564 6,84 660 8,01

35 a 39 1.174 14,35 525 6,42 649 7,93 1.183 14,36 559 6,78 624 7,57

40 a 44 1.105 13,50 523 6,39 582 7,11 1.111 13,48 547 6,64 564 6,84

45 a 49 1.109 13,55 500 6,11 609 7,44 1.211 14,69 552 6,70 659 8,00

Total          8.183 100,00          3.914 47,83          4.269 52,17          8.241 100,00          4.025 48,84          4.216 51,16

Fontes: IBGE - Censo Demográfico 2000 e 2010

Elaboração: IPPUC/Banco de Dados

Nota: (1) População pendente de revisão do setor censitário

Idade em Anos

População 
1

2000 2010

Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres

Escolaridade de Pessoas Responsáveis pelos Domicílios Particulares Permanentes

por Grupos de Anos de Estudos - 2000

Sexo Total
Sem Instrução e 

Menos de 1 Ano

1 a 3 

Anos

4 a 7 

Anos 

 8 a 10 

Anos

11 a 14 

Anos

15 Anos 

ou mais

Homens 2.961 18 97 329 287 1.013 1.217

Mulheres 967 29 79 212 125 312 210

Indeterminados 9  -  -  -  -  -  -

Total 3.937 47 176 541 412 1.325 1.427

FONTE: IBGE - Censo 2000

ELABORAÇÃO: IPPUC/ Banco de Dados

Responsáveis pelos Domicílios Particulares Permantes    
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Numa analise sobre os bairros nos quais estariam centradas as ofertas de 

cursos, percebemos que a maioria das IESP se concenbtraram no Centro da cidade , e 

em alguns outros pouco bairros, neste sentido a existencia de uma IESP em uma 

região afasdata esta criando novas perspequetivas deinserção social 

Cabe ressaltar que alem das  49 IESPs o municipio ainda tem mais 40 IESPs de 

ensino a distancia em varios polos expalhados pela cidade. 

O objetivo, portanto, é ofertar Cursos com qualidade, boa e adequada infra-

estrutura, a um preço acessível, considerando-se a necessidade regional, cumprindo uma 

função social de desenvolvimento regional. 

1.6 OBJETIVOS GERAIS DA INSTITUIÇÃO 

Os objetivos da instituição, a seguir descritos, orientam a gestão acadêmica e 

administrativa no período entre 2014 a 2017: 

1.6.1 Gerais 

Os objetivos da instituição, a seguir descritos, orientam a gestão acadêmica e 

administrativa no período entre 2013 a 2017: 

I. Ampliar a participação da Faculdade MODELOna  região metropolitana de 

Curitiba ; 

II. Contribuir para a formação de profissionais criativos, qualificados, competitivos 

e preparados para um mercado cada vez mais exigente e seletivo    

III. Desenvolver atividades voltadas ao ensino à distância e semipresenciais; 

IV. Desenvolver nos discentes o caráter investigativo, associando teoria à prática, 

na resolução de problemas e preparando-os para a contínua educação durante 

e após a graduação; 

V. Diversificar a oferta de cursos de graduação, tecnologia, extensão e pós-

graduação, presenciais, semipresenciais e a distância;. 

VI. elaborar políticas de comunicação com o público interno e externo; 

VII. Estimular a atividade de iniciação científica necessária de cunho didático , 

preparando os discentes para a investigação das condições que prejudicam as 

sociedades humanas nos aspectos bio-sócio-econômico-ambientais; 

VIII. Formar profissionais éticos, dinâmicos e preocupados com os anseios da 

sociedade regional e nacional, de forma que possam contribuir para o 
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desenvolvimento das ciências, da cultura e da melhoria da qualidade de vida 

para todos; 

IX. Garantir a incorporação da tecnologia da informática e da comunicação nos 

processos de ensino aprendizagem; 

X.  Garantir a qualidade dos serviços prestados aos alunos no tocante a qualidade 

administrativa e a da infra-estrutura para apoio aos serviços prestados;  

XI.  Garantir a visualidade da marca Faculdade MODELO enquanto qualidade 

Educacional no seguimento; 

XII. Implementar políticas de desenvolvimento humano que considere a 

essencialidade dos trabalhadores técnico-administrativos e docentes com o 

propósito de atingir as atividades-fim da instituição; 

XIII. Intensificar a oferta de cursos de aperfeiçoamento, especialização e 

extensão visando contribuir para a educação permanente dos alunos; 

XIV. Levar à comunidade um Ensino Superior de elevada qualidade por meio de 

uma infraestrutura moderna e um corpo docente com titulação e experiência 

profissional relevante; 

XV. Ofertar cursos de graduação, pós-graduação, especialização, aperfeiçoamento 

e extensão, proporcionando condições para que os alunos, além de 

desenvolver as competências do perfil do egresso desejado, desenvolvam os 

aspectos comportamentais de aprender a aprender, aprender como e porque 

fazer, habilidade de trabalho em equipe e sobretudo de autonomia, aliando a 

prática à teoria, habilidade comunicativa pela expressão oral e escrita, 

capacidade de reflexão-crítica e sua consciência de cidadania; 

XVI. Promoção de atividades extensionistas para a comunidade, integrada à 

formação dos profissionais nas diversas áreas do saber; 

XVII. Promover a excelência do ensino em todos os níveis; 

XVIII. Promover a inserção qualificada dos egressos no panorama regional; 

XIX. Promover o aperfeiçoamento e atualização dos docentes; 

XX. Propiciar aos docentes uma formação pedagógica filosófica que garanta a 

integração dos programas da instituição; 

 

1.6.2. Específicos 
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Para garantir o alcance dos objetivos gerais da Instituição:  

I. Ofertar cursos de graduação, pós graduação, especialização, 

aperfeiçoamento e extensão, proporcionando condições para que os alunos, 

além de desenvolver as competências do perfil do egresso desejado, 

desenvolvam os aspectos comportamentais de aprender a aprender, 

aprender como e porque fazer, habilidade de trabalho em equipe e, 

sobretudo de autonomia aliando a pratica a teoria, habilidade comunicativa 

pela expressão oral e escrita, capacidade de reflexão-crítica e sua 

consciência de cidadania; 

II. Atuar no processo de desenvolvimento da sua comunidade regional; 

III. Conferir, pela realização e conclusão dos seus cursos, os certificados e 

diplomas correspondentes aos graus obtidos. 

IV. Criar condições para a educação continuada, para os seus agentes 

educacionais e para seus educandos; 

V. Desenvolver atividades voltadas ao ensino a distância e semipresenciais; 

VI. Elaborar políticas de comunicação com os públicos interno e externo; 

VII. Formar e aperfeiçoar profissionais, docentes e pesquisadores; 

VIII. Garantir a incorporação da tecnologia da informática e da comunicação nos 

processos de ensino aprendizagem; 

IX. Garantir a qualidade dos serviços prestados aos alunos no tocante a 

qualidade administrativa e a da infraestrutura para apoio aos serviços 

prestados; 

X. Garantir a visualidade da Marca da Faculdade Modeloenquanto qualidade 

Educacional no seguimento. 

XI. Intensificar a oferta de cursos de graduação, aperfeiçoamento 

especialização e extensão visando contribuir para a educação permanente 

dos alunos; 

XII. Preparar os educandos para o domínio dos recursos socioculturais, 

científicos e tecnológicos, que permitam participação profissional consciente 

e eficiente para a consecução do seu projeto de vida; 

XIII. Promover a produção científica e intelectual do seu corpo docente, por meio 

do fomento à divulgação e publicação dos seus trabalhos de forma online ; 
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XIV. Promover e difundir a cultura; 

XV. Promover, na comunidade acadêmica, a conscientização dos direitos e 

deveres do cidadão, estado, família e dos demais grupos que compõem a 

sociedade; e 

XVI. Promover, pelas suas atividades de extensão, a integração da Instituição 

com a comunidade, por meio de cursos, serviços e estágios para o 

crescimento mútuo; 

XVII. Promover, pelas suas atividades de pesquisa necessárias de cunho didática 

, o enriquecimento e a inovação do processo ensino-aprendizagem e a 

ampliação dos conhecimentos nas várias áreas do saber; 

XVIII. Propiciar aos docentes uma formação pedagógica filosófica que garanta a 

integração dos programas da instituição; 

Os princípios que norteiam esses objetivos e compromissos são de: 

• Igualdade: Todos os indivíduos são iguais perante a sociedade, possuindo 

os mesmos direitos e deveres e serão possuidores, igualmente, ao final de cada curso, do 

melhor conhecimento na sua especialidade. 

• Qualidade: O ensino e a vivência escolar serão conduzidos de modo a criar 

as melhores e mais apropriadas oportunidades, para que os indivíduos desenvolvam-se 

na sua total potencialidade cultural, política, social, humanística e profissional. 

• Democracia: A responsabilidade pelo cumprimento desta missão está 

dividida entre alunos, professores, funcionários, administradores e comunidade que, 

participando crítica e enfaticamente do processo acadêmico, promoverão o exercício da 

plena cidadania. 

• Humanismo: O rompimento do individualismo, em todos os níveis, de modo 

a estimular à ética e os ideais de solidariedade humana. 

 

1.7.METAS E ESTRATÉGIAS PARA ATINGIR OS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

INSTITUCIONAIS 

Com a finalidade de estabelecer um plano estratégico de desenvolvimento para 

os próximos anos,a Faculdade realizou um diagnóstico tomando por universo a 

Instituição e seu entorno. Como balizas extremas da ambiência em que se insere, 

foram observados, por um lado, aspectos gerais da filosofia do ensino universitário, 
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expressos pela legislação em vigor e pelas recomendações do MEC, para os cursos 

oferecidos e, por outro, pontos fracos e pontos fortes da atuação institucional, bem 

como necessidades e oportunidades flagradas na comunidade em que se insere a 

escola. Ainda com base no diagnóstico, foi possível redefinir objetivos, metas e apontar 

ações, no estabelecimento do Plano de Desenvolvimento Institucional para o período 

2014-2017, em conformidade com os princípios que norteiam a escola e os valores que 

sustentam suas iniciativas de ensino, pesquisa e extensão.  

 

 Disseminação na Comunidade Acadêmica do Plano de Desenvolvimento Institucional 

 

Em consonância com o propósito de bem servir a Faculdade MODELO concebe 

um conjunto de medidas que toma por fundamento básico o crescimento com qualidade. 

A título de promover o necessário envolvimento da comunidade acadêmica apresentamos 

como ponto de partida, um elenco de compromissos passíveis de serem encampados por 

coordenadores de Curso, docentes e discentes por via da representação estudantil 

constituída, de modo a se iniciar o debate sobre alcances e limites do planejamento 

estratégico, viável para o momento e adequado às aspirações projetadas para a 

Instituição. Os compromissos e as medidas estabelecidas pela equipe de planejamento 

serão divulgados à comunidade acadêmica por meio de material impresso, painéis, 

eventos e no Campus do Virtual. 

Em reuniões realizadas desde do ano de 2013 o novo PDI vem sendo apresentado 

a comunidade acadêmica, ao alunos em reunião geral com a divida ata lavrada e aos 

docentes em reunião periódicas durante todo o período, quando realização das reuniões 

de colegiado e formação docente 

 

 Comissão Permanente de Avaliação (CPA) 

 

Com o propósito de subsidiar a condução das atividades de ensino, pesquisa, 

extensão e gestão, a Faculdade já conta com sua Comissão Permanente de Avaliação, 

responsável por orientar o trabalho interno face aos objetivos da Instituição e tornar 

públicos os resultados aferidos. Deseja-se que a Comissão, permaneça agindo como 
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agente a requerer as providências inerentes ao processo de busca e manutenção da 

qualidade do ensino centro, a partir de suas próprias observações. 

A comissão foi reestruturada emjaneiro de 2014 com um menor numero de 

participantes para torná-la mais ágil e tanto a presidente como o representante docente 

passara a integrar a categoria de professor tempo parcial. Neste processo estão tento 

mais tempo para articulara as ações como reunião com a comunidade e elabora um 

processo mas integral de autoavaliação 

 Analise dos resultado do Enade dos cursos da instituição 

No curso de Contábeis foi feita a analise detalhadas dos Enades de 2009 e 2012, 

constantes do PDI que serviram como parâmetro para muitas ações aqui relatadas. 

Para o curso de Administração foi feita a analise para 2012 de forma muita acurada pelo 

coordenador de curso, ressaltasse que esta somentefeita após a reformulação aqui 

apresenta ter sido implantada, mas a mesma demonstra que os caminhos escolhidos pele 

IESP forma adequados pois a analise veio confirmar quase todos os pontos que foram 

sanados com a nova proposta. 

 Apoio financeiro aos estudantes 

 

Em cumprimento do objetivo de desenvolvimento da sociedade, a Faculdade 

estabeleceu metas que recobrem todo o processo de aprendizagem. A primeira delas é o 

apoio financeiro para estudantes carentes ou em momentos de dificuldade financeira, por 

meio de concessão de desconto e de bolsas de estudos. Para esse fim a FACULDADE 

estabeleceu um programa de valores diferenciados para primeiramente morados da 

regional do Cajurú, para aqueles que tiveram um bom desempenho no Enen e/ou no 

processo seletivo interno. A IES já temimplantado procedimentos e normas para a 

concessão das bolsasCom essa medida busca-se o apoio ao aluno, na conquista do 

conhecimento, promove a inclusão social e cumpre o compromisso com acomunidade 

regional  

 
 Implantação dos Programas de Educação a Distância 

A oferta de cursos de graduação a distância está sendo objeto de avaliação pela 

Instituição. Tendo iniciado no ano de 2014 a oferta das primeiras disciplinas 
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emsistema semipresencial para os alunos das graduações presencias existentes, para 

assim adquiria o mínimo de expertise necessária para a implantação da oferta de 

cursos em EAD. Desta forma a instituição ira pedir seu credenciamento e autorização 

para ministrar  Cursos de pós graduação  a distância. Para tanto, esta preparando a 

infraestrutura tecnológica, bem como a adequação do Projeto Pedagógico do curso, 

utilizando-se de duas mídias: impressae Web. Um resultado positivo do alcance desta 

metodologia de ensino será a base para a expansão da oferta de outros cursos, 

inclusive aqueles já oferecidos pela faculdade. 

 A instituiçãotambém ira via seu Portal direcionar os alunos para fazerem  cursos a 

distancia apropriados já disponíveis. 

 Num primeiro momento utilizamos a plataforma de rede sócias Facebook como 

uma sensibilização do recurso, com tudo tivemos muitas resistências por parte dos 

alunos após duas disciplinas resolvemos mudar para um projeto integrando a disciplina 

presencialcom os 20% de semipresencial assim parte de cada aula presidencial, ou 

seja 40 mim diários são indicados para atividade extra-classes monitoradas pelo 

próprio professor da disciplinas assim esta se encaminhando para implantação de um 

sistema hibrido nas qual a sala de aula presencial se apoia nos TICs para que o aluno 

desenvolva sua aprendizagem.Esta pratica esta sendo estendida para curso de 

extensão universitária que passamos a oferta de forma piloto no ano de 2014 

 Com a implantação da plataforma AVA MOODLE integrada com o sistema 

acadêmico estamos buscando uma proposta baseada no Blend e. learning no qual 

todas as disciplinas utilizem o AVA para trocas pedagógicas.  

 Reposicionamentoda  Revista Cientifica da IES a reposicionando na forma 

eletrônica , como um reduto da produção do conhecimento sobretudo dissente 

 A Faculdade quecriou a Revista Cientifica há alguns anos , com o objetivo de 

incrementar, desenvolver a pesquisa, incentivando a produção científica, com publicação 

de trabalhos nas diversas  áreas de atuação da IES. Com artigos do seu corpo docente. 

Entretanto, percebemos a necessidade de criar uma Revista num suporte gráfico, com o 

objetivo de acolher a produção científica de toda sua comunidade e do seu entorno. E 

também busca devidamente ranqueada pela Capes  

Iremos utilizar a plataforma http://seer.ibict.br/. 

http://seer.ibict.br/
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 Ampliação e consolidação do Programa de Iniciação à Pesquisa como Projeto 

Integrador  

A compreensãoda aprendizagem e a docência não podem estar dissociadas da 

pesquisa e da prestação de serviços. No que tange a pesquisa, espera-se que esta se 

desenvolva desde as primeiras séries de graduação, com nível de complexidade sempre 

compatível com o potencial de desenvolvimento do aluno em cada etapa e atrelada com 

conteúdos estudados em cada fase do aprendizado. Desta forma vamos implantar 

projetos integradores semestrais como um processo de iniciação a pesquisa necessária 

de cunho didático. A cada bimestre ou semestres será escolhido como tema uma das 

competências cidadãs e o grupo de professores da turma monitorará a construção de um 

projeto transdisciplinar que levara a elabora ração de “paper” coletivo que ira se divulgado 

na Revista Eletrônica na plataforma http://seer.ibict.br/ 

 

 Ampliaçãodo Programa de Pós-Graduação em Nível de Especialização 

  

Em virtude da permanente demanda, a faculdade ampliaráofertar os cursos de 

especialização  esmerando-se na seleção de professores, mantendo  50% de mestres e 

doutores . O seu quadro docente contara com professores altamente qualificados em 

cursos de pós-graduação stricto sensu. Profissionais que, pela vasta experiência na 

orientação de teses e dissertações contribuem de maneira relevante para o 

desenvolvimento do ensino e da pesquisa desta Instituição. Neste sentido implantamos 

em 2014 os Centros de Estudos Avançados para disseminação da pós-graduação em 

vários municípios paranaenses, estes centros são representantescomerciais que  tão 

somente fazem a divulgação e gerenciamento do espaço mediante a um contrato de 

representação comercial sendo toda a parte acadêmica gerenciada pela Faculdade 

 Consolidação do Programa de Capacitação Docente 

 A Faculdade Modelo vem desenvolvendo esforços parair além do que determina 

os dispositivos legais busca ter    50% de seu corpo docente com titulação de mestre e 

doutor e já tem hoje 20% de seus docentes em regime de tempo parcial  

 Apesar de a faculdade entender como desejável a titulação mínima de mestre para 

os docentes desta instituição, sabe-se, no entanto que, em algumas áreas, o mercado 

http://seer.ibict.br/
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consagra os profissionais competentes e especializados e os compensa com muito 

trabalho. Em virtude destas características, são profissionais que não têm tempo para 

cursar uma pós-graduação em nível de stricto sensu, tendo, contudo cursado a 

Especialização. A Faculdade, não se acomoda perante esta situação e, procura 

intensificar o apoio à formação docente, por meio de incentivo à capacitação e ao 

aprimoramento, dos professores com um programa interno. 

 Por outro lado estamos transformando nossos encontros para reunião pedagógicas 

e em momentos de formação continuada, assim sempre iniciamosas reunião com uma 

formação sobre as metodologias e didáticas do ensino superior, como aula estruturada , 

ensino hibrido, plano de aulas e outros e depois seguimos para reuniões de NED e 

colegiados. 

 Ampliação da prestação de serviços à comunidade: responsabilidade social: 

extensão, meio ambiente eoutros 

O trabalho de Extensão estende à Comunidade a realização de atividades que 

objetivem a minimização da pobreza, da violência, da fome, do analfabetismo e de 

enfermidades com ações que procuram identificar os problemas e encaminhar soluções, 

suportando, inclusive as medidas dos órgãos públicos estaduais e municipais. Desta 

forma sobretudo seu curso de Pedagogia  busca desenvolver atividades extensionistas 

baseiam-se na atitude acadêmica que privilegia a produção de saberes e a efetivação de 

práticas voltadas para os sérios problemas regionais, buscando neste sobretudo neste 

curso  a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão pois a Pratica e a 

pesquisa educacional e que constrói um bom educador. Como a IES, com este curso, 

vem oferecendo operações juntos as escolas e comunidade do seu entorno, e  

desenvolve ações junto as escolas da região através de parcerias, visando  o apoio 

pedagógica  educados carentes com dificuldade de aprendizagem e para ampliar esta 

ação criou uma brinquedoteca em sua sede para atender as crianças de forma individual 

ou em pequenos grupos que necessitem de um maior atenção.Em paralelocomo 

dispomos de uma mini cidade do transito o curso de pedagogia era fazer um projeto 

integrador para atender a população carente da região desenvolvendo atividade aos 

sábados com alunos da rde publica 
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Para atingir estas metas uma das docentes da IES passou a ser contratada como 

tempo parcial para coordenar todas as atividades aqui apresentada  

Além disso com os Projetos Integradores temos oportunidade te envolver os cursos 

de Administração e Ciências Contábeis com a comunidade em projetos que venham a 

contribuir com o desenvolvimento local  como a elaboração de pequenos estudos de caso 

e elaboração de plano de negócios para as empresas além de consultorias nas área 

contábil , para melhor enquadramento fiscal ou para processos de parcelamentos 

tributários. 

Quanto ao aos aspectos culturais mais amplos( memória, produção artística e 

patrimônio) a IESP ainda não desenvolveu um plano de ação, contudo esta chamando a 

sociedade civil organizada para reuniões na sede da faculdade para promover a partir de 

2015 ações que atenda estes itens 

Em paralelo passamos a apoiar o programa Árvores e arbustos plantados na 

Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal (APCEF/PR), situada à Rua 

Leônidas Marques, 3020, Uberaba de Cima, Curitiba – PR (área total 119.500 m2) e desta 

forma também as questões ambientais, que é desenvolvido por um docente da Instituição 

há muitos com o fornecimento de insumos necessário atividade 

 Programa de elevação do nível de conhecimento dos ingressantes. 

 Parte dos alunos que ingressam nos cursos de graduação da faculdade não 

apresenta o desejável domínio de conhecimentos da Educação Básica previstos para o 

prosseguimento de estudos em nível superior. 

 Nossa meta é participar de forma decisiva na oferta de condições para a melhoria 

do nível desses alunos estabelecendo condições de aperfeiçoamento da escolaridade 

básica. Para tal fim oferecemos inicialmentegratuitamente um curso  de Leitura e 

produção textual as sexta feira, dia destinado as atividade as disciplinas semipresenciais  

 A Faculdade Modelo no 1º semestre de 2014, instituiu seu novo Projeto Político 

Institucional, buscando aimplantação de uma nova organização curricular, com maior 

flexibilidade, numa perspectiva inter e transdisciplinar. 
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 Este processo exigiu o rompimento com algumas práticas anteriores, a fim de 

favorecer a construção de uma cultura acadêmica renovada. Para tanto, ocorreu a 

concentração das ações do corpo diretivo da instituição, no tratamento de aspectos 

referentes às orientações dos docentes, discentes, reestruturação e adequação do 

espaço físico, ampliação de recursos tecnológicos. 

 Após esta primeira etapa, a partir de setembro/2014 inicia-se a incorporação das 

atividades do NAPI às demais rotinas da Instituição. Pode-se a partir deste momento, 

considerar a Psicopedagogia agindo na Instituição de Ensino Superior como um modelo 

teórico-prático que permite um questionamento, um diagnóstico e uma elaboração de 

recursos para a solução de problemas em situações de carência, conflito, crise. 

(Butelman, 1998). 

A fim de esclarecero espaço que a Psicopedagogia,  por intermédio do NAPI, ocupará 

na Faculdade Modelo, como instituição de Ensino Superior, seguem objetivos a provados 

pelo CAS (Conselho Administrativo Superior) e pelo Conselho Acadêmico. 

           Como parte dos alunos que ingressam nos cursos de graduação da faculdade não 

apresenta o desejável domínio de conhecimentos da Educação Básica previstos para o 

prosseguimento de estudos em nível superior além das medidas já adotadas 

disponibilizamos no portal da faculdade na aba nivelamentovários os cursos 

gratuitosonline: 

 FGV Online 

 A Fundação Getúlio Vargas é a primeira instituição brasileira a ser membro do 

OpenCourseWare Consortium – OCWC –, um consórcio de instituições de ensino de 

diversos países que oferecem conteúdos e materiais didáticos sem custo, pela internet. 

 Fundação Bradesco 

 A Escol@ Virtual é um portal de e-Learning dedicado a oferecer cursos a distância – via 

Internet e semipresenciais. 

 SESI 

 O portal do Sesi Paraná disponibiliza grande quantidade de cursos online gratuito. 

 SENAI 

 O SENAI oferece cursos gratuitos a distância sobre temas transversais que desenvolvem 

capacidades para a iniciação no mundo do trabalho ou, no caso de quem já está 

trabalhando, para a atualização das competências profissionais. 

http://www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/Gratuitos
http://www.ev.org.br/CURSOS/Paginas/Online.aspx
http://www.eadsesipr.org.br/loja/category.php?id_category=10&orderby=price&orderway=asc
http://www.senai.br/ead/transversais/
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Rede SENAI 

 Confira os treinamentos disponibilizados pelo Núcleo de Educação a Distância por 

modalidade de ensino. 

 SEBRAE 

São mais de 30 cursos gratuitos com tutoria. 

 CIEE 

 São mais de 35 cursos online grátis. Para acessar os cursos é preciso se cadastrar. 

 SENAC 

 O PSG oferece, vagas gratuitas em cursos de Formação Inicial e Continuada. 

 Prime Cursos 

 Empresa especializada em ensino a distância. A escola se transformou rapidamente em 

uma referência no Mercado Virtual graças ao seu pioneirismo no desenvolvimento de 

cursos e-learning. 

 Cursos Online SP 

 Oferece mais de 150 Cursos Livres de Qualificação Profissional Gratuitos e de alta 

qualidade. 

 Learncafe 

 Inovador portal de ensino à distância, que visa conectar alunos e professores em um 

único ambiente de ensino. 

 Veduca 

Empresa cujo propósito é levar o ensino superior de alta qualidade a qualquer pessoa que 

se disponha a aprender. 

 Eduk.me 

 O site tem o objetivo de ensinar de forma simples e prática como se constroem sites para 

a internet. 

 Buzzero 

Portal de ensino a distância que possibilita qualquer pessoa aprender e ensinar. 

 Iped 

A empresa tem a missão de promover a educação de maneira democrática levando ao 

mercado mais de 500 opções de cursos, em 30 áreas do conhecimento. 

 Porto Gente 

http://www.neadsenaies.com.br/cursos-online/#content
http://www.ead.sebrae.com.br/
http://www.ead.sebrae.com.br/
http://www.ciee.org.br/portal/est/ead/index.asp
http://www.senac.br/psg/regionais.shtml
http://www.senac.br/psg/regionais.shtml
http://www.primecursos.com.br/
http://www.cursosonlinesp.com.br/
http://www.learncafe.com/cursos-gratis/
http://www.veduca.com.br/browse/certified
http://www.veduca.com.br/browse/certified
http://eduk.me/cursos-gratis
https://www.buzzero.com/cursos-gratis
http://www.iped.com.br/
http://www.iped.com.br/
http://www.portogente.com.br/evp/index.php
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 Ofertar cursos online voltados aos mercados de Logística, Transportes, Comércio e 

Turismo, viabilizando o aprendizado a qualquer momento e em qualquer lugar, 

contribuindo para um mundo mais ágil. 

 Intel 

Next Generation Center é um site onde você pode encontrar os cursos online grátis com 

certificado oferecidos pela Intel. 

 Senar 

 Intuito de contribuição com a formação e a profissionalização das pessoas do meio rural 

e consequentemente aumentar a rentabilidade dos seus negócios e garantir a 

sustentabilidade do meio ambiente. 

 Hospital Albert Einstein 

São mais de 80 cursos online totalmente gratuitos oferecidos por uma dos melhores 

hospitais do país. 

 UNB 

 Oferece curso de graduação a distância com certificado. 

 MF&Bovespa 

 Site de capacitação, a formação e a especialização de profissionais do mercado 

financeiro que trabalham em corretoras, em bancos, fundos de investimento e em 

empresas. 

 Senado Federal 

 Site de cursos para servidores do legislativo e população em geral. Seus cursos, 

materiais didáticos e conteúdos especiais já podem chegar a todos os municípios 

brasileiros. 

 USP 

Oferece dois cursos de graduação online com certificado 

 ESAGS 

 A ESAGS, oferece programas gratuitos por meio do Open CourseWare Consortium 

(OCW), movimento que se reúne para compartilhar conhecimento gratuito pela internet.  

 

 .Abertura de novos canais para a relação da Faculdadee Comunidade. 

 

http://www.nextgenerationcenter.com/listado-cursos.aspx?CoursesTagID=2120bf7f-b44b-4d38-a303-1c48b3d596d9
http://www.eadsenar.canaldoprodutor.com.br/cursos
http://www.einstein.br/Ensino/cursos-abertos/Paginas/cursos-abertos.aspx
http://www.einstein.br/Ensino/cursos-abertos/Paginas/cursos-abertos.aspx
http://www.veduca.com.br/play/7061/biologia-bioenergetica-a-transformacao-reversivel
http://www.veduca.com.br/play/7061/biologia-bioenergetica-a-transformacao-reversivel
http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/educacional/cursos/cursos.aspx?idioma=pt-br
http://www12.senado.gov.br/senado/ilb/ead/cursos/cursos-a-distancia
http://www.veduca.com.br/play/7027/fisica-fisica-basica-introducao-ao-curso-de-fisica-basica
http://www.esags.edu.br/Cursos
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  A Faculda0de sempre se preocupou em atrair a comunidade para o interior do 

espaço acadêmico com a finalidade de mostrar os trabalhos ali desenvolvidos, além, de 

oportunizar momentos de trocas de informações. Dessa forma, encontrou o objeto para 

reflexão e enxergou a necessidade de projetar a realizar eventos, tendo por objetivo a 

exposição de toda sua produtividade e demonstração seu potencial na formação 

educacional desta comunidade e da população do seu entorno. Esses eventos 

serãoorganizados a partir do primeiro  semestre de 2015, integrando idéias e ações e, 

coordenados pelas instâncias administrativas pertinentes. 

 Para levar a cabo a nova proposta mais uma de nossas professoras foi contratada 

como tempo parcial para desenvolver o projeto abaixo 

Nesse quadro observam-se, ainda, as oportunidades para aumentar a participação 

e promover inclusão; favorecer o estreitamento das relações com a comunidade; 

aumentar o nível de qualidade e de quantidade da prestação de serviços; conferir uma 

visão de plena transparência. 

Assim a Faculdade Modelo com Alunos, Docentes e Comunidade, quando tratar-se 

de Comunicação Interna e Externa enlatara a seguinte política: 

1 – Desenvolvimento e implementação de um Plano de Comunicação Externa, 

envolvendo:  

1.1 – Redes Sociais  

1.2 – E-mail pessoal dos alunos e e-mail das turmas, para promoção de indicações  

1.3 – Distribuição de folhetos nos colégios da região e na comunidade  

1.4 – Investimento em outros meios de comunicação, nas épocas de vestibular, de 

acordo com possibilidades de orçamento da faculdade  

 

2 – Desenvolvimento e implementação de um Plano de Comunicação Interna, 

envolvendo:  

2.1 – Redes Sociais para comunicação com alunos  

2.2 – E-mail pessoal dos alunos e e-mail das turmas, para reforçar a comunicação  

2.3 – Contato pessoal periódico com os alunos em sala de aula, levando 

informações, recados, etc.  

2.4 – Promoção da Comunicação entre os colaboradores da Faculdade Modelo, 

aproximando cada vez mais todos os colaboradores  
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2.5 – Uso das telas dos not book e PC dabiblioteca 

3 – Promoção de Comunicação especial para as Semanas Acadêmicas da 

Faculdade Modelo, envolvendo:  

3.1 – Comunicação direta com os alunos nas salas de aula, por e-mail e pelas 

redes sociais  

3.2 – Comunicação direta com os Docentes para alinhamento  

3.3 – Preparação de materiais de divulgação  

3.4 – Colaboração na organização da Semana Acadêmica  

4 – Outras sugestões de complementação dos serviços de Comunicação:  

4.1 – Padronização dos materiais da Faculdade Modelo (ex.: telas de power point 

dos professores; papel de carta dos materiais de estudos enviados aos alunos, etc.)  

4.2 – Profissionalização das redes sociais da Faculdade Modelo já existentes, e 

implementação de outras que sejam pertinentes 

4.3 – Postagens periódicas nas redes sociais com informações relevantes ligadas 

aos cursos (Contabilidade, Administração, Pedagogia e Pós-Graduações), dicas e 

divulgações da imagem da Faculdade Modelo.  

4.4 – Retomar a promoção da Revista Científica,na modalidade eletrônica, dando 

suporte ao responsável pela revista para angariar conteúdo e divulgar a Revista.  

4.5 – Divulgar a Faculdade nas empresas, buscando o interesse por se tornarem 

conveniadas.  

4.6 – Atualizar e manter o site da Faculdade Modelo, com informações relevantes 

que levem os alunos a acessarem mais 

4.7 – Criar pacotes de incentivos aos melhores alunos, para promover melhores 

notas 

4.8 – Criar pacotes de incentivo às indicações de novos alunos  

4.9 – Dar suporte aos Coordenadores e Docentes nas situações que envolvam 

Publicidade e Comunicação 

 

METAS PARA O PERÌODO 2014-2018 
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a. Melhorar os espaço de cursos de graduação, pós-graduação, especialização, 

aperfeiçoamento e extensão, diferenciado no atendimento buscandouma formação 

humanística e holística,  profissional de alto nível. 

Estratégias: 

 Ofertar um espaço dentro dos melhores padrões de qualidade para o ensino de 

graduação, pós-graduação, oferecendo conforto e atendimento diferenciados, com 

a uma biblioteca com espaço acolhedor, salas de aulas equipadas com som, 

projetores e wifi, as transformando em um espaço multimendiado no qual ao 

acesso a internet seja franqueando através do uso de not books que a IES ira 

emprestar nos momento de aula mediante solicitação dos professore. 

 Elaborar projetos de cursos dentro de uma perspectiva de construção da 

autonomia. 

 

b. Ampliar o uso do sistema de Tecnologia da Informação e da Comunicação na 

instituição 

Estratégias: 

 

 Ampliação do uso doportal de EAD para ao atendimento aos alunos em 

cumprimento aos 20% de disciplinas semi presenciais  comunidade em geral; 

 Implantar o uso da plataforma AVA Moodle para as disciplinas presenciais focando 

noblende.lerning 

 Ampliar uma sistemáticade processo de autoavaliação via WEB; 

 Implantar o Porta da Biblioteca para reserva e consulta online 

 Implantar a matricula online 

 Implantar a secretaria online 

 

c. Buscar a excelência na gestão técnico-administrativa e de infraestrutura de apoio 

pedagógico visando a qualidade nos serviços prestados 

 

Estratégias: 

 Dinamizar os serviços prestados pela Biblioteca:  
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 Buscar a constante atualização e expansão do acervo; 

 Desenvolver políticas de recursos humanos para os funcionários técnico-

administrativos para promover um clima organizacional favorável ao planejamento 

institucional; 

 Desenvolver programas de integração e capacitação profissional; 

 Atualizar e agilizar os procedimentos institucionais por meio de treinamentos e 

desenvolvimento; 

 Realizar avaliação de desempenho do corpo técnico-administrativo; 

 

d. Ampliar a participação da comunidadenos mecanismos de autoavaliação 

Institucional 

Estratégias: 

 Rever os instrumentos de avaliação Institucional de graduação preenchidos pelos 

alunos, professores e funcionários técnico-administrativos para realizar 

diagnósticos, objetivando a ação dos coordenadores de cursos, professores e 

direção na busca constante da qualidade de ensino e da Instituição; esse 

instrumento irá compor a Avaliação Interna / Autoavaliação; 

 Utilizar a autoavaliação como instrumento estratégico na tomada de decisões e no 

planejamento institucional. 

e. Ofertar cursos de formação docente para conhecimento da proposta educacional da 

Instituição 

Estratégia: 

Elaboração de um curso preparatório para docentes na visão Paulo Freirepara 

alinhamento filosófico e pedagógico dos participantes 

f. Divulgar a imagem da Faculdade MODELO 

Estratégias: 

 Tornar a Instituição mais conhecida como uma instituição de qualidade, visando o 

preenchimento das vagas ofertadas, intensificando a imagem da Instituição nas 

campanhas dos processos seletivos; 

 Ampliar uma política de comunicação organizacional com o público interno e, 

principalmente, o externo; 
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 Ampliar a comunicação via site, e-mail e secretaria virtual, com o público interno; 

 Destinar 10% do orçamento financeiro para investimentos em ações de marketing 

e de propaganda, já implantada conforme orçamento anexo 

 

g. Estabelecer parcerias e se articular com empresas ligadas às áreas de 

conhecimento dos cursos da Instituição 

Estratégias: 

 Investigar junto aos setores produtivos as informações necessárias para a criação 

de novos cursos (se e quando for o caso) nas áreas de atuação da Instituição, 

assim como a atualização das competências desenvolvidas no perfil de conclusão 

dos cursos já existentes e até a extinção para os quais não houver demanda de 

profissionais; 

 Ampliar a realização de cursos de aperfeiçoamento profissional de acordo com as 

necessidades das empresas parceiras. 

 

h. Ampliar a participação do corpo gestor acadêmico atravésreuniões do Colegiado 

Consultivo de Coordenadores e Diretores,  

i.  Ampliar a participação da comunidade interna e dasociedade civil, que é 

regimental, para a busca de colaboração para informações necessárias ao 

aperfeiçoamento dos cursos 

Estratégia: 

 Convidar as empresas parceiras do Faculdade MODELO para fazer através de 

encontros periódicos  para opinar e contribuir sobre os cursos oferecidos. 

 

j. Ampliar o número de cursos de graduação epós-graduação ofertados 

Estratégia: 

 Inicialmente será ofertado o curso Tecnologia em Recurso Humanos, que obteve 

uma boa avaliação no processo de autorização ,mas que pro motivos torpes não foi 

autorizado. 

  

Meta  Ano  
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 2014 2015 2016 2017 2018 

1 - Renovação do 
Reconhecimento dos Cursos: 

     

Administração Geral X     

Ciências Contábeis X     

Pedagogia  X    

2 - Autorização dos Cursos:      

Tecnologia em Gestão Financeira  x    

Pós-graduação a distancia  X    

Tecnologia em Logística   x   

Tecnologia em Marketing  X    

Tecnologia em Gestão de Negócios  x    

Tecnologia em Gestão Comercial   X   

Tecnologia em Gestão Hospitalar    X  

Bacharelado em Enfermagem     x 

Tecnologia Comercio Exterior    X  

Tecnologia em Gestão de 
Segurança Privada 

    x 

Tecnologia em Processos Escolares.   x   

Licenciatura em Letras   x   

Tecnólogo de Recurso Humanos- 
rever processo de autorização  

x     

  

 

k. Iniciar o processo de desenvolvimento de atividades voltadas para o ensinoa 

distância EAD 

Estratégias: 

 Solicitar a SERES autorização para o ensino a distância tendo em vista que a 

Faculdadejá possui um portal instalado para este fim e esta adquirindo m expertise 

na área em função do seu trabalho com disciplinas semipresenciais em dois 

cursos; 

 Ofertar dos cursos de pós graduação  em EAD; 
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 Organizar um grupo multidisciplinar com os profissionais da própria Instituição para 

transformar parte das atividades presenciais em atividades semipresenciais de 

autoaprendizagem; criar cursos de especialização à distância; 

 

l. Implantar um sistema de acompanhamento de egressos 

Estratégia: 

 Desde o momento de inscrição estabelecer com os alunos um processo de 

comunicação eficiente, com atualização permanente de dados cadastrais para que 

após o fim do curso possamos ter momento de follow-up.   

 

m. Consolidar a imagem da Faculdade MODELOcomo uma instituição que oferta curso 

de graduação de qualidade na região.  

Estratégia: 

   Ampliar a ação da Marketing para desenvolver um trabalho direto com os clientes 

da  Faculdade MODELO  e estabelecer novos contatos com a comunidade em 

geral para consolidação da imagem do Instituto  

 

A seguir, quadro contendo a correlação entre os objetivos específicos (de aai), 

metas (de 1 a 18) e estratégias para atingi-los, bem como os respectivos  prazos.   

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
METAS 

 

ESTRATÉGIAS 

 

PRAZOS 

a) Ofertar cursos de 

graduação, pós-

graduação, 

especialização, 

aperfeiçoamento e 

extensão, 

proporcionando 

condições para que os 

alunos, além de 

1. Melhora os espaço 

construídos da 

Instituição para os 

cursosde graduação,  

pós-graduação, 

especialização, 

aperfeiçoamento e 

extensão diferenciado no 

atendimento buscando 

1.  • Ofertar um espaço 

dentro dos melhores 

padrões de qualidade 

para o ensino de 

graduação, pós-

graduação, oferecendo 

conforto e atendimento 

diferenciados, com a 

uma biblioteca com 

fevereiro 

2014 

entrega 
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desenvolver as 

competências do perfildo 

egresso desejado, 

desenvolva os aspectos 

comportamentais de 

aprender a aprender, 

aprender como e porque 

fazer, habilidade de 

trabalho em equipe, 

habilidade comunicativa 

pela expressão oral e 

escrita, capacidade de 

reflexão-crítica e sua 

consciência de 

cidadania. 

 

uma formação 

humanística e holística 

 

 

espaço acolhedor, salas 

de aulas equipadas com 

som, projetores e wifi, as 

transformando em um 

espaço multimendiado 

no qual ao acesso a 

internet seja franquiado 

através do uso de not 

books que a IES ira 

emprestar nos momento 

de aula mediante 

solicitação dos 

professore 

 

1. Elaborar projeto de 

cursos dentro de uma 

perspectiva de 

construção da 

autonomia para os 

cursos de graduação  

2. Criação dos Centros 

de Estudos 

Avançando para 

oferta de extensão, 

aperfeiçoamento e 

posgraduação 

 

 

 

J 

 

 

 

 

 

 

 

Janeiro 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

2 º 

semestre 

de 2014 

b) Garantir a 

incorporação da 

tecnologia da informática 

e da comunicação nos 

processos de ensino 

1. Ampliar o uso dos 

sistemas de Tecnologia 

da Informação e da 

Comunicação na 

instituição. 

1 • Ampliação do uso 

do  portal de EAD para 

ao atendimento aos 

alunos em cumprimento 

aos 20% de disciplinas 

Janeiro 

2014 
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aprendizagem. 

 

semi presenciais  

comunidade em geral; 

• Implantar o uso da 

plataforma AVA Moodle 

para as disciplinas 

presenciais focando 

noblende.lerning 

• Ampliar uma 

sistemáticade processo 

de autoavaliação via 

WEB; 

 Implantar o Porta da 

Biblioteca para reserva 

e consulta onlne 

 Implantar a matricula 

online 

 Implatar a secretaria 

online 

 

 

agosto 

2014 

 

 

 

Fevereiro 

2014 

 

 

Agostode 

2014 

 

dezembro 

de 2014 

dezembro 

de 2014 

 

 

c) Garantir a qualidade 

dos serviços prestados 

aos alunos no tocante a 

qualidade administrativa 

e infraestrutura para 

apoio aos serviços 

prestados.  

 

1. Buscar a excelência 

na gestão técnico-

administrativa e de 

infraestrutura de apoio 

pedagógico visando a 

qualidade nos serviços 

prestados. 

 

 

 

 

1. Implantar o fluxo dos 

serviços desenvolvidos 

pela Secretaria Geral. 

 

2. Dinamizar os serviços 

prestados pela Biblioteca 

implantando o Portal da 

Biblioteca 

 

3. Buscar a constante 

atualização e expansão 

Jan2014 

 

 

 

 

Jan 2014 

 

 

 

 

Fevereiro2
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2. Implantar os 

mecanismos de 

Autoavaliação 

Institucional. 

 

do acervo em função dos 

novos cursos 

 

4. Desenvolver políticas 

de recursos humanos 

para os funcionários 

técnico-administrativos 

para promover um clima 

organizacional favorável 

ao planejamento 

institucional. 

 

1. Desenvolver 

programas de integração 

e capacitação 

profissional. 

 

2. Atualizar e agilizar os 

procedimentos 

institucionais por meio de 

treinamentos e 

desenvolvimento. 

 

3Realizar avaliação de 

desempenho do corpo 

técnico-administrativo. 

 

5. Aprimorar os 

instrumentos de 

Avaliação Institucional de 

graduaçãopreenchidos 

014 

 

 

Fevereiro 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

Janeiro 

2014 

 

 

 

Jan 2014 

 

 

 

 

 

Jan 2014 

 

 

 

Janeiro 

2014 
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pelos alunos, 

professores e 

funcionários técnico- 

administrativo para 

realizar diagnósticos 

objetivando  a  ação dos 

coordenadores de 

cursos, professores e 

direção na busca 

constante da qualidade 

de ensino e da 

Instituição; esse 

instrumento comporá a 

Avaliação Interna / 

Autoavaliação. 

 

6. Utilizar a 

Autoavaliação como 

instrumento estratégico 

na tomada de decisões e 

no planejamento 

institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janeiro de 

2014 

d) Propiciar aos 

docentes uma formação 

pedagógica filosófica 

que garanta a integração 

dos programas da 

instituição. 

1. Oferecer um curso de 

formação filosófica 

pedagógica. 

1. Elaboração de um 

curso preparatório para 

docentes da visão 

dePaulo Freire para 

alinhamento filosófico 

pedagógico dos 

participantes. 

 

Janeiro 

2014 
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e) Elaborar políticas de 

comunicação com o 

público interno e 

externo. 

1. Divulgar a imagem 

daMODELO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Estabelecer parcerias 

e se articular com 

1.Tornar a a Instituição 

mais conhecida como 

uma IES de Qualidade, 

visando a ampliação do 

preenchimento das 

vagas ofertadas, 

intensificando a imagem 

da Instituição nas 

campanhas dos 

processos seletivos. 

 

2. Ampliaruma política de 

comunicação 

organizacional com o 

público interno e, 

principalmente, externo. 

 

3. Ampliar a 

comunicação, via site, 

face book, e-mail e 

Secretaria virtual com o 

público interno. 

 

4. Destinar %do 

orçamento 

financeiropara 

investimentos em ações 

de marketing e de 

propaganda. 

 

1 Investigar junto aos 

Janeiro201

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agosto 

2014 

 

 

 

 

 

Abril 2014 

 

 

 

 

Março 

2014 
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empresas ligadas às 

áreas de conhecimento 

da IES . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Implantar e a realizar 

encontros  com a 

participação da 

sociedade civil, para a 

busca de colaboração 

para informações 

necessárias ao 

aperfeiçoamento dos 

cursos 

 

setores produtivos as 

informações necessárias 

para a criação de novos 

cursos (se e quando for 

o caso) nas áreas de 

atuação da Instituição, 

assim como a 

atualização das 

competências 

desenvolvidas no perfil 

de conclusão dos cursos 

já existentes e até a 

extinção para os quais 

não houver demanda de 

profissionais; 

2.Ampliar a realização de 

cursos de 

aperfeiçoamento 

profissional de acordo 

com as necessidades 

das empresas parceiras. 

1.Convidar as empresas 

parceiras da Faculdade 

Modelo para fazer parte 

do encontros  para 

opinar e contribuir sobre 

os cursos oferecidos. 

 

 

Agosto 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agosto 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agosto 

2014 

f) Intensificar a oferta de 1. Ampliar o número de 1.Tecnologia em Gestão Fevereiro 
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cursos de 

graduação,especializaçã

o pós-graduação Lato 

Sensu visando contribuir 

para a educação 

permanente dos alunos 

egressos dos cursos 

superiores e dos 

profissionais 

interessados na carreira 

docente. 

cursos de graduação e 

pós-graduação 

ofertados. 

 

 

 

 

 

 

 

Financeira 

2. Pos- graduação a 

distancia 

3. Tecnologia em 

Marketing 

4. Tecnologia em Gestão 

de Negócios 

5 . Bacharelado em 

Enfermagem 

6. Tecnológico em 

Processos escolares 

7 .Bacharelado 

Enfermagem 

8.Tecnologico em 

logística 

 

9.Tecnológico em 

Gestão Comercial 

10. Licenciatura em 

Letras 

 

10 .Tecnologia em 

Gestão Hospitalar 

11. Tecnologia em 

gestão da Segurança 

Privada 

12.Tecnologia do 

Comercio Exterior 

2015 

Fevereiro 

2015 

Fevereiro 

2015 

Fevereiro 

2015 

Agosto de 

2015 

Fevereiro 

2015 

Fevereiro 

de 2018 

fevereiro 

de 2016 

fevereiro 

de 2016 

fevereiro 

de 2016 

fevereiro  

de 2017 

fevereiro 

de 2017 

fevereiro 

de 2018 

g) Desenvolver 

atividades voltadas ao 

ensino a distância e 

1) Ampliar a oferta de 

disciplinas semi – 

presenciais    online 

1 Atualmente são 

ofertados pelo 

FACULDADE Modelo 

Fevereiro 

de 2014 
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semipresenciais.  

 

 

 

 

 

 

2.Iniciar o processo de 

desenvolvimento de 

atividades voltadas para 

o ensino  a distância 

EAD 

 

disciplinas semi 

presenciais em todos os 

cursos  

 

 

 

 

1.Solicitar ao 

SERES/Mec autorização 

para o ensino de pós-

graduação a distância 

tendo em vista que a 

Faculdade  já possui um 

portal instalado para este 

fim e esta adquirindo m 

expertise na área em 

função do seu trabalho 

com disciplinas semi 

presenciais e; 

2. Organizar um grupo 

multidisciplinar com os 

profissionais da própria 

Instituição para 

transformar parte das 

atividades presenciais 

em atividades 

semipresenciais de 

autoaprendizagem; criar 

cursos de especialização 

à distância; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fevereiro 

de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agosto de 

2014 
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. 

 

h) Garantir a visualidade 

da Marca 

MODELOenquanto 

qualidade Educacional 

no segmento. 

1. Implantar um sistema 

de acompanhamento de 

egressos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Consolidar a imagem 

da Faculdade Modelo. 

 

 

1. Desde o momento de 

inscrição já estabelecer 

com os alunos um 

processo de 

comunicação eficiente, 

com atualização 

permanente de dados 

cadastrais para que após 

o fim do curso possamos 

ter momento de follow-up 

 

 

1. Ampliar a ação da 

Marketing para 

desenvolver um trabalho 

direto com os clientes da  

Faculdade Modelo e 

estabelecer novos 

contatos com a 

comunidade em geral 

para consolidação da 

imagem do Instituto  

Janeiro 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janeiro 

2014 

 

1.8.METAS E ESTRATÉGIAS PARA ATINGIR OS OBJETIVOS ESPECÍFICOS  POR 

CURSO 

A materialização dos objetivos e metas para o triênio 2014-2017 está organizada por 

curso que serão concretizados por meio dos seguintes cursos: 
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 ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 

O Revisão da PCC do Curso e solicitação da Renovação de reconhecimento; 

O Implementar as ações inovadoras no curso administração,  como projetos 

integradores , ampliar a semana de curso transdisciplinar, proporcionando a 

inserção dos alunos no ambiente empresarial e científico; 

O Iniciara ofertar os cursos de extensão e pós-graduação na área, valorizando o 

corpo docente. 

 

TECNOLOGIA EM GESTÃO DERECURSOS HUMANOS 

O Solicitar recurso administrativo para reverter o processo deautorização eu foi 

negado. 

O Rever o projeto pedagógico de curso  

O Continuar a ofertar os cursos de extensão e pós-graduação na área, valorizando 

o corpo docente. 

O ações comuns entre o corpo de docentes e discentes a partir de 2007. 

 

  CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

o Revisão da PCC do Curso e solicitação da Renovação de reconhecimento; 

o Implementar as ações inovadoras no curso administração,  como projetos 

integradores , ampliar a semana de curso transdisciplinar, proporcionando a 

inserção dos alunos no ambiente empresarial e científico; 

o Iniciara ofertar os cursos de extensão e pós-graduação na área, valorizando o 

corpo docente. 

PEDAGOGIA 

o Revisão da PCC do Curso e solicitação da Renovação de reconhecimento; 

o Implementar as ações inovadoras no curso administração,  como projetos 

integradores , ampliar a semana de curso transdisciplinar, proporcionando a 

inserção dos alunos no ambiente empresarial e científico; 

o Iniciara ofertar os cursos de extensão e pós-graduação na área, valorizando o 

corpo docente. 
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O Ampliar o usos da infraestrutura do Ensino Básico como laboratório para o 

curso, seja salas de aulas da Ed. Infantil, a mini cidade e a integração das 

bibliotecas.  

1.2 Articulação entre o PDIe os processos de avaliação  institucional ( autoavaliação 

e avaliação externa ) e Planejamento e avaliação, especialmente em relação aos 

processos, resultados e eficácia da autoavaliação institucional 

 

1.2.1 Evolução institucional a partir dos processos de Planejamento e Avaliação 

Institucional  

A Faculdade Modelo iniciou as atividades no primeiro semestre de 2005, tendo 

suas primeiras turmas formadas a partir de 2009. 

2005 

Em 20 de maio de 2005 a Portaria Interna nº 010/2005 instituiu a primeira formação 

daComissão Própria de Avaliação (CPA), conforme as diretrizes do Ministério da 

Educação por meio do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES. 

Nesse período a Comissão, bem como a implantação de todo o sistema de avaliação, por 

serem novos, eram ainda relativamente frágeis. Com isso, a Comissão em questão não 

tinha condições de dar o respaldo esperado. Então, nessa fase houve grande 

preocupação em estudar os mecanismos do SINAES e de discutir como seriam aplicados 

internamente. 

Conforme consta na ata de formação, 001/2005, de 22 de maio de 2005, e Portaria 

Interna nº 010/2005, a primeira Comissão teve como componentes: 

- Diretores: Romeu Ferreira Ribas e Gidel Laureano Messagi; 

- Coordenadores: Sueli Terezinha Vieira e Dário Max; 

- Representantes da Sociedade Civil: Luciane do Rocio dos Santos de Souza e  Patrícia 

Ferreira Ribas; 

- Docentes: Edna Luíza Percegona e Tatyana Souto Maior de Oliveira; 

- Técnico-Administrativos: Luís Armando Rodrigues Andreoli e Maria Eleny Santos de 

Almeida;  

- Discentes: Sandra da Silva Moraes e Eduardo Dallazuana. 
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A segunda ata de reunião da CPA, datada de 04 de junho de 2005, registra que a 

Comissão ficou sem membros da sociedade civil organizada, assumindo, no entanto, a 

incumbência de contatar interessados. Também neste documento a comissão acenou 

com a necessidade de se criar uma ouvidoria na instituição. 

Neste momento  fizeram-se as seguintes reflexões: 

a) O que avaliar? 

- Auto desempenho; 

- Desempenho do corpo docente; 

- Desempenho do corpo administrativo e diretivo; 

- Qualidade da infraestrutura oferecida aos clientes e colaboradores; 

- Qualidade da prestação de serviços (secretarias, biblioteca, terceirizados, etc). 

b) Por que avaliar? 

- Para a melhoria da qualidade da Faculdade Modelo como um todo, com vista o 

crescimento ecologicamente sustentável, com saneamento financeiro e buscando uma 

gestão participativa e, ao mesmo tempo, com uma preocupação social e pedagógica.  

c) Como avaliar? 

- Com imparcialidade e responsabilidade; 

- Por meio de questionários com questões fechadas e abertas aplicados ao corpo 

docente, discente e ao técnico-administrativo e diretivo. 

- Pela nomeação de comissões para análise de casos específicos, se assim exigir. 

d) Quando avaliar? 

- De forma sistemática e contínua, ao término de cada semestre, para que não interfira 

nas atividades pedagógica, mas possa servir de subsídios para um novo semestre que se 

inicia em seguida. 

e) Quem avalia? 

- Toda a comunidade universitária. Assim distribuída: (1º)Uma avaliação por parte do 

corpo discente; (2º) por parte do  corpo docente; (3º) por parte do corpo técnico-

administrativo e diretivo. Ainda, prevemos uma quarta etapa com uma verificação na 

comunidade para verificar como se dá a presença da Instituição no bairro. 

f) Quem é avaliado? 

- Todo o quadro funcional da Facimod, desde os funcionários técnico-administrativos, 

além dos docentes, coordenadores e diretores, bem como toda a estrutura física e 



FACULDADE   MODELO 
Credenciada pela Portaria Ministerial n° 2.413 de 11/08/2004 (D.O.U. de 12/08/2004) 

Mantida pelo  Instituto Modelo de Ensino Superior Ltda. 
CNPJ: 05.121.388/0001-00 

 

 67 

pedagógica. Logo, avalia-se também a atuação pedagógica dos docentes e alunos e uma 

auto-avaliação por parte de ambos. 

g) Como mensurar? 

- Por meio de questões com respostas diretas de maneira quantitativa e por sugestões e 

críticas, de maneira qualitativa. 

h) Quais os objetivos da Instituição: 

- Diagnose da situação atual de forma sistêmica; 

- Melhoria e aperfeiçoamento contínuo do processo ensino-aprendizagem; 

- Utilizar a avaliação também como ferramenta de gestão.  

Já no segundo semestre de 2005, a CPA começou a definir um plano de ação. Com ele, 

estabeleceram-se algumas metas para os meses e semestre seguinte: 

 

METAS AÇÕES METODOLOGI

AS 

PRAZOS 

Conscientizar toda 

a instituição 

acerca da auto-

avaliação 

Fazer estratégias 

de marketing para 

difundir as ações 

da CPA 

- Cartazes e 

murais; 

- Trabalho 

“corpo-a-corpo” in 

loco, ou seja, nas 

salas de aula. 

2º Semestre de 

2005 

Definir e 

acompanhar 

indicadores 

acadêmicos e 

administrativos 

- Estudar as 

diretrizes do 

SINAES; 

- Coletar dados 

específicos da 

instituição 

- Aplicar 

questionário 

interno de auto-

avaliação 

- Planilha de 

acompanhamento 

de dados 

1º Semestre de 

2006 

 

2006 

Ainda que a CPA não tenha demonstrado atividade neste período, a ata de  001/2006, de 

18/10/2006, registra a preocupação pela inatividade da Comissão. Tendo em vista o 

desligamento de alguns integrantes da formação anterior, a direção da instituição 
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convocou reunião com o objetivo de traçar novos rumos e designar novos membros, que 

pudessem contribuir com mais efetividade para o desenvolvimento das atividades. 

A ata seguinte, 002/2006, de 01/11/2006, registrou a participação de novos membros que 

constituíram a CPA: 

-  Romeu Ferreira Ribas e Fabrizzio Ferreira Ribas (diretores); 

- Luis Armando Rodrigues Andreoli e Maria Eleny Santos de Almeida (técnico-

administrativos); 

- Adriana Veiga Morais, do curso de Ciências Contábeis e Raquel Franco Sprenge, do 

curso de Pedagogia, (discentes); 

-  Marilene Parmezan e Roque Tarrago Santos (docentes); 

- Sem representantes da sociedade civil organizada. 

2007 

A formação anterior da Comissão, ainda pela imaturidade no desempenho de suas 

funções, acabou por realizar algumas irregularidades, tais como formação com a 

participação do corpo diretivo e a previsão de sua manutenção por três anos e, ainda, o 

problema de falta de paridade.  

Segundo a portaria nº 003/2007 de 05 março de 2007, respeitando as Orientações Gerais 

para Roteiro da AutoAvaliação das Instituições recomendado pelo CONAES, além de 

corrigir a permanência de uma nova constituição por apenas dois anos, acabou por 

encerrar as atividades da anterior nesse mesmo tempo, respeitou o caráter de autonomia 

e, ainda, de paridade, estando ela assim formada por dois membros de cada seguimento: 

- Representantes docentes: Renildo Meurer (coordenador) e Arnaldo Moreira Matos; 

- Representantes da sociedade civil organizada: Edivaldo Antonio Santos e Sérgio Renato 

Bueno Balaguer; 

- Representantes dos discentes: Carlos Henrique CuglerLamim e Eduardo Dallazuana dos 

Santos; 

- Representantes dos funcionários técnico-administrativos: Maria Eleny Santos de 

Almeida e Luis Armando Rodrigues Andreoli. 

Desde o primeiro semestre de 2008 foi implementado o projeto de se fazer um 

banco de dados referentes à avaliação que, além de ter sido realizada por intermédio de 

formulário on-line, teve todos os valores aportados numa base de dados em SQL. Com 
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isso, o trabalho de tabulação não foi necessário, pois a tecnologia utilizada permitiu extrair 

os dados de forma mais instantânea.  

Deste momento em diante, a metodologia desenvolvida consistiu em um formato 

de Avaliação Interna, onde os segmentos acadêmicos tiveram a oportunidade de 

responder um Formulário Eletrônico, criado pela instituição e disponibilizado através de 

sistema eletrônico denominado UNIMESTRE. 

Os formulários são aplicados no último mês de cada semestre letivo. No 

UNIMESTRE, o respondente acessa sua área individual e busca o item “Avaliações”, 

onde responde o formulário, tendo oportunidade de escrever comentários julgados 

necessários.  

Os indicadores de desempenho institucional tem como base, as discussões feitas 

pela CPA sobre os principais eixos necessários que definem o perfil da Instituição, desde 

sua infraestrutura até as relações sociais entre alunos e professores. Essas discussões 

envolvem além da CPA, a direção da Instituição, a representação de alunos e 

professores, aspectos de fundamental importância para alcançar os objetivos pré-

estabelecidos e encontrar a maneira mais participativa para a democratização das 

informações.  

A página na Internet da FACIMOD disponibiliza informações sobre a Avaliação 

Institucional. Quadros de editais e informativos em sala de aula, são os meios de 

divulgação dos trabalhos e função da CPA. 

Após a tabulação dos dados contidos nos questionários periódicos, a CPA 

desenvolve a devolutiva dos resultados a cada curso, afixando no quadro edital estes 

resultados, que são apresentados à direção que, juntamente com a CPA elabora um 

plano de ação para definição das prioridades possíveis soluções e encaminhamentos. 

A intenção é buscar as correções das oportunidades de melhoria e fortalecer os 

resultados positivos. Assegurar para a direção que todas as informações fazem parte do 

sentimento do coletivo acadêmico avaliado e que as propostas apresentadas também são 

fruto do empenho em procurar atingir a qualidade desejada. 

 No transcorrer da ultima década a Faculdade Modelo traçou sua trajetória de 

construção com viários percalços, tendo sido instalada numa edificação originariamente 

destinada ao ensino básico e tendo que durante este período que dividir o mesmo espaço 

sofreu limitações de varias ordem que ocasionou diversões questionamento por parte do 
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discente e mesmo docentes como pode-se percebe nos relatórios apresentados durante 

este período. 

 Com base nos mesmo a Direção Geral buscou atender vários pontos questionados 

.  

 No ano de 2009 forma feitas algumas mudanças significativas na infra estrutura, 

solicitadas pela comunidade acadêmica : 

Melhoria no acervo da biblioteca; 

Troca de todos os computadores do laboratório de informática; 

Construção de banheiros no 1° andar das salas de aulas; 

Instalação de iluminação no pátio de estacionamento.  

 Nos anos subsequentes até a vinda das comissões de reconhecimento dos cursos 

e do recredenciamento da instituição buscou-se ouvir a  comunidade da melhor forma 

possível através da ampliação dos processos os fazendo de forma bi anual. 

Quando do resultado do Enade de 2009 no qual obteve-se nota 2 nos curso de 

Administração e Ciências Contábeis a instituição tratou de se questionar se os caminhos 

escolhidos estavam aduados a formação dos discentes.  

 No ano de 2011 com a visita in loco após conversas com as comissões e 

indicações de um protocolo de compromisso a instituição fez uma reestruturação nas 

matrizes curriculares dos dois cursos. 

 No anos de 2012 com a reedição do Enade para os dois cursos e após conversas 

com os discentes e analise dos relatórios nos quais os alunos apontaram uma 

insatisfação com equipamentos , salas de aula e biblioteca no tocante a infra estrutura e 

por diversas comentários junto aos coordenadores a Direção Geral resolve implantar uma 

total reestruturação acadêmica e  administrativa. 

 Após diversas reuniões com a equipe iniciou-se a implantação do processo em 

agosto de 2013 que resultou em diversas mudanças. 

 Baseado numa premissa de participação dos envolvidos nos processos decisórios 

da instituição apresentou-se ao alunado em novembro de 2013,evento interno, a proposta 

de reestruturação acadêmica, anteriormente discutida nos três NDE e apresentada ao 

CONSEP, bem como as reformas de espaço físicas. 

Para melhor conhecimento apresentamos um resumo a seguir: 
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MODELO PEDAGÓGICO  

OBJETIVOS 

Os Cursos da FACULDADE MODELO, além de desenvolverem a formação 

profissional busca criar condições para que o aluno desenvolva competências baseadas 

no Conhecimento, nas Habilidades e nas Atitudes, para tanto eles deverão desenvolver: 

• a sua capacidade de APRENDER A APRENDER, APRENDER A FAZER e 

APRENDER COMO E PORQUE FAZER;  

• o seu nível de organização pessoal e no trabalho;  

• a sua habilidade de trabalho em equipe e facilidade de adaptação a novos 

contextos;  

• a sua capacidade de criatividade, espírito inovador, de liderança, de iniciativa, de 

confiabilidade;  

• a sua habilidade comunicativa;  

• a sua capacidade de síntese, de crítica;  

• a sua habilidade empreendedora; e  

• a sua consciência de cidadania    

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

As matrizes curriculares foramadotadas com pensamento emancipatório, voltam-se 

para a atuação competente da pessoa e do profissional em situações diversas e 

adversas, por meio de uma formação que permita aos alunos reconhecer as possíveis 

mudanças que irão ocorrer nos saberes da área que atuarão e nas formas de relação 

social e de trabalho. 

Para cumprir esta função, as matrizes curriculares dos cursos devem contemplar: 

I- flexibilidade e personalização; 

II- a integração entre conhecimentos básicos e profissionalizantes; 

III- o equilíbrio entre a teoria e a prática; 

IV- a pesquisa como procedimento integrado à aprendizagem; 

V- a formação de generalistas especializados; 

VI- a diversificação dos cenários e das situações de aprendizagem; 

VII- o planejamento, o ensino e a avaliação baseados em competências; 

VIII- a seleção de conhecimentos essenciais; 

IX- ainter e a transdisciplinaridade; 
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X- a valorização do autodidatismo e do pensamento crítico. 

A organização curricular adotada nos cursos deve permitir a personalização 

educacional, a educação continuada e a polivalência profissional, por meio de múltiplas 

certificações e diplomações 

Os cursos foram estruturados em módulos, compostos por um conjunto de 

disciplinas inter-relacionadas e articuladas por um conjunto de competências de 

referências, definidas em função do perfil do egresso. 

 A matriz curricular de um curso e o conjunto de disciplinas, que foram estruturadas 

em módulos, necessárias à formação humana, social e/ou profissional, em quantidade 

dependente do Projeto Pedagógico do próprio curso. 

. 

A disciplina é a menor unidade da estrutura curricular que compõe um curso. 

Na estrutura curricular de todos os cursos da FACULDADE MODELO as disciplinas 

possuem carga horária de 40horas ou 80horas das horas/aula previstas para cada 

disciplina, 80% das horas são presenciais e 20% horas não presenciais, se devidamente 

reconhecido 

Para cada disciplina são previstos 10 (dez) ou 20 (vinte) encontros de 4 horas/aula, 

equivalentes a 40 horas/aula ou 80 horas/aula.. classe 

 Os cursos são oferecidos em blocos de disciplinas bimestrais. Um bloco é 

composto de 3 a 5 disciplinas, com duração de um bimestre, sendo ofertada duas vezes 

por semana , quando tiver 80horas e uma vez por semana quando tiver 40 horas 

Todos os cursos tem na sua organização, disciplinas obrigatórias e dependendo da 

especificidade, poderão ter um rol de disciplinas eletivas e de atividades complementares. 

As eletivas são um rol de disciplinas dentre as quais o aluno poderá escolher para 

completar a composição curricular do curso/módulo ou para substituir disciplinas que 

compõem um módulo específico. 

As atividades complementares são experiências práticas de aprendizagem que 

podem ser desenvolvidas em estágios, projetos específicos e/ou na atuação profissional e 

que a critério, do Colegiado do Curso, poderão substituir disciplinas da matriz curricular, 

sem comprometer a formação do aluno. 

A organização curricular dos Cursos da FACULDADE MODELO foi elaborada 

respeitando as diretrizes curriculares dos cursos, e construídas em torno de três eixos: 
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I- Módulos Institucionais, comuns a todos os cursos, voltados para a formação geral 

da pessoa e do cidadão, e que incluem disciplinas de Formação Geral Humana e 

disciplinas Instrumentais. 

II- Módulos das Áreas do Conhecimento Instrumentais e Quantitativas, que trabalham 

as competências gerais da área em que os alunos atuarão como profissionais, e que 

incluem disciplinas de Fundamentos da Área do Conhecimento e Específicas da Área do 

Conhecimento. 

III- Módulos de Formação Profissional, voltados para o desenvolvimento das 

competências específicas da atuação profissional. 

IV- Modulo Complementar, voltado para o desenvolvimento de competências anexas 

as profissionais de forma a enriquecer a formação do egresso e queno caso para 

promover uma transdiciplinariedade optou-se por usar disciplinas dos outros cursos da 

IEPS. 

A definição das competências é norteada por diretrizes legais, ministeriais, 

institucionais e dos respectivos conselhos profissionais. 

Ascompetências recebem denominações próprias: 

I- Competências Transversais – são aquelas comuns ao perfil do egresso de todos os 

cursos e necessárias em diferentes situações da vida pessoal, social ou profissional. 

II- Competências de Referência – são aquelas que devem ser desenvolvidas em um 

determinado módulo, servem como referência para várias disciplinas. 

III- Competências Específicas – são próprias de uma determinada disciplina. 

 No processo de reestruturação esta IESP objetiva melhorar a qualificação docente 

ampliando o número de doutores e mestres e ampliando a carga horária do docente e 

assim os engajando no novo projeto da IESP. 

 Para o ano de 2014 a IESP contará no Curso de Administração com 14 docente, 

sendo 3 doutores, e 4 mestres perfazendo um índice de 50% de mestre e doutores. 

Destaque que esse índice é superior aos 30% solicitados no novo protocolo de 

compromisso, ao qual esta IESP se comprometeu aa assinar em decorrência do presente 

Recurso. 

 De igual forma, já se tem programado para a manutenção de 30% dos  
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 A IESP criou de um espaço especifico de GESTÃO ACADEMICA, no qual foram 

alocados os 4 coordenadores e o assessor acadêmico objetivando uma administração 

integrada e que seja de fato transdisciplinar conforme preconizar o novo PDI  e PPCs. 

 Este espaço está dotado de todos os recursos necessários a gestão, além de uma 

recepcionista. 

O Projeto arquitetônico criou na Central de GestãoAcadêmica um espaço amplo e arejado 

sem divisórias no qual foram colocado 2 ilhas uma com 4 estações de trabalho e outra 

com 6 estações, sendo uma ilha para coordenações, uma para os professores que tem 

tempo de dedicação parcial/integral e para os professores que em geral para que possam 

executar seus trabalhos acadêmicos de foram apropriada e com conforto. 

Em paralelo a Biblioteca foi modernizada tanto em seu aspecto físico, como na sua 

operacionalidade, foi adquirido um software que permitirá os alunos aterem acesso ao 

acervo e a fazer reserva pela internet. Adicionalmente, foi dotada de um espaço com mais 

8 computadores somente para acesso livre a internet para os alunos além de troca do 

mobiliário. 

As salas de aulas foram todas transformadas em ambientes multimediados com 

projetores, caixas de som e acesso Wifi que permite que ela se transforme em algo que 

vai além de uma mera sala de aula, mas sim em um laboratório de tecnologias de 

informação e comunicação, para que isto realizasse plenamente a IESP optou por trocar 

seu Laboratório de Informática por notebooks que serão disponibilizados diretamente em 

sala de aulas. Como as salas são para 45 alunos foram adquiridos inicialmente 20 

equipamentos para este fim. 

O espaço de direção e secretaria também foram reformados. 

1.2.1  PROJETO/PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

1.2.1 APRESENTAÇÃO 

Atendendo ao disposto no artigo 11 da Lei nº 10.861/04, que institui o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), foi constituída, por ato do Diretor 

Geral da Faculdade Modelo, através da Portaria nº 010 de 21/05/2005, a Comissão 

Própria de Avaliação (CPA), que tem como atribuições coordenar, conduzir e articular os 

processos internos de avaliação institucional, além de sistematizar e prestar informações 

solicitadas pelo INEP. Dela participam representantes de todos os segmentos da 

comunidade universitária, além de representantes da sociedade civil.  
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À época de sua constituição, a Comissão Própria de Avaliação era composta pelos 

seguintes membros:  

I – Presidente; 

II – Dois representantes do corpo docente; 

III – Dois representantes do pessoal técnico-administrativo; 

IV – Dois representantes do corpo discente; 

V – Dois representantes da sociedade civil organizada. 

Neste período, os membros da CPA cumpriam mandato de um ano, podendo ser 

substituídos ou reconduzidos por mais um ano ao término desse período. 

Desde então, a Comissão, em todas as suas composições, tem buscado agir em 

conformidade com o caráter processual da avaliação interna, que visa a produção do 

conhecimento necessário à reflexão permanente sobre o sentido de cada atividade 

desenvolvida na Instituição, atendendo às dimensões institucionais previstas no Artigo 3º 

da Lei 10.861/2004, com foco no processo de avaliação que abrange toda a realidade 

institucional, considerando-se as diferentes dimensões institucionais que constituem um 

todo orgânico.  

Neste processo crítico-reflexivo, as potencialidades e limitações da Instituição se 

refletiram na própria atividade da CPA. Portanto, uma análise da trajetória histórica da 

Comissão e suas atividades demonstra a busca por uma atuação efetiva e transparente, 

bem como uma busca tanto da instituição quanto da comissão, pelo aprimoramento 

contínuo de sua atuação, fortalecendo o papel da CPA como órgão de diagnóstico da 

Faculdade Modelo. 

É preciso sublinhar que a Faculdade Modelo entende que a necessidade de 

avaliação transcende a obrigatoriedade estabelecida pelo poder público federal, e se 

conecta a necessidade de aprimoramento e melhoria contínua dos serviços educacionais, 

especialmente no que se refere às IES privadas, as quais, segundo o censo realizado em 

2003 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – 

INEP, correspondiam a 88,9% das Instituições de Ensino Superior do país. 

Mas entende também que, para além das instituições privadas, a Avaliação 

Institucional é hoje um desafio para todas as Instituições de Ensino Superior brasileiraS, 

na medida em que possibilita analisar ações administrativas, técnicas e pedagógicas de 

maneira contextualizada, crítica e participativa, permitindo perceber suas possibilidades e 
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limitações, além de indicar caminhos para a tomada de decisões na busca pela qualidade 

na qualificação acadêmica e gestão universitária. 

Tratando de uma perspectiva mais ampla do significado da Avaliação Institucional, 

é importante sublinhar que, partindo da premissa de que alunos, professores, funcionários 

e demais frequentadores da FACIMOD são integrantes da comunidade acadêmica e que 

cada segmento traz uma maneira de vivenciar e simbolizar a realidade, a proposta da 

CPA também se preocupa em observar tais vivências na tentativa de encontrar padrões 

que indiquem como se dá a construção social dessa realidade e de como esses padrões 

determinam o grau de satisfação do público interno. 

No que se refere especificamente à comunidade em que a instituição se insere, 

esta Comissão ocupa-se, hoje, de levantar, analisar e interpretar dados sobre a imagem 

da Instituição junto à população local e regional, buscando, assim, mensurar o impacto 

que a Faculdade tem causado. Tal procedimento possibilita a detecção dos pontos fortes, 

dos pontos fracos e da potencialidade de nossa atuação na sociedade.  

Com essa sistemática, a CPA busca harmonizar-se com a missão da instituição, o 

Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI e o projeto pedagógico, permitindo uma 

integração da avaliação da instituição, dos seus cursos e das demais atividades, evitando 

práticas estanques, fragmentadas ou desarticuladas da realidade institucional.  Por fim, e 

em síntese ao que foi colocado até aqui, o modelo de avaliação descrito a seguir tem a 

pretensão de estimular e orientar o crescimento da FACIMOD, mediante a participação 

efetiva de docentes e discentes, funcionários e comunidade.  Vale lembrar, por fim, que o 

relatório aqui apresentado é parte do processo de reestruturação da Avaliação 

Institucional da Faculdade Modelo e contempla a reafirmação dos princípios e objetivos 

da avaliação, a apresentação do perfil institucional da FACIMOD, um breve histórico 

sobre a prática de avaliação institucional da organização, uma síntese do referencial 

teórico relacionado à temática da avaliação, bem como a metodologia e a sistemática de 

operacionalização adotadas.  

1.2.2 ASPECTOS TEÓRICOS DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

Em uma perspectiva crítica e transformadora, a avaliação é percebida como um 

processo que visa contribuir de forma contínua, orgânica e reflexiva para o debate e a 

intervenção em projetos e programas. De acordo com SCRIVEN (1983), a avaliação é: 
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"[...]  uma atividade metodológica que consiste na coleta e na combinação de 

dados relativos ao desempenho, usando um conjunto ordenado de escalas de critérios 

que levem a classificações comparativas ou numéricas, e na justificação". 

 Nesse sentido, é necessário avaliar não apenas o grau de consecução dos 

objetivos estabelecidos, mas os próprios objetivos e consequências não previstas. Assim, 

o autor complementa ainda que "a avaliação é o processo de delinear, obter e fornecer 

informações úteis para o julgamento de decisões avaliativas". 

Especificamente nas IES, a avaliação interna tem com uma de suas finalidades 

comparar seus próprios resultados, com o intuito de verificar as continuidades e 

descontinuidades em relação aos objetivos propostos. Uma outra finalidade é comparar o 

equilíbrio de seus vários subsistemas, na tentativa de localizar pontos problemáticos. 

Estas variáveis permitem a comparação da instituição, em termos quantitativos e 

qualitativos, não só com ela mesma, mas com outras instituições de ensino, identificando 

seu crescimento ou apenas o cumprimento das propostas iniciais, sem acrescentar 

inovações ou mudanças que venham a contribuir para a melhoria da instituição. 

(FORTES, 1990). A Avaliação Institucional tem também como finalidade subsidiar e 

acompanhar a execução do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), assegurando 

os compromissos e resultados propostos. 

Quanto à avaliação especificamente do processo educacional, é importante dizer 

que para os estudantes, se constitui em um importante estímulo às suas expectativas. Já 

para os docentes, garantem informação a respeito de seu desempenho, além de 

contribuir para o seu aperfeiçoamento profissional. Com relação à sociedade em geral, o 

profissional que sai para o mercado melhor qualificado contribuirá de forma mais 

significativa e consistente para o processo de desenvolvimento social. 

Portanto, a avaliação é um processo imprescindível para o planejamento de um 

ensino de melhor qualidade, que contribua para a formação continuada dos futuros 

profissionais. Desta maneira, deve ser um processo contínuo e sistemático; não pode ser 

esporádica nem improvisada, mas, ao contrário, constante e planejada. 

O enfoque de avaliação orientada para a tomada de decisão enfatiza a participação 

de todos os agentes do processo (corpo docente, corpo discente, corpo técnico 

administrativo, conselhos deliberativos e assessores etc), os quais devem decidir o que 

avaliar e como utilizar os resultados da avaliação. Uma vez que consiste em serviço de 
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informação para toda a comunidade sobre as características e processos da instituição, a 

avaliação tem como principal vantagem encorajar a comunidade universitária a utilizar a 

avaliação contínua e sistematicamente, com a intenção de planejar e implementar 

projetos e programas (STUFFLEBEAM e WEBSTER: 1991). 

Trata-se, assim, de um processo construtivo que objetiva melhorar o 

desenvolvimento e a gestão das inovações, a formação das pessoas implicadas e o 

crescimento institucional. É, portanto, como foi dito, um processo contínuo, complexo, 

sistemático e multifacetado. 

De acordo com a Comissão Nacional de Avaliação do Ensino Superior (CONAES), 

a avaliação institucional é compreendida como a grande impulsionadora de mudanças no 

processo acadêmico de produção e disseminação de conhecimento, que se concretiza na 

formação de cidadãos e profissionais e no desenvolvimento de atividades de pesquisa e 

de extensão. Neste sentido, contribui para a formulação de caminhos que conduzam à 

transformação da educação superior, evidenciando o compromisso desta com a 

construção de uma sociedade mais justa e solidária e, portanto, mais democrática e 

menos excludente. 

Por fim, é importante ressaltar que o processo de avaliação pode ser um 

instrumento fundamental para a elevação da qualidade do trabalho acadêmico e conduzir 

à construção de uma instituição de ensino produtora e crítica, assim como pode torná-la 

muito mais eficaz e eficiente. (CARDOSO apud SGUISSARDI: 1997). 

Neste sentido, para a FACIMOD a autoavaliação é uma oportunidade de 

autoconhecimento. Por intermédio deste processo procura-se entender o todo. Em outras 

palavras, a autoavaliação é um dos instrumentos para a reflexão acerca dos próprios 

procedimentos a fim de melhorar todo o sistema pedagógico e administrativo da 

Instituição buscando, com isso, uma melhor interação entre todos os setores internos e 

aqueles que circundam a instituição. 

1.2.3. CARACTERIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

A Faculdade Modelo se localiza em Curitiba, capital paranaense, à Rua Engenheiro 

Benedito Mário da Silva, 95, Bairro Cajuru. Deu início às suas atividades no primeiro 

semestre de 2005... 

Quando foi criada. Portaria, data, e data de publicação em D. Oficial. 

A Instituição oferece os seguintes cursos de graduação:  
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 Administração, bacharelado. Autorizado pela portaria nº2415, de 11/08/2004 

e publicado no DOU em 12/08/2004. 

 Ciências Contábeis, bacharelado. Autorizado pela portaria nº2414, de 

11/08/2004 e publicado no DOU em 12/08/2004. 

 Pedagogia, bacharelado. Autorizado pela portaria nº2414, de 11/08/2004 e 

publicado no DOU em 12/08/2004. 

Além disso, são ofertados os seguintes cursos de pós-graduação: 

 Educação Escolar com Ênfase em Docência. 

 Gestão de Instituições de Ensino. 

 Gestão de Recursos humanos entre outros 

Quanto Extensão Universitária  

 No ano de 2014 iniciou a implantação do projeto de Centros de Estudo 

Avançados em outros municípios para a oferta de extensões, 

aperfeiçoamentos e pós-graduação. O projeto é ampliar a possibilidade das 

atividades extencionistas as comunidades do Paraná e aproveitar a 

experiência para o futuro credenciamento de ensino a distancia. 

Para cumprir o compromisso assumido com a sociedade, os Princípios e Valores 

da Instituição são fundamentados, dentre outros aspectos, na produção e socialização do 

saber; na oferta de serviços educacionais de qualidade e, na integração com o mercado e 

com a comunidade. 

A FACULDADE MODELO como MISSÃO  assume o seu papel regional 

assegurando desenvolvimento humano, por meio do ensino, pesquisa e extensão, bem 

como desenvolve talentos e atua como elo entre o mercado de trabalho e a formação 

profissional, formando cidadãos responsáveis, qualificados e disseminadores do 

conhecimento. 

AS PREMISSAS DA INSTITUIÇÃO QUANTO À FORMA DE ALCANCE DE SUA 

MISSÃO ABRANGE: 

 A PROMOÇÃO DE EXCELÊNCIA ACADÊMICA NAS CIÊNCIAS 

HUMANAS. 

 O RESPEITO À DIVERSIDADE INTELECTUAL, INSTITUCIONAL E 

POLÍTICA. 
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 A VALORIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO 

O COMPROMISSO COM A DEMOCRACIA E JUSTIÇA SOCIAL 

Ainda em compatibilidade com sua Missão Institucional, os Projetos Pedagógicos 

dos Cursos da Faculdade Modelo direcionam suas atividades-fim (ensino, pesquisa e 

extensão), na perspectiva de garantir a ampliação do conhecimento, a concretização do 

trabalho acadêmico e a integração com a comunidade. 

No que se refere especificamente ao  ensino na Graduação, a instituição reúne 

conteúdos de formação básica, profissional e complementar, bem como metodologias 

específicas capazes de promover o aprimoramento da relação ensino-aprendizagem, 

focalizando a investigação científica e a multidisciplinaridade, mediante a prática de 

vivências pedagógicas e estudos de casos, elementos sempre associados a uma prática 

profissional. 

1.2.4. AUTO-AVALIAÇÃO 

1.2.4.1  PRINCÍPIOS DA AUTO AVALIAÇÃO 

A avaliação interna ou auto avaliação é um processo contínuo por meio do qual 

uma instituição constrói conhecimento sobre sua própria realidade, buscando 

compreender os significados do conjunto de suas atividades para melhorar a qualidade 

dos serviços oferecidos e alcançar maior relevância social. Para tanto, sistematiza 

informações, analisa coletivamente os significados de suas realizações, desvenda formas 

de organização, administração e ação, identifica pontos fracos, bem como pontos fortes e 

potencialidades, e estabelece estratégias de superação de problemas. Trata-se de um 

processo cíclico, criativo e renovador de análise, interpretação e síntese das dimensões 

que definem a instituição. 

Os princípios que norteiam a avaliação interna, prevista no Projeto de Avaliação 

Institucional da Faculdade Modelo, em todas as suas etapas, procuram estar em 

consonância com as diretrizes do SINAES. A saber: 

 Ética: garantindo credibilidade e o respeito aos direitos das individuais e 

coletivos;  

 Senso crítico: estimulando o caráter investigativo e buscando a objetividade;  

 Compromisso institucional e participação: envolvendo todos os membros da 

comunidade acadêmica, com o intuito de alcançar os objetivos desejados 
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institucionalmente, além de garantir a ampla discussão dos critérios e 

procedimentos de avaliação.  

 Continuidade: mantendo regularidade no processo;  

 Motivação: desenvolvendo um clima institucional que desperte o interesse 

em participar do processo de Avaliação Institucional como um todo;  

 Desenvolvimento das pessoas e da organização: entendendo a avaliação 

como oportunidade de desenvolvimento pessoal e organizacional, 

possibilitado pela análise crítica dos desempenhos individuais e dos 

setoriais, com vistas ao aprimoramento contínuo das ações de ensino, 

pesquisa, extensão, planejamento e gestão;  

 Seriedade: busca da confiança das comunidades interna e externa em 

relação à postura ética das pessoas que compõem a Comissão Própria de 

Avaliação e que coordenam o processo de avaliação institucional, bem como 

a confiança quanto aos objetivos da avaliação no sentido de conduzir e 

aprimorar a Missão Institucional;  

 Perspectiva local e global: considerando o caráter administrativo, político, 

pedagógico e social em nível interno e externo, objetivando subsidiar o 

planejamento institucional e a política nacional de educação superior;  

 Cultura institucional: colocar-se como instrumento de registro contínuo das 

experiências vivenciadas em níveis pedagógicos e gerenciais.  

1.2.4.2. OBJETIVOS DA AUTO AVALIAÇÃO 

 Subsidiar uma atuação planejada e organizada, a partir do diagnóstico 

institucional, que utilize, sistematicamente, elementos para análise de 

distorções e para permanente inclusão de ações corretivas;  

 Identificar fatores positivos e negativos que possam interferir na qualidade 

dos serviços prestados pelos vários segmentos da Instituição;  

 Estimular a realização sistemática da auto avaliação como instrumento de 

acompanhamento da implementação do Projeto Pedagógico Institucional, 

garantindo uma atitude permanente de planejamento, controle e 

aprimoramento das dimensões inerentes ao processo de avaliação 

institucional;  
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 Contribuir para a qualidade e o aprimoramento das atividades institucionais;  

 Ter como objetivo, ao avaliar, o desenvolvimento da organização e das 

pessoas;  

 Contribuir como elemento de referência para a construção da Imagem 

Institucional.  

Vale lembrar que, desde o início das atividades da CPA, são focalizadas, 

principalmente, as necessidades do corpo discente, as instalações, os serviços de 

secretaria, a biblioteca, o desempenho do corpo docente e a imagem da Instituição frente 

à comunidade e ao público discente. 

2.2.4.3 REQUISITOS FUNDAMENTAIS 

A implantação adequada de um processo de auto avaliação e os bons resultados 

dependem de algumas condições fundamentais: 

a. Equipe de coordenação para realizar o  planejamento e organização das 

atividades, manter o interesse pela avaliação, sensibilizando a comunidade e fornecendo 

assessoramento aos diferentes setores da instituição, além de refletir sobre o processo. 

b. Participação dos integrantes da instituição, pois o envolvimento de todos os 

atores auxilia na construção do conhecimento gerado na avaliação. 

c. Compromisso explícito dos dirigentes da IES em relação ao processo avaliativo, 

ainda que seja imprescindível a autonomia da CPA.  Para que o processo avaliativo 

ocorra com a profundidade e seriedade necessárias, é importante contar com o apoio 

institucional. 

 d. Informações válidas e confiáveis; a coleta, o processamento, a análise e a 

interpretação de informações são essenciais para alimentar as dimensões sobre as quais 

a autoavaliação busca indagar. 

e. Uso efetivo dos resultados: o conhecimento adquirido com a avaliação interna 

deve ter a finalidade explícita de planejar ações destinadas à superação das dificuldades 

e ao aprimoramento institucional. Para isso, é importante priorizar ações de curto, médio e 

longo prazo, planejar de modo compartilhado e estabelecer etapas para alcançar metas 

simples ou mais complexas. 

1.2.4.5.ETAPAS DA AVALIAÇÃO INTERNA 

Antes de tudo é preciso lembrar que os resultados da autoavaliação precisam ser 

submetidos ao olhar externo de especialistas na perspectiva de se proceder a uma 
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avaliação externa das práticas desenvolvidas. Uma visão externa da instituição pode 

corrigir eventuais erros de percepção produzidos pelos agentes internos, atuando como 

um instrumento cognitivo, crítico e organizador das ações da instituição e do MEC. A 

avaliação externa exige a organização, a sistematização e o inter-relacionamento do 

conjunto de informações quantitativas e qualitativas, além de juízos de valor sobre a 

qualidade das práticas e da produção teórica de toda a instituição. A organização desse 

processo prevê a ocorrência de diferentes etapas, algumas das quais podem ser 

desenvolvidas simultaneamente. 

PREPARAÇÃO 

I – Constituição da CPA 

Requisitos da Avaliação Interna: 

_ Existência de uma equipe de coordenação; 

_ Participação dos integrantes da instituição; 

_ Compromisso explícito por parte dos dirigentes das IES; 

_ Informações válidas e confiáveis; 

_ Uso efetivo dos resultados. 

De acordo com o disposto no artigo 11 da Lei nº. 10.861/04, cada instituição deve 

constituir uma CPA com as funções de coordenar e articular o seu processo interno de 

avaliação e disponibilizar informações. Todas as CPAs precisam ser cadastradas no 

INEP, como a primeira etapa de uma interlocução sistemática e produtiva com vistas à 

efetiva implementação do SINAES. A CPA deve contar, na sua composição, com a 

participação de representantes de todos os segmentos da comunidade universitária e, 

também, da sociedade civil organizada. As definições quanto à quantidade de membros, à 

forma de composição, à duração do mandato, à dinâmica de funcionamento e ao modo de 

organização das CPAs são objeto de regulação própria. Sugere-se que a CPA seja 

composta por um grupo de pessoas capazes de assumir a responsabilidade pelo 

desenvolvimento de todas as ações previstas no processo avaliativo. 

Os eixos de sustentação e de legitimidade da CPA são resultantes das formas de 

participação e do interesse da comunidade acadêmica, além da inter-relação entre 

atividades pedagógicas e gestão acadêmica e administrativa. O apoio de assessores 

externos ao trabalho realizado pelas CPAs não deve, sob hipótese alguma, substituir a 

necessária participação dos atores institucionais próprios.  
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II – Planejamento 

A elaboração do projeto de avaliação conforme o SINAES abrange a definição de 

objetivos, estratégias, metodologia, recursos e calendário das ações avaliativas. É 

importante que o calendário contemple os prazos para a execução das ações principais e 

as datas de eventos (reuniões, seminários etc.), observando-se igualmente os prazos 

estabelecidos pela Portaria nº. 2051/04, que regulamenta o SINAES. 

O planejamento, discutido com a comunidade acadêmica, deve levar em conta as 

características da instituição, seu porte e a existência ou não de experiências avaliativas 

anteriores, tais como: autoavaliação, avaliação externa, avaliação dos docentes pelos 

estudantes, avaliação de desempenho do pessoal técnico-administrativo, avaliação da 

pós-graduação entre outros. 

III – Sensibilização 

No processo de autoavaliação, a sensibilização busca o envolvimento da 

comunidade acadêmica na construção da proposta avaliativa por meio da realização de 

reuniões, palestras, seminários, entre outros. Cabe ressaltar que a sensibilização deve 

estar presente tanto nos momentos iniciais quanto na continuidade das ações avaliativas, 

pois sempre há pessoas iniciando sua participação no processo: sejam estudantes, sejam 

membros do corpo docente ou técnico-administrativo. 

DESENVOLVIMENTO 

No desenvolvimento da autoavaliação é fundamental assegurar a coerência entre 

as ações planejadas e as metodologias adotadas, a articulação entre os participantes e a 

observância dos prazos. Essa etapa consiste na concretização das atividades planejadas, 

como as listadas a seguir: 

a. realização de reuniões ou debates de sensibilização; 

b. sistematização de demandas, ideias, sugestões oriundas dessas reuniões; 

c. realização de seminários internos para: apresentação do SINAES, apresentação 

da proposta do processo de avaliação interna da IES, discussões internas e apresentação 

das sistematizações dos resultados; 

d. definição da composição dos grupos de trabalho, atendendo aos principais 

segmentos da comunidade acadêmica (avaliação de egressos e/ou dos docentes, estudo 

de evasão, etc). Entendem-se por comunidade acadêmica os corpos docente, discente e 

técnico-administrativo;  
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e. construção de instrumentos para coleta de dados: entrevistas, questionários, 

grupos focais e outros; 

f. definição da metodologia de análise e interpretação dos dados; 

g. definição das condições materiais para o desenvolvimento do trabalho: espaço 

físico, docentes e técnicos com horas de trabalho dedicadas a essa tarefa e outras; 

h. definição de formato de relatório de autoavaliação; 

i. definição de reuniões sistemáticas de trabalho; 

j. elaboração de relatórios; 

k. organização e discussão dos resultados com a comunidade acadêmica; 

l. publicação das experiências. 

CONSOLIDAÇÃO 

Essa etapa refere-se à elaboração, divulgação e análise do relatório final. 

Contempla, também, a realização de um balanço crítico do processo avaliativo e de seus 

resultados em termos da melhoria da qualidade da instituição. 

I – Relatório  

O relatório final de avaliação interna deve expressar o resultado do processo de 

discussão, de análise e interpretação dos dados advindos, principalmente, do processo de 

autoavaliação. É importante que ele seja capaz de incorporar, quando estiverem 

disponíveis, os resultados da avaliação de cursos e de desempenho de estudantes. 

Os destinatários do relatório são os membros da comunidade acadêmica, os 

avaliadores externos e a sociedade. Considerando essa diversidade de leitores, são 

fundamentais a clareza na comunicação das informações e o caráter analítico e 

interpretativo dos resultados obtidos. Além disso, é desejável que ele apresente 

sugestões para ações de natureza administrativa, política, pedagógica e técnico-científica 

a serem implantadas. 

II- Divulgação 

A divulgação, como continuidade do processo de avaliação interna, deve 

oportunizar a apresentação pública e a discussão dos resultados alcançados nas etapas 

anteriores. Para tanto, podem ser utilizados diversos meios, tais como: reuniões, 

documentos informativos (impressos e eletrônicos), seminários, entre outros. A divulgação 

deve propiciar, ainda, oportunidades para que as ações concretas oriundas dos 

resultados do processo avaliativo sejam tornadas públicas. 
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III – Balanço Crítico 

Ao final do processo de autoavaliação, é necessária uma reflexão sobre ele, 

visando a sua continuidade. Assim, uma análise das estratégias utilizadas, das 

dificuldades e dos avanços apresentados permitirá planejar ações futuras. Desse modo, o 

processo de autoavaliação proporcionará não só o autoconhecimento institucional, o que 

em si é de grande valor para o UNAR, mas também será um balizador da avaliação 

externa, prevista no SINAES como a próxima etapa da avaliação institucional. 

1.2.3 .Autoavaliação institucional: participação da comunidade acadêmica 

A instituição vem desde o inicio se pautando por uma processo de participação 

ativa da comunidade acadêmica, com membros de todos seus agentes. 

Conforme consta na ata de formação, 001/2005, de 22 de maio de 2005, e Portaria 

Interna nº 010/2005, a primeira Comissão teve como componentes: 

- Diretores: Romeu Ferreira Ribas e Gidel Laureano Messagi; 

- Coordenadores: Sueli Terezinha Vieira e Dário Max; 

- Representantes da Sociedade Civil: Luciane do Rocio dos Santos de Souza e  Patrícia 

Ferreira Ribas; 

- Docentes: Edna Luíza Percegona e Tatyana Souto Maior de Oliveira; 

- Técnico-Administrativos: Luís Armando Rodrigues Andreoli e Maria Eleny Santos de 

Almeida;  

- Discentes: Sandra da Silva Moraes e Eduardo Dallazuana 

A ata seguinte, 002/2006, de 01/11/2006, registrou a participação de novos 

membros que constituíram a CPA: 

-  Romeu Ferreira Ribas e Fabrizzio Ferreira Ribas (diretores); 

- Luis Armando Rodrigues Andreoli e Maria Eleny Santos de Almeida (técnico-

administrativos); 

- Adriana Veiga Morais, do curso de Ciências Contábeis e Raquel Franco Sprenge, do 

curso de Pedagogia, (discentes); 

-  Marilene Parmezan e Roque Tarrago Santos (docentes); 

- Sem representantes da sociedade civil organizada. 

Segundo a portaria nº 003/2007 de 05 março de 2007, respeitando as Orientações 

Gerais para Roteiro da AutoAvaliação das Instituições recomendado pelo CONAES, além 

de corrigir a permanência de uma nova constituição por apenas dois anos, acabou por 
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encerrar as atividades da anterior nesse mesmo tempo, respeitou o caráter de autonomia 

e, ainda, de paridade, estando ela assim formada por dois membros de cada seguimento: 

- Representantes docentes: Renildo Meurer (coordenador) e Arnaldo Moreira Matos; 

- Representantes da sociedade civil organizada: Edivaldo Antonio Santos e Sérgio Renato 

Bueno Balaguer; 

- Representantes dos discentes: Carlos Henrique CuglerLamim e Eduardo Dallazuana dos 

Santos; 

- Representantes dos funcionários técnico-administrativos: Maria Eleny Santos de 

Almeida e Luis Armando Rodrigues Andreoli. 

 Em 2011 os componentes da CPA eram : 

 -Professores: Paulo César Medeiros e Círio Custódio da Silva  

 -Funcionários: Eva Teresa Felizardo Cavalaro e Vera Lucia L. Freire  

-Acadêmicos: Romualdo Shimoda e Silviane de Souza Ferreira  

-Sociedade Civil: Cesário Ferreira Filho e Debora Carla dos Santos Berton 

 Em 2012os componentes da CPA eram : 

-Professor Claudio Luis Alves do R. Cúneo-coordenador 

-Professor Felipe Nolasco –docente  

Professora Flavia Leal King Baleche - -Rafaela Izaura da Silva Oliveira e Aluna Beatriz 

Betim-discente 

-Luis Armando Rodrigues Andreoli e Jadir de Souza Mendes -Corpo Técnico-

Administrativo 

-Maria Izabel de Paula e Juscelino Salles-Sociedade Civil Organizada 

No ano de 2014 foi indicado componentes : 

-Prof. Dr.LucianaPatricia de Morais coordenadora 

-Prof. Esp Claudio Luis Alves do R. Cúneo-docente 

-Prof. Ms Flavia Leal King Baleche- coordenadores 

- Sandra Santos Gaito Corpo Técnico-Administrativo 

-Maria Izabel de Paula e Juscelino Salles-Sociedade Civil Organizada 

Neste ano também passamos a convidar toda a comunidade para participar das 

discussões da elaboração dos instrumentos. 
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1.2.4 Autoavaliação institucional e avaliação externas; analise e divulgação dos 

resultados 

 Todos os resultados das pesquisas se encontram divulgados no site institucional na 

aba CPA . 

 Quanto ao Enade  nos dois cursos nos quais o resultado foi nota “2”,  

Administração e Ciências Contábeis,   os coordenadores fizeram  analise detalhada dos 

mesmos para verificar que se segue: 

1.2.4.1  Analise do Enade 2009: Curso Ciências Contábeis  

No item 4   

PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES (Ingressantes) SOBRE A PROVA, as respostas me 

chamaram a atenção como seguem na ordem; 

1 - Qual o grau de dificuldade desta prova na parte de Formação Geral ?  

 Consideraram com grau de dificuldade média – 55,6% na IES – 47,1% na região – 

34,15% Cat.  Adm. -  35% org. acad. – e 32,6% Brasil; 

Consideraram difícil ; 33,3% IES; 34,2% região;  34,1% Cat. Adm.; 35,% Org. Acad. E 

32,6% Brasil 

Consideraram muito difícil; 11,1% IES; 9,2% região; 8,7% Cat. Adm;  8,4% Org. Acad e 

8,2% Brasil. 

Nesta categoria observa-se percentualmente, que todos os grupos consideraram as 

provas acima do nível de conhecimento – principalmente o grupo  que  avaliou como 

muito difícil – com percentual acima de 30% é mto alto. 

2- Qual o grau de dificuldade desta prova na parte de Componentes específicos? 

 Considerando os mesmos grupos:  Difícil 66,7% IES; 52,8% Região;  50,9% Cat. Adm;  

50,6% Org. acad e 50,8% Brasil. 

Os demais grupos não serão mencionados pois ficaram abaixo  de 30% - observa-se que 

as perguntas não correspondem ao nível de todos os grupos . 

7- Você se deparou com alguma dificuldade ao responder a prova:  

- desconhecimento do conteúdo: 44,4% IES; 55,4% Região; 51,7% Cat. Adm; 51,6% Org. 

Acad.  E  53,1% Brasil;  

Esta questão responde o porque da avaliação ter sido tão ruim, significa dizer que as 

perguntas foram feitas para outro nível de estudantes,  o percentual ficou acima de 50% 

no geral. 
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8- Considerando apenas as questões objetivas, você percebeu? 

 Não estudou ainda a maioria desses conteúdos: 66,7% IES; 75,6% Região; 72% Cat. 

Adm; 71,7% Org. Acad. ; e 72,3% Brasil. 

A percepção dos acadêmicos nestas respostas,  fica clara que a cobrança está acima do 

nível de graduação para ingressantes. 

PERCEPÇÃO SOBRE A PROVA -   PERCENTUAL DE RESPOSTAS DOS 

CONCLUÍNTES  

7- Você se deparou com alguma dificuldade ao responder a prova? 

90,9% IES; 50,1% Região; 46,9% Cat. Adm; 48,3% Org. acad.; e  45,4% Brasil 

Esta informação foi muito importante para revermos. 

8- As questões objetivas da prova  você percebeu  que 

Resp: Estudou a maioria desses conteúdos, mas não os aprendeu = 45,5% IES, 24,9% 

Região; 26,1% Cat. Adm.; 26,3% Org. acad.; 26,2% Brasil. 

Análise dos resultados em percentual de acertos  nas questões objetivas de 

formação geral: 

  INGRESSANTES DA IES – MÉDIA  - 53,97%            CONCLUÍNTES  DA  IES  - MÉDIA  

-  53,55% 

  INGRESSANTES REGIÃO – MÉDIA – 50,17%           CONCLUÍNTES REGIÃO – MÉDIA 

– 53,84% 

 INGRESSANTES BRASIL  - MÉDIA  - 49,27%             CONCLUÍNTES BRASIL  -  MÉDIA 

–  51,07%   

Considerando o informado acima observa-se que a ies está com bom nível de formação 

geral em relação aos demais informados. 

Análise dos resultados em percentual de acertos  nas questões objetivas de 

formação específica: 

  INGRESSANTES DA IES – MÉDIA  - 17,33%            CONCLUÍNTES  DA  IES  - MÉDIA  

- 20% 

  INGRESSANTES REGIÃO – MÉDIA –  16,72%           CONCLUÍNTES REGIÃO – 

MÉDIA – 24% 

INGRESSANTES BRASIL  - MÉDIA  -  16,39%             CONCLUÍNTES BRASIL  -  MÉDIA 

–  22% 
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Avaliando as informações e os percentuais apresentados  conclui-se que   o grau de 

exigência das questões,  ficou acima da média do conhecimento dos acadêmicos 

ingressantes e concluintes.  

Os  quadros acima afirmam minha percepção inicial de que os ingressantes em algumas 

alternativas foram superiores aos acadêmicos concluintes. 

Na avaliação geral , a faculdade modelo supera os percentuais inclusive a nível Brasil  

1.2.4.2  Analise do Enade 2012: Curso Ciências Contábeis  

Em consoante aos resultados obtidos no ENADE 2012,  no curso de Ciências Contábeis  

a análise  dos resultados obtidos são os seguintes: 

Item 1 – As questões de conhecimentos gerais pontualmente analisadas serão revisadas 

pelos docentes das disciplinas e incorporadas na nova proposta pedagógica. As questões 

não contemplavam as ementas anteriores e foram revisadas pelo NDE. Os docentes 

estão tendo formação continuada  para esta nova modalidade. 

Item II – As questões relacionadas a disciplinas de Sustentabilidade não contemplavam a 

matriz curricular do curso no período, sendo incorporadas somente a partir do ano de 

2012, quando oportunamente pudemos readequar toda a matriz curricular para os cursos 

e contemplar a disciplina a disciplina de Sustentabilidade. Mesmo assim, a partir desta 

nova grade em 2014 – os docentes estão tendo  formação continuada  de aulas 

estruturadas para readequar os assuntos de maneira mais integrada. 

Item III- As questões de Mercado de Capitais, ficou na média 45% de assertividade, isso 

significa que o assunto abordado foi contemplado na ementa. Prof. Urubatan – não esta 

mais na instituição 

Item IV- As questões de Economia, o tema abordado houve boa assertividade, isso 

significa que o assunto abordado foi contemplado na ementa, porém, não de maneira 

suficiente. Esta análise será repassada para o NDE para apreciação e novas sugestões. – 

Prof. Urubatan – não esta mais na instituição 

Item V- As questões relacionadas ao componente específico obtivemos um índice de 

questões anuladas muito grande no montante de 10.  

- A disciplina de custos, os conteúdos abordados na ementa na maior parte foram 

trabalhados resposta essa que em algumas questões a Inst. Ficou acima do nível Brasil 

de assertividade. Nesta avaliação do montante de  5 questões duas ficamos acima do 

nível Brasil, duas os assuntos foram abordados, porém, faltou complementação na 
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proposta e somente em uma questão considero o conteúdo não trabalhado, pois, o índice 

ficou muito baixo. Considere-se também que nas questões de custos tivemos 3 anuladas. 

Prof. Roque – não está mais na instituição 

- A questão de Contabilidade Pública não foi contemplada em nossa ementa, pois, 

trabalhamos com gestão pública. Esta nova proposta da disciplina somente foi alterada  

na matriz de 2012. O conteúdo será redimensionado para o NDE para novas tratativas no 

novo projeto. Prof. Ulisses não está mais na instituição 

- As questões de auditoria das duas questões em uma ficamos acima da média Brasil, 

concluí-se que o conteúdo foi abordado a contento e na questão seguinte, o assunto foi 

abordado, porém, faltou complementação, ou seja, foi insuficiente, apesar de não termos 

ficado tão abaixo da média Brasil, será sugerido ao NDE promover complementação nas 

ementas. Prof. Cúneo. 

- Contabilidade Gerencial das 5 questões 2 foram anuldadas – 2 os conteúdos foram 

trabalhados, porém, a média Brasil ficou pouco elevada, talves consideremos tenha sido 

insuficiente para que não atingíssemos o desejado, e em uma das questões o conteúdo 

foi trabalhado, tanto que nossa média superou a média Brasil. De qualquer forma será 

encaminhada para o NDE novas sugestões a serem avaliadas. Prof. Marcelo não está 

mais na Instituição 

- Contabilidade Avançada – 5 questões foram propostas no ENADE das quais 2 foram 

anuladas, uma das questões apesar de ficarmos abaixo do nível Brasil o índice de 

assertividade ficou acima dos 53%, conteúdo trabalhado a contento. Uma das questões o 

índice geral de acerto ficou muito baixo em torno de 15,9%, nosso trabalho ficou também 

muito insatisfatório 7,7%, na terceira questão o conteúdo abordado ficou muito bom, bem 

acima do nível Brasil. De qualquer forma estaremos revendo os conteúdos programáticos 

para o novo projeto. – Prof. Wellington – não está mais na instituição. 

- Contabilidade Intermediária- os conteúdos abordados foram insuficientes, deverá ser 

encaminhado ao NDE para avaliação e reestruturação da ementa. Neste período 

infelizmente o docente não estava apto para esta disciplina. Prof. Ulisses – não está mais 

na instituição 

- Perícia Contábil- O conteúdo trabalhado foi insuficiente, serão encaminhados ao NDE 

sugestões para reestruturação das ementas, apesar de já estarem contempladas no novo 

projeto. – Prof. Bonassoli não está mais na instituição. 
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Ética- Conteúdo trabalhado insuficiente, será sugerido ao NDE nova proposta curricular. – 

Prof. Cleverton – não está mais na instituição. 

 

1.2.4.3  Analise do Enade 2012:Curso de Administração ENADE 2012  

1 - introdução  

A avaliação do Curso de Administração se pautou nos desempenhos insatisfatórios dos 

dois últimos triênios, apresentadas nos relatórios dos ENADES 2009 e 2012.  

Considerando que nos relatórios supracitados, especialmente no de 2012, as 

porcentagens de desempenho dos estudantes do curso de Administração tenham sido em 

média, ligeiramente inferiores à média nacional, invertendo esta situação em apenas 10 

das 40 questões (25% do número de questões), as análises de disciplinas, ementas e 

correlatos professores foi realizada.  

A distribuição de aproveitamentos foi balanceada em aproximadamente 50% para cada 

um dos grupos de disciplinas, as de cunho generalista e, as de disciplinas específicas.  

Em virtude da rotatividade de docentes, existente na instituição durante o período de 2009 

a 2012, praticamente todos os professores que ministraram as respectivas disciplinas do 

período, foram substituídos por docentes mais capacitados.  

Outro fator importante a ser considerado é que, em virtude do modelo de gestão 

acadêmica, atualmente adotado, em meados do final do ano de 2013, muitos dos 38 

docentes da instituição foram desligados. Esta decisão também foi pautada em alguns 

princípios, dentre eles, o desempenho no período atual, a titulação do docente, a 

disponibilidade em se dedicar ao novo projeto, aptidão pedagógica e também à 

versatilidade, em termos de formação acadêmica, bem como interesse particular em 

busca por aperfeiçoamento pessoal.  

Com a reestruturação do projeto, que ocorreu previamente a esta avaliação, todos esses 

fatores foram evidenciados, endossando as mudanças realizadas com base nos critérios 

supracitados.  

Uma análise detalhada das questões é exposta a seguir, individualmente ou em grupos, 

de acordo com os conteúdos ementais das questões.  

Foi considerado para esta avaliação 36 inscritos do Curso de Administração da Faculdade 

Modelo, sendo que 34 efetivamente participaram.  

2 - Análise das questões discursivas de formação geral  
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Questão 01 – Esta questão envolve conteúdos generalistas sobre leitura, compreensão, 

análise e discussão de tabelas, conceitos interpretativos e matemáticos.  

A média nacional de acertos (%) para esta questão foi de 56,4%, enquanto a instituição 

atingiu apenas 50% de acertos.  

Visto que as habilidades específicas para realizar esta questão a contento, não foram 

suficientes, foi discutido junto ao NDE alternativas de abordar tais conhecimentos e 

habilidades não somente em uma disciplina específica, mas em várias disciplinas que 

permitam tal possibilidade, o que já vem ocorrendo em algumas das equivalentes da 

matriz atual.  

Questão 02 – Esta questão abordou conhecimentos de Sustentabilidade e Interpretação 

de textos. Como o desempenho também foi insatisfatório, com o índice médio nacional 

igual a 46% e o da instituição 44,1%, conteúdos relativos à disciplina abordada estão 

sendo explorados, não somente na disciplina de Sustentabilidade, mas também em 

disciplinas que permitem tal abordagem, incluídas na nova matriz curricular.  

Questão 03 – Diferentemente da questão anterior, o desempenho da instituição atingiu 

índice superior à média nacional, apesar de abordar as mesmas disciplinas de 

Sustentabilidade e interpretação de Textos, demonstrando provável falha no conteúdo 

constante das ementas, o que foi constatado posteriormente e corrigido a partir da nova 

matriz curricular, principalmente incluindo disciplina específica que trata de educação 

ambiental e sustentabilidade sustentada em seu tripé.  

Questão 04 – Esta questão aborda conteúdos de Ética Profissional e Cidadania, bem 

como Direito Público e Privado associado ao primeiro. Enquanto a média nacional foi de 

48% de acertos, a institucional foi de 44,1%. Novamente foram encontradas falhas no 

conteúdo contemplado pela ementa do período estudado, tendo posteriormente sido 

corrigidas para as ementas atuais.  

Questão 05 – Conteúdos de Globalização, incluídas na disciplina de Política 

Internacional, foram pouco explorados, apesar de haverem sido contemplados na ementa 

da disciplina correlata do período. A média nacional foi de 32,2%, contra 29,4% da média 

de acertos da instituição. A proposta para ação corretiva foi de melhor aproveitamento do 

conteúdo e das dinâmicas de ensino aprendizado, em sala de aula.  

Questão 06 – Conhecimentos relacionados a atualidades, conhecimentos gerais, ciência 

e tecnologia, possíveis de serem apreendidos por leitura e exploração de textos 
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complementares em variadas disciplinas, foram necessários ao cumprimento desta 

questão. Como o índice da instituição (38,2%) foi sensivelmente inferior ao da média 

nacional (54,1%), atividades complementares estão sendo explorados e praticados em 

salas de aula, juntamente às ementas, potencializando suas abordagens nos atuais 

Projetos Integradores, os quais envolvem interdisciplinaridade e transdisciplinaridade.  

Questão 07 - A questão aborda exige novamente conhecimentos semelhantes aos das 

questões 02 e 03, com aproveitamento sensivelmente inferior, por parte da instituição 

(29,4%), em relação à média nacional (49,2%), evidenciando novamente a necessidade 

de inserção de disciplina específica, além de ter o conteúdo sido insuficientemente 

abordado por demais disciplinas. Tal situação já foi solucionada e vem sendo 

acompanhado junto ao docente da disciplina de sustentabilidade, bem como outras 

disciplinas que promovem o estudo de questões inter-relacionadas.  

Questão 08 – Nesta questão a instituição foi ligeiramente superior em desempenho (50%) 

em relação à média nacional (39,6%), mostrando que os conteúdos solicitados, eram 

abrangidos nas ementas e também foi explorada a contento pelos professores das 

disciplinas de Economia e Administração Pública e Privada.  

3 - Análise das questões objetivas de formação geral  

Questão 01 – Questão envolvendo Sustentabilidade Social, Econômica e Ambiental, 

especialmente Interpretação de textos, mostrou insuficiência dos temas abordados por 

parte da instituição, resultando em média de 28% de acertos, contra 34% da média 

nacional. Mais uma vez evidente a ausência de disciplina específica para tratar do tema, 

bem como insuficiência na abordagem dos temas correlatos em demais disciplinas.  

Questão 02 – Sociologia e Atualidades são conhecimentos explorados pela questão, 

temas com conteúdos insuficientemente trabalhados, devido principalmente a falhas de 

composição das ementas das disciplinas existentes. Os valores de média igual a 34,3% 

da média institucional, contra os 42,5% da média nacional evidenciam tal informação. 

Para corrigir tal situação, foi inserido no elenco de disciplinas básicas do curso, disciplina 

específica, bem como conteúdos relacionados são abordados também em Projetos 

Integradores, ao longo dos bimestres.  

4 - Análise das questões objetivas de formação específica  

Questões 09 e 10 – anuladas  
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Questão 11 – Questão com aproveitamento dos discentes da instituição (23,5%), 

ligeiramente superior ao aproveitamento nacional (23,2%). Apesar do resultado, 

abordagens práticas, envolvendo Projetos Integradores e revisão de ementas das 

disciplinas de Gestão da Qualidade, Treinamento e Formação de Pessoas e Direito 

Público e Privado, foram reformuladas.  

Questão 12 – Abordando conhecimento relacionado à Gestão Financeira e Contabilidade 

Geral, o desempenho da instituição foi sensivelmente superior (64,7%) ao da média 

nacional (51,7%). Independentemente do resultado, assim como todas as disciplinas 

foram reformuladas, incluindo seus conteúdos ementais, esta foi também melhorada no 

processo de renovação da matriz curricular.  

Questão 13 – Nesta questão, envolvendo Logística Empresarial e Gestão de Custos, a 

instituição obteve desempenho significativamente inferior (8,8%) à média nacional 

(30,5%), promovendo uma ampla reformulação da ementa da disciplina de Logística 

Empresarial, envolvendo a inter e transdisciplinaridade com várias outras disciplinas, 

inclusive Gestão de Custos, Planejamento Estratégico e Gestão da Produção, entre 

outras.  

Questão 14 – Novamente abordando as disciplinas de Logística Empresarial e Gestão de 

Custos, porém neste caso a diferença entre as médias avaliadas é substancialmente 

inferior à da questão anterior, demonstrando deficiência específica grave do conteúdo 

abordado na questão anterior, na ementa antiga, porém insuficiência também evidente no 

conteúdo exigido nesta questão. Enquanto a instituição obteve média igual a 47,1%, a 

média nacional foi de 48,5%. A solução para esta situação foi descrita na questão 13.  

Questões 15, 16 e 17 – Para estas questões a instituição obteve desempenho satisfatório 

(58,8%, 29,4% e 29,4% respectivamente), superiores às médias nacionais, 

respectivamente 47,7%, 27,8% e 27,9% de acertos. Mesmo com tais resultados, 

conforme já mencionado, todas as disciplinas sofreram atualizações, adequações e 

melhorias nas ementas, envolvendo pesquisas e trabalho conjunto entre coordenação e 

demais membros do NDE.  

Questão 18 – Matemática e Interpretação de Textos foi a temática exigida nesta questão, 

exprimindo índice de aproveitamento institucional (29,4%) inferior ao nacional (34,1%). 

Esta condição está sendo corrigida, tanto pela melhoria dos conteúdos e formas de 

abordagens dos mesmos das ementas e planos de aulas, quanto por uma ação realizada, 
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a qual envolve a oferta gratuita de Cursos bimestrais de nivelamento em Matemática, 

incluindo treinamentos para uso da Calculadora HP e Matemática Financeira, além de 

Cursos também bimestrais de nivelamento em Língua Portuguesa.  

Questão 19 – Com desempenho institucional (41,2%) superior a média nacional (32,9%), 

os conteúdos exigidos de Planejamento Estratégico e Gestão da Produção estão sendo 

também otimizados, independente do resultado relativamente satisfatório.  

Questão 20 – Especificamente à ementa da disciplina de Economia, juntamente à da 

disciplina de Contabilidade Geral, ambas estão desenvolvendo conteúdos 

complementares e integrados, viabilizando a realização de maior aprendizado, 

principalmente no desenvolvimento dos Projetos Integradores.  

Questão 21 – O desempenho da instituição (35,3%) foi ligeiramente superior ao da média 

nacional, no entanto, medidas semelhantes às adotadas para as disciplinas envolvidas na 

questão 19 foram também empregadas.  

Questão 22 – Anulada  

Questão 23 - O desempenho nacional (21.4%) foi sensivelmente superior ao da 

instituição (8,8%), fomentando grandes mudanças nos conteúdos das ementas das 

disciplinas relacionadas, especificamente à de Planejamento Estratégico, TIC e 

Comportamento Organizacional.  

Questão 24 – Conteúdo abrangendo Ética Profissional e Direito Público e Privado, exigiu 

nesta questão conhecimentos pouco superiores aos apreendidos pelos discentes nas 

respectivas disciplinas, apresentando ligeira superioridade na média nacional (35%), 

comparado à média da instituição (32,4%). Problema já sanado com a revisão das 

ementas, bem como nos formatos de ensino.  

Questões 25 e 26 – Anuladas  

Questão 27 – Com desempenho ligeiramente inferior da instituição (20,6%), em relação à 

média nacional (23,1%), conhecimentos relacionados a disciplinas como Gestão de 

Pessoas, Planejamento Estratégico e Comportamento Organizacional, estão sendo 

desenvolvidos nas ementas de forma integrada, promovendo uma abordagem mais 

contextualizada e próxima da realidade de mercado.  

Questão 28 – Novamente foram requisitados conhecimentos integrados entre Logística 

Empresarial, Gestão de Custos e Gestão de Negócios, de maneira análoga às questões 

13 e 14, as quais também apresentaram resultados insatisfatórios para a instituição, como 
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no caso desta questão (14,7%), comparativamente à média nacional (35,1%), novamente 

evidenciando a necessidade de ter otimizados e reestruturado o conteúdo da ementa, 

especificamente da disciplina de Logística Empresarial, porém não negligenciando, com 

mesma ordem de importância as demais disciplinas abordadas.  

Questão 29 – Anulada  

Questão 30 – Empreendedorismo e Gestão Mercadológica foram as disciplinas 

abordadas nesta questão, porém, mesmo com o desempenho médio da instituição 

(47,1%), ligeiramente superior ao da média nacional (45,8%), todas as ementas foram 

revisadas e otimizadas, complementando quando necessário os conteúdos.  

Questão 31 – Novamente, semelhante às questões 02, 03 e 07, esta aborda 

conhecimentos de Sustentabilidade, e como o desempenho da instituição (20,6%) foi 

novamente inferior ao da média nacional (27,7%), evidenciou-se a necessidade de inserir 

na matriz curricular uma disciplina específica, que além de suprir os conteúdos relativos à 

sustentabilidade, também se integrasse aos conteúdos das demais disciplinas do curso, 

conforme posteriormente realizado, inclusive Economia e Gestão da Produção, também 

envolvidas nesta questão.  

Questão 32 – Este caso de desempenho inferior foi explicitamente um caso de 

desempenho inferior do docente, pois em análise posterior, constatou-se que o conteúdo 

deveria ser devidamente abordado, conforme ementa, porém foi parcialmente 

negligenciado, causando baixo aproveitamento dos discentes, explicitado no desempenho 

da instituição (14,7%), significativamente inferior ao da média nacional (27,7%).  

Questão 33 – Novamente, praticamente as mesmas disciplinas abordadas na questão 32, 

apresentaram aproveitamento dos discentes da instituição (39,8%) inferior ao da média 

nacional (39,8%). As medidas saneadoras foram semelhantes para ambos os casos, foi 

necessário substituir o professor e reformulação das ementas. Cabe salientar que a 

substituição do professor foi pautada, também nas avaliações “ad hoc”, e nas 

necessidades de reformulação institucional, supracitadas na primeira página deste 

relatório.  

Questão 34 – A questão faz inferências às disciplinas de Gestão de Negócios e 

Economia, ambas já avaliadas em questões anteriores, a exemplo das questões 31 e 33, 

entre outras. Além desta cabe também relacionar a disciplina de Planejamento 

Estratégico, que não apresentou grandes deficiências, porém todas necessitaram, por 
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integrarem a matriz curricular, de ajustes e otimizações. O desempenho da instituição foi 

de 20,6%, contra a média nacional de 26,8%.  

Questão 35 – Esta questão abrangeu especificamente conhecimentos de Gestão de 

Pessoas, tendo a média nacional (49,3%), superado evidentemente a média da instituição 

(35,3%). Como este é considerado um conhecimento de primeira ordem aos discentes da 

instituição, foi atribuído maior carga horária à disciplina de Gestão de Pessoas a partir da 

modificação da matriz curricular e suas ementas.  

5 - Análise das questões discursivas de formação específica  

Questão 03 – A Estatística e as Gestões de Marketing e Financeira foram exploradas 

nesta questão, tendo a instituição apresentado desempenho (6,3%) praticamente igual a 

50% da média nacional (11,5%). Evidenciando uma deficiência considerável nestas 

questões, sobretudo na Estatística. Para suprir esta deficiência, as disciplinas de 

Matemática foram divididas em três, sendo Matemática, Matemática Financeira e 

Estatística, sendo todas com 80 horas/aula. Além desta ação, está sendo também 

oferecido, conforme já citado em questão anterior, o curso de nivelamento em 

Matemática, gratuito e livre para todos os interessados.  

Questão 04 – Esta questão envolveu uma grande quantidade de disciplinas, exigindo dos 

discentes grande capacidade de atenção, cognição, conhecimento e interpretação de 

texto, além de demandar boa capacidade de concatenação de ideias para poder exprimi-

las de forma racional e lógica ao escrever suas respostas. A média de acertos da 

instituição (2,8%) foi excepcionalmente inferior à média nacional (7,7%), principalmente 

ao grande número de questões envolvidas, como também à grande exigência de 

capacidade interpretativa para sua solução.  

Questão 05 – Conforme já mencionado nas questões anteriores, esta questão envolveu 

um grande número de conteúdos de diversas disciplinas, discriminando fortemente a 

média da instituição (15,6%) da média nacional (24,5%). As soluções propostas são 

semelhantes às demais já mencionadas nas questões anteriores.  

6 - Conclusões  

Após extensa análise, junto ao Núcleo Docente Estruturante da Faculdade Modelo, foi 

constatado que a média de acertos da instituição foi excepcionalmente inferior à média 

nacional, fato ocorrido não somente devido à ampla abrangência de conteúdos (inter e 

transdisciplinar), mas principalmente ao despreparo para a realização deste modelo de 
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prova, considerando sua complexidade, necessidade de interpretação e diversidade de 

conteúdos integrados, exigidos em cada uma das questões. A reformulação das ementas, 

bem como inclusão de algumas e exclusão de outras disciplinas também foi de ordem 

prioritária na reformulação da matriz curricular deste Curso, objetivando a correção do 

trajeto acadêmico e profissional dos discentes, bem como a melhoria global do Curso e da 

Instituição de modo geral.  

Estes resultados novamente ilustram as deficiências da matriz curricular do triênio 

avaliado, bem como das disciplinas e suas ementas e corpo docente. Expondo uma falha 

institucional em preparar seus discentes para avaliações desta natureza. Contudo, após 

todas as análises e modificações, acredita-se que todos esses problemas já foram 

sanados e os resultados vindouros serão significativamente melhorados. 

1.2.5 Relatório de autoavaliação 

1.5.1 Apresentação 

Atendendo ao disposto no artigo 11 da Lei nº 10.861/04, que institui o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), foi constituída, por ato do Diretor 

Geral da Faculdade Modelo, através da Portaria nº 010 de 21/05/2005, a Comissão 

Própria de Avaliação (CPA), que tem como atribuições coordenar, conduzir e articular os 

processos internos de avaliação institucional, além de sistematizar e prestar informações 

solicitadas pelo INEP. Dela participam representantes de todos os segmentos da 

comunidade universitária, além de representantes da sociedade civil.  

À época de sua constituição, a Comissão Própria de Avaliação era composta pelos 

seguintes membros:  

I – Presidente; 

II – Dois representantes do corpo docente; 

III – Dois representantes do pessoal técnico-administrativo; 

IV – Dois representantes do corpo discente; 

V – Dois representantes da sociedade civil organizada. 

Neste período, os membros da CPA cumpriam mandato de um ano, podendo ser 

substituídos ou reconduzidos por mais um ano ao término desse período. 

Desde então, esta Comissão, em todas as suas composições, tem buscado agir 

em conformidade com o caráter processual da avaliação interna, que visa a produção do 

conhecimento necessário à reflexão permanente sobre o sentido de cada atividade 
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desenvolvida na Instituição, atendendo às dimensões institucionais previstas no Artigo 3º 

da Lei 10.861/2004, com foco no processo de avaliação que abrange toda a realidade 

institucional, considerando-se as diferentesdimensões institucionais que constituem um 

todo orgânico.  

Neste processo crítico-reflexivo, as potencialidades e limitações da Instituição se 

refletiram na própria atividade da CPA. Portanto, uma análise da trajetória histórica da 

Comissão e suas atividades demonstra a busca por uma atuação efetiva e transparente, 

bem como uma busca tanto da instituição quanto da comissão, pelo aprimoramento 

contínuo de sua atuação, fortalecendo o papel da CPA como órgão de diagnóstico da 

Faculdade Modelo. 

É preciso sublinhar que a Faculdade Modelo entende que a necessidade de 

avaliação transcende a obrigatoriedade estabelecida pelo poder público federal, e se 

conecta a necessidade de aprimoramento e melhoria contínua dos serviços educacionais, 

especialmente no que se refere às IES privadas, as quais, segundo o censo realizado em 

2003 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – 

INEP, correspondiam a 88,9% das Instituições de Ensino Superior do país. 

Mas entende também que, para além das instituições privadas, a Avaliação 

Institucional é hoje um desafio para todas as Instituições de Ensino Superior brasileiras, 

na medida em que possibilita analisar ações administrativas, técnicas e pedagógicas de 

maneira contextualizada, crítica e participativa, permitindo perceber suas possibilidades e 

limitações, além de indicar caminhos para a tomada de decisões na busca pela qualidade 

na qualificação acadêmica e gestão universitária. 

Tratando de uma perspectiva mais ampla do significado da Avaliação Institucional, 

é importante sublinhar que, partindo da premissa de que alunos, professores, funcionários 

e demais frequentadores da FACIMOD são integrantes da comunidade acadêmica e que 

cada segmento traz uma maneira de vivenciar e simbolizar a realidade, a proposta da 

CPA também se preocupa em observar tais vivências na tentativa de encontrar padrões 

que indiquem como se dá a construção social dessa realidade e de como esses padrões 

determinam o grau de satisfação do público interno. 

No que se refere especificamente à comunidade em que a instituição se insere, 

esta Comissão ocupa-se,hoje, de levantar, analisar e interpretar dados sobre a imagem 

da Instituição junto à população local e regional, buscando, assim, mensurar o impacto 
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que a Faculdade tem causado. Tal procedimento possibilita a detecção dos pontos fortes, 

dos pontos fracos e da potencialidade de nossa atuação na sociedade.  

Com essa sistemática, a CPA busca harmonizar-se com a missão da instituição, o 

Plano deDesenvolvimentoInstitucional – PDI e o projeto pedagógico, permitindo uma 

integração da avaliação da instituição, dos seus cursos e das demais atividades, evitando 

práticas estanques, fragmentadas ou desarticuladas da realidade institucional. Por fim, e 

em síntese ao que foi colocado até aqui, o modelo de avaliação descrito a seguir tem a 

pretensão de estimular e orientar o crescimento da FACIMOD, mediante a participação 

efetiva de docentes e discentes, funcionários e comunidade.  

 

Vale lembrar, por fim, que orelatório aqui apresentado é parte do processo de 

reestruturação da Avaliação Institucional da Faculdade Modelo e contempla a reafirmação 

dos princípios e objetivos da avaliação, a apresentação do perfil institucional da 

FACIMOD, um breve histórico sobre a prática de avaliação institucional da organização, 

uma síntese do referencial teórico relacionado à temática da avaliação, bem como a 

metodologia e a sistemática de operacionalização adotadas. 

Aspectos teóricos da avaliação institucional 

Em uma perspectiva crítica e transformadora, a avaliação é percebida como um 

processo que visa contribuir de forma contínua, orgânica e reflexiva para o debate e a 

intervenção em projetos e programas. De acordo com SCRIVEN (1983), a avaliação é: 

"[...]uma atividade metodológica que consiste na coleta e na combinação 

de dados relativos ao desempenho, usando um conjunto ordenado de 

escalas de critérios que levem a classificações comparativas ou 

numéricas, e na justificação". 

 Nesse sentido, é necessário avaliar não apenas o grau de consecução dos 

objetivos estabelecidos, mas os próprios objetivos e consequências não previstas. Assim, 

o autor complementa ainda que "a avaliação é o processo de delinear, obter e fornecer 

informações úteis para o julgamento de decisões avaliativas". 

Especificamente nas IES, a avaliação interna tem com uma de suas finalidades 

comparar seus próprios resultados, com o intuito de verificar as continuidades e 

descontinuidades em relação aos objetivos propostos. Uma outra finalidade é comparar o 

equilíbrio de seus vários subsistemas, na tentativa de localizar pontos problemáticos. 
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Estas variáveis permitem a comparação da instituição, em termos quantitativos e 

qualitativos, não só com ela mesma, mas com outras instituições de ensino, identificando 

seu crescimento ou apenas o cumprimento das propostas iniciais, sem acrescentar 

inovações ou mudanças que venham a contribuir para a melhoria da instituição. 

(FORTES, 1990). A Avaliação Institucional tem também como finalidade subsidiar e 

acompanhar a execução do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), assegurando 

os compromissos e resultados propostos. 

Quanto à avaliação especificamente do processo educacional, é importante dizer 

que para os estudantes, se constitui em um importante estímulo às suas expectativas. Já 

para os docentes, garantem informação a respeito de seu desempenho, além de 

contribuir para o seu aperfeiçoamento profissional. Com relação à sociedade em geral, o 

profissional que sai para o mercado melhor qualificado contribuirá de forma mais 

significativa e consistente para o processo de desenvolvimento social. 

Portanto, a avaliação é um processo imprescindível para o planejamento de um 

ensino de melhor qualidade, que contribua para a formação continuada dos futuros 

profissionais. Desta maneira, deve ser um processo contínuo e sistemático; não pode ser 

esporádica nem improvisada, mas, ao contrário, constante e planejada. 

O enfoque de avaliação orientada para a tomada de decisão enfatiza a participação 

de todos os agentes do processo (corpo docente, corpo discente, corpo técnico 

administrativo, conselhos deliberativos e assessores etc), os quais devem decidir o que 

avaliar e como utilizar os resultados da avaliação. Uma vez que consiste em serviço de 

informação para toda a comunidade sobre as características e processos da instituição, a 

avaliação tem como principal vantagem encorajar a comunidade universitária a utilizar a 

avaliação contínua e sistematicamente, com a intenção de planejar e implementar 

projetos e programas (STUFFLEBEAM e WEBSTER: 1991). 

Trata-se, assim, de um processo construtivo que objetiva melhorar o 

desenvolvimento e a gestão das inovações, a formação das pessoas implicadas e o 

crescimento institucional. É, portanto, como foi dito, um processo contínuo, complexo, 

sistemático e multi-facetado. 

De acordo com a Comissão Nacional de Avaliação do Ensino Superior (CONAES), 

a avaliação institucional é compreendida como a grande impulsionadora de mudanças no 

processo acadêmico de produção e disseminação de conhecimento, que se concretiza na 
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formação de cidadãos e profissionais e no desenvolvimento de atividades de pesquisa e 

de extensão. Neste sentido, contribui para a formulação de caminhos que conduzam à 

transformação da educação superior, evidenciando o compromisso desta com a 

construção de uma sociedade mais justa e solidária e, portanto, mais democrática e 

menos excludente. 

Por fim, é importante ressaltar que o processo de avaliação pode ser um 

instrumento fundamental para a elevação da qualidade do trabalho acadêmico e conduzir 

à construção de uma instituição de ensino produtora e crítica, assim como pode torná-la 

muito mais eficaz e eficiente. (CARDOSO apud SGUISSARDI: 1997). 

Neste sentido, para a FACIMOD a autoavaliação é uma oportunidade de 

autoconhecimento. Por intermédio deste processo procura-se entender o todo. Em outras 

palavras, a autoavaliação é um dos instrumentos para a reflexão acerca dos próprios 

procedimentos a fim de melhorar todo o sistema pedagógico e administrativo da 

Instituição buscando, com isso, uma melhor interação entre todos os setores internos e 

aqueles que circundam a instituição. 

1.5.2 Caracterização institucional 

A Faculdade Modelo se localiza em Curitiba, capital paranaense, à Rua Engenheiro 

Benedito Mário da Silva, 95, Bairro Cajuru. Deu início às suas atividades no primeiro 

semestre de 2005Credenciada pela Portaria Ministerial n° 2.413 de 11/08/2004 (D.O.U. de 

12/08/2004) 

 

A Instituição oferece os seguintes cursos de graduação: 

 Administração, bacharelado. Autorizado pela portaria nº2415, de 11/08/2004 e 

publicado no DOU em 12/08/2004. 

 Ciências Contábeis, bacharelado. Autorizado pela portaria nº2414, de 

11/08/2004 e publicado no DOU em 12/08/2004. 

 Pedagogia, bacharelado. Autorizado pela portaria nº2414, de 11/08/2004 e 

publicado no DOU em 12/08/2004. 

Além disso, são ofertados os seguintes cursos de pós-graduação: 

 Educação Escolar com Ênfase em Docência. 

 Gestão de Instituições de Ensino. 

 Gestão de Recursos humanos entre outros 
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Quanto Extensão Universitária  

 No ano de 2014 iniciou a implantação do projeto de Centros de Estudo 

Avançados em outros municípios para a oferta de extensões, 

aperfeiçoamentos e pós-graduação. O projeto é ampliar a possibilidade das 

atividades extencionistas as comunidades do Paraná e aproveitar a 

experiência para o futuro credenciamento de ensino a distancia. 

Para cumprir o compromisso assumido com a sociedade, os Princípios e Valores 

da Instituição são fundamentados, dentre outros aspectos, na produção e socialização do 

saber; na oferta de serviços educacionais de qualidade e, na integração com o mercado e 

com a comunidade. 

A FACULDADE MODELO como MISSÃO  assume o seu papel regional 

assegurando desenvolvimento humano, por meio do ensino, pesquisa e extensão, bem 

como desenvolve talentos e atua como elo entre o mercado de trabalho e a formação 

profissional, formando cidadãos responsáveis, qualificados e disseminadores do 

conhecimento. 

AS PREMISSAS DA INSTITUIÇÃO QUANTO À FORMA DE ALCANCE DE SUA 

MISSÃO ABRANGE: 

 A PROMOÇÃO DE EXCELÊNCIA ACADÊMICA NAS CIÊNCIAS 

HUMANAS. 

 O RESPEITO À DIVERSIDADE INTELECTUAL, INSTITUCIONAL E 

POLÍTICA. 

 A VALORIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO 

O COMPROMISSO COM A DEMOCRACIA E JUSTIÇA SOCIAL 

Ainda em compatibilidade com sua Missão Institucional, os Projetos Pedagógicos 

dos Cursos da Faculdade Modelo direcionam suas atividades-fins (ensino, pesquisa e 

extensão), na perspectiva de garantir a ampliação do conhecimento, a concretização do 

trabalho acadêmico e a integração com a comunidade. 

No que se refere especificamente aoensino na Graduação, a instituiçãoreúne 

conteúdos de formação básica, profissional e complementar, bem como metodologias 

específicas capazes de promover o aprimoramento da relação ensino-aprendizagem, 

focalizando a investigação científica e a multidisciplinaridade, mediante a prática de 
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vivências pedagógicas e estudos de casos, elementos sempre associados a uma prática 

profissional. 

Considerando que os Projetos Integradores se inserem em todos os bimestres, 

estes são base fundamental para as práticas necessárias à fixação de conteúdos teóricos 

e, também integram uma ferramenta de base cognitiva, como uma intervenção positiva no 

processo de aprendizagem. 

Os Parâmetros referentes aos Projetos Integradores seguem abaixo: 

Processo Avaliativo Integrado 

Os parâmetros e diretrizes para a execução dos projetos integradores das 

disciplinas é devidamente regulamentado abaixo: 

1 – Projeto Integrador 

Os professores devem realizar um trabalho integrado aos demais docentes que 

compõem a grade de disciplinas da turma correspondente no bimestre. Tal trabalho 

conjunto deve gerar um projeto que reúna pesquisas e práticas relacionadas às 

respectivas disciplinas, de maneira interdisciplinar. O professor que não participar do 

projeto integrador, devido à incompatibilidade entre disciplinas, deverá utilizar 5 pontos 

para avaliações em sala de aula, através de atividades de teor semelhante, também 

envolvendo pesquisas e práticas e que abordem, de maneira geral, a maior amplitude do 

conteúdo a ser ministrado no período correspondente à disciplina em questão. 

 Os projetos integradores integralizam 2 (dois) pontos da composição da média 

total da respectiva disciplina ao discente, porém os valores poderão divergir entre as 

disciplinas, ou seja, os professores devem atribuir as notas de forma independente em 

suas respectivas disciplinas. 

As demais notas que compõem a média do discente são representadas pelas 

Provas Bimestrais Integradas, correspondendo a 5 pontos da média total do acadêmico e, 

pelas atividades práticas individualizadas, realizadas no decorrer da disciplina, intra e 

extra sala de aula, que compõem os três pontos restantes para integralizar o total de 10 

pontos em potencial. 

O Estágio Curricular é o coroamento formativo da articulação das dimensões 

teóricas e práticas da formação, de diferentes âmbitos do conhecimento profissional, das 

competências e habilidades referentes ao conhecimento do real. Ele deve ser realizado a 

partir do quinto  semestre com 50 horas a cada semestre perfazendo 200 horas ao todo. 
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Em correlato desenvolvemos Projeto Integrado, trabalhado em conjunto todas  as 

disciplinas de cada bimestre letivo que  elaboram um projeto integrado que visa  refletir e 

buscar a pratica dos conteúdos já apreendidos e que estão sendo abortados naquele 

momento em função do cabedal de cada aluno. Os grupos  são montados em função 

momento que cada aluno se encontra no correr da matriz curricular. O aluno deverá 

realizar as atividades desde o início de seu curso, participando das tarefas programas e 

realizando observações e intervenções planejadas em sala de aula. 

 O projeto pedagógico da Faculdade Modelo esta embasado na premissa de que a 

pesquisa a ser desenvolvida na instituição é de cunho pedagógico e de caráter 

necessário. Assim sendo a primazia está em preparar o aluno para o espírito investigativo 

e questionador da realidade,  ou seja imbuí lós  do espírito cientifico . 

Neste sentido suspendemos a obrigatoriedade dos trabalhos de conclusão de 

curso, que em nossa avaliação estava mais focado nas regras da escrita e nas normas da 

ABNT que na pratica investigativa cientifica. 

Mas, como temos como objetivos incentivar a pratica de pesquisa criamos os 

Projetos Integradores realizados a cada bimestre de forma transdisciplinar com as 

disciplinas ofertadas no período, o objetivo principal deste, não é em si a execução da 

pratica da pesquisa, mas  colocar para os discentes  que um projeto cientifico é um 

desvelador da realidade , e que a verdade é passível de questionamento, sendo a 

principal função da ciência a postura questionadora das verdades, a partir da ideia de que 

o que é colocado com uma verdade em um certo momento poderá em outro superar  por 

novas pesquisas, pois este é efêmera e passível de ser superada. Ressaltamos  que não 

questionar fecha a porta a construção do conhecimento, que somente  a postura do 

“Cogito ergo sun” leva a um processo libertário de  autonomia intelectual. 

Desta forma o que  buscamos  nos projetos integradores é a apropriação dos 

conhecimentos trabalhados nas disciplinas por parte do aluno através da pratica 

pesquisa, assim os temas são os conteúdos das disciplinas trabalhadas, e todos os 

docentes 

Tema 

Delimitação do tema 

Problema 

Objetivos 
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Hipóteses 

Justificativas 

Metodologia 

Bibliografia 

Por sua vez no momento que nos encontramos poderá não haver a execução do 

projeto somente a sua escrita, neste caso, temos que dar importância  a elaboração da 

justificativa, pois e nela que iremos desenvolver as capacidades lingüística de 

argumentações dos alunos. 

Logicamente no correr da implantação do projeto pedagógico poderemos rever os 

prazos de elaboração e  execução e neste caso o período poderá ser o de um semestre 

ou mais , assim sendo, podemos ter um trabalho de pesquisa durante todo um ano, 

lembrando neste caso que na pratica os projetos estarão calcados nos docentes e não 

nas disciplinas. 

          Como nossos cursos são na sua maioria de cunho profissional acredito que 

deveremos rever nossas ideias sobre o mesmo no correr do tempo, para criarmos a 

possibilidade de talvez dois grandes projetos no correr do curso e que sejam na verdade a 

expressão da pratica profissional, tipo um projeto que seja uma “CASE” tipo um projeto de 

empresa. 

Estamos construindo uma nova pratica pedagógica, e como tal cometeremos erros que 

nos servirão como aprendizado para o futuro 

1.5.3 HISTÓRICO DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL NA FACIMOD 

A Faculdade Modelo iniciou as atividades no primeiro semestre de 2005, tendo suas 

primeiras turmas formadas a partir de 2009. 

2005 

Em 20 de maio de 2005 a Portaria Interna nº 010/2005 instituiu a primeira formação 

daComissão Própria de Avaliação (CPA), conforme as diretrizes do Ministério da 

Educação por meio do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – 

SINAES.Nesse período a Comissão, bem como a implantação de todo o sistema de 

avaliação, por serem novos, eram ainda relativamente frágeis. Com isso, a Comissão em 

questão não tinha condições de dar o respaldo esperado. Então, nessa fase houve 

grande preocupação em estudar os mecanismos do SINAES e de discutir como seriam 

aplicados internamente. 
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Conforme consta na ata de formação, 001/2005, de 22 de maio de 2005, e Portaria 

Interna nº 010/2005, a primeira Comissão teve como componentes: 

- Diretores: Romeu Ferreira Ribas e Gidel Laureano Messagi; 

- Coordenadores: Sueli Terezinha Vieira e Dário Max; 

- Representantes da Sociedade Civil: Luciane do Rocio dos Santos de Souza ePatrícia 

Ferreira Ribas; 

- Docentes: Edna Luíza Percegona e Tatyana Souto Maior de Oliveira; 

- Técnico-Administrativos: Luís Armando Rodrigues Andreoli e Maria Eleny Santos de 

Almeida;  

- Discentes: Sandra da Silva Moraes e Eduardo Dallazuana. 

Já a segunda ata de reunião da CPA, datada de 04 de junho de 2005, registra que a 

Comissão ficou sem membros da sociedade civil organizada, assumindo, no entanto,a 

incumbência de contatar interessados. Também neste documento a comissão acenou 

com a necessidade de se criar uma ouvidoria na instituição. 

Neste momentofizeram-se as seguintes reflexões: 

a) O que avaliar? 

- Auto-desempenho; 

- Desempenho do corpo docente; 

- Desempenho do corpo administrativo e diretivo; 

- Qualidade da infra-estrutura oferecida aos clientes e colaboradores; 

- Qualidade da prestação de serviços (secretarias, biblioteca, terceirizados, etc). 

b)Por que avaliar? 

- Para a melhoria da qualidade da Faculdade Modelo como um todo, com vista o 

crescimento ecologicamente sustentável, com saneamento financeiro e buscando uma 

gestão participativa e, ao mesmo tempo, com uma preocupação social e pedagógica.  

c) Como avaliar? 

- Com imparcialidade e responsabilidade; 

- Por meio de questionários com questões fechadas e abertas aplicados ao corpo 

docente, discente e ao técnico-administrativo e diretivo. 

- Pela nomeação de comissões para análise de casos específicos, se assim exigir. 

d) Quando avaliar? 
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- De forma sistemática e contínua, ao término de cada semestre, para que não interfira 

nas atividades pedagógica, mas possa servir de subsídios para um novo semestre que se 

inicia em seguida. 

e) Quem avalia? 

- Toda a comunidade universitária. Assim distribuída: (1º)Uma avaliação por parte do 

corpo discente; (2º) por parte do  corpo docente; (3º) por parte do corpo técnico-

administrativo e diretivo. Ainda, prevemos uma quarta etapa com uma verificação na 

comunidade para verificar como se dá a presença da Instituição no bairro. 

f) Quem é avaliado? 

- Todo o quadro funcional da Facimod, desde os funcionários técnico-administrativos, 

além dos docentes, coordenadores e diretores, bem como toda a estrutura física e 

pedagógica. Logo, avalia-se também a atuação pedagógica dos docentes e alunos e uma 

auto-avaliação por parte de ambos. 

g) Como mensurar? 

- Por meio de questões com respostas diretas de maneira quantitativa e por sugestões e 

críticas, de maneira qualitativa. 

h) Quais os objetivos da Instituição: 

- Diagnose da situação atual de forma sistêmica; 

- Melhoria e aperfeiçoamento contínuo do processo ensino-aprendizagem; 

- Utilizar a avaliação também como ferramenta de gestão.  

Já no segundo semestre de 2005, a CPA começou a definir um plano de ação. Com ele, 

estabeleceram-se algumas metas para os meses e semestre seguinte: 

METAS AÇÕES METODOLOGI

AS 

PRAZOS 

Conscientizar toda 

a instituição 

acerca da auto-

avaliação 

Fazer estratégias 

de marketing para 

difundir as ações 

da CPA 

- Cartazes e 

murais; 

- Trabalho 

“corpo-a-corpo” in 

loco, ou seja, nas 

salas de aula. 

2º Semestre de 

2005 

Definir e - Estudar as - Aplicar 1º Semestre de 
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acompanhar 

indicadores 

acadêmicos e 

administrativos 

diretrizes do 

SINAES; 

- Coletar dados 

específicos da 

instituição 

questionário 

interno de auto-

avaliação 

- Planilha de 

acompanhamento 

de dados 

2006 

 

2006 

Ainda que a CPA não tenha demonstrado atividade neste período, a ata ata 

001/2006, de 18/10/2006, registra a preocupação pela inatividade da Comissão. Tendo 

em vista o desligamento de alguns integrantes da formação anterior, a direção da 

instituição convocou reunião com o objetivo de traçar novos rumos e designar novos 

membros, que pudessem contribuir com mais efetividade para o desenvolvimento das 

atividades. 

A ata seguinte, 002/2006, de 01/11/2006, registrou a participação de novos 

membros que constituíram a CPA: 

-Romeu Ferreira Ribas e Fabrizzio Ferreira Ribas (diretores); 

- Luis Armando Rodrigues Andreoli e Maria Eleny Santos de Almeida (técnico-

administrativos); 

- Adriana Veiga Morais, do curso de Ciências Contábeis e Raquel Franco Sprenge, do 

curso de Pedagogia, (discentes); 

-Marilene Parmezan e Roque Tarrago Santos (docentes); 

- Sem representantes da sociedade civil organizada. 

2007 

A formação anterior da Comissão, ainda pela imaturidade no desempenho de suas 

funções, acabou por realizar algumas irregularidades, tais como formação com a 

participação do corpo diretivo e a previsão de sua manutenção por três anos e, ainda, o 

problema de falta de paridade.  

Segundo a portaria nº 003/2007 de 05 março de 2007, respeitando as Orientações 

Gerais para Roteiro da Auto-Avaliação das Instituições recomendado pelo CONAES, além 

de corrigir a permanência de uma nova constituição por apenas dois anos, acabou por 
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encerrar as atividades da anterior nesse mesmo tempo, respeitou o caráter de autonomia 

e, ainda, de paridade, estando ela assim formada por dois membros de cada seguimento: 

- Representantes docentes: Renildo Meurer (coordenador) e Arnaldo Moreira Matos; 

- Representantes da sociedade civil organizada: Edivaldo Antonio Santos e Sérgio Renato 

Bueno Balaguer; 

- Representantes dos discentes: Carlos Henrique CuglerLamim e Eduardo Dallazuana dos 

Santos; 

- Representantes dos funcionários técnico-administrativos: Maria Eleny Santos de 

Almeida e Luis Armando Rodrigues Andreoli. 

Desde o primeiro semestre de 2008 foi implementado o projeto de se fazer um 

banco de dados referentes à avaliação que, além de ter sido realizada por intermédio de 

formulário on-line, teve todos os valores aportados numa base de dados em SQL. Com 

isso, o trabalho de tabulação não foi necessário, pois a tecnologia utlizada permitiu extrair 

os dados de forma mais instantânea. 

Daí em diante, a metodologia desenvolvida consistiu em um formato de Avaliação 

Interna, onde os segmentos acadêmicos tiveram a oportunidade de responder um 

Formulário Eletrônico, criado pela instituição e disponibilizado através de sistema 

eletrônico denominado UNIMESTRE. 

Os formulários são aplicados no último mês de cada semestre letivo.No 

UNIMESTRE, o respondente acessa sua área individual e busca o item “Avaliações”, 

onde responde o formulário, tendo oportunidade de escrever comentários julgados 

necessários.  

Os indicadores de desempenho institucional tem como base, as discussões feitas 

pela CPA sobre os principais eixos necessários que definem o perfil da Instituição, desde 

sua infraestrutura até as relações sociais entre alunos e professores. Essas discussões 

envolvem além da CPA, a direção da Instituição, a representação de alunos e 

professores, aspectos de fundamental importância para alcançar os objetivos pré-

estabelecidos e encontrar a maneira mais participativa para a democratização das 

informações.  

A página na Internet da FACIMOD disponibiliza informações sobre a Avaliação 

Institucional. Quadros de editais e informativos em sala de aula, são os meios de 

divulgação dos trabalhos e função da CPA. 
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Após a tabulação dos dados contidos nos questionários periódicos, a CPA 

desenvolve a devolutiva dos resultados a cada curso, afixando no quadro edital estes 

resultados, que são apresentados à direção que, juntamente com a CPA elabora um 

plano de ação para definição das prioridades possíveis soluções e encaminhamentos. 

A intenção é buscar as correções das oportunidades de melhoria e fortalecer os 

resultados positivos.Assegurar para a direção que todas as informações fazem parte do 

sentimento do coletivo acadêmico avaliado e que as propostas apresentadas também são 

fruto do empenho em procurar atingir a qualidade desejada. 

2.5.4 Auto-avaliação 

2.5.4.1Princípios da auto-avaliação 

A avaliação interna ou autoavaliaçãoé um processo contínuo por meio do qual uma 

instituição constrói conhecimento sobre sua própria realidade, buscando compreender os 

significados do conjunto de suas atividades para melhorar a qualidade dos serviços 

oferecidos e alcançar maior relevância social. Para tanto, sistematiza informações, analisa 

coletivamente os significados de suas realizações, desvenda formas de organização, 

administração e ação, identifica pontos fracos, bem como pontos fortes e potencialidades, 

e estabelece estratégias de superação de problemas. Trata-se de um processo cíclico, 

criativo e renovador de análise, interpretação e síntese das dimensões que definem a 

instituição. 

Os princípios que norteiam a avaliação interna, prevista no Projeto de Avaliação 

Institucional da Faculdade Modelo, em todas as suas etapas, procuram estar em 

consonância com as diretrizes do SINAES. A saber: 

 Ética: garantindo credibilidade e o respeito aos direitos das individuais e coletivos;  

 Senso crítico: estimulando o caráter investigativo e buscando a objetividade;  

 Compromisso institucional e participação: envolvendo todos os membros da 

comunidade acadêmica, com o intuito de alcançar os objetivos desejados 

institucionalmente, além de garantir a ampla discussão dos critérios e 

procedimentos de avaliação. 

 Continuidade: mantendo regularidade no processo;  

 Motivação: desenvolvendo um clima institucional que desperte o interesse em 

participar do processo de Avaliação Institucional como um todo;  
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 Desenvolvimento das pessoas e da organização: entendendo a avaliação como 

oportunidade de desenvolvimento pessoal e organizacional, possibilitado pela 

análise crítica dos desempenhos individuais e dos setoriais, com vistas ao 

aprimoramento contínuo das ações de ensino, pesquisa, extensão, planejamento e 

gestão;  

 Seriedade: busca da confiança das comunidades interna e externa em relação à 

postura ética das pessoas que compõem a Comissão Própria de Avaliação e que 

coordenam o processo de avaliação institucional, bem como a confiança quanto 

aos objetivos da avaliação no sentido de conduzir e aprimorar a Missão 

Institucional;  

 Perspectiva local e global: considerando o caráter administrativo, político, 

pedagógico e social em nível interno e externo, objetivando subsidiar o 

planejamento institucional e a política nacional de educação superior;  

 Cultura institucional: colocar-se como instrumento de registro contínuo das 

experiências vivenciadas em níveis pedagógicos e gerenciais.  

 

2.5.4.2. Objetivos da auto-avaliação 

 

 Subsidiar uma atuação planejada e organizada, a partir do diagnóstico institucional, 

que utilize, sistematicamente, elementos para análise de distorções e para 

permanente inclusão de ações corretivas;  

 Identificar fatores positivos e negativos que possam interferir na qualidade dos 

serviços prestados pelos vários segmentos da Instituição;  

 Estimular a realização sistemática da auto-avaliação como instrumento de 

acompanhamento da implementação do Projeto Pedagógico Institucional, 

garantindo uma atitude permanente de planejamento, controle e aprimoramento 

das dimensões inerentes ao processo de avaliação institucional;  

 Contribuir para a qualidade e o aprimoramento das atividades institucionais;  

 Ter como objetivo, ao avaliar, o desenvolvimento da organização e das pessoas;  

 Contribuir como elemento de referência para a construção da Imagem Institucional.  
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Vale lembrar que, desde o início das atividades da CPA, são focalizadas, 

principalmente, as necessidades do corpo discente, as instalações, os serviços de 

secretaria, a biblioteca, o desempenho do corpo docente e a imagem da Instituição frente 

à comunidade e ao público discente. 

 

REQUISITOS FUNDAMENTAIS 

A implantação adequada de um processo de autoavaliação e os bons resultados 

dependem de algumas condições fundamentais: 

a.Equipe de coordenação para realizar o  planejamento e organização das 

atividades, manter o interesse pela avaliação, sensibilizando a comunidade e 

fornecendo assessoramento aos diferentes setores da instituição, além de refletir 

sobre o processo. 

b.Participação dos integrantes da instituição, pois o envolvimento de todos os 

atores auxilia na construção do conhecimento gerado na avaliação. 

c.Compromisso explícito dos dirigentes da IES em relação ao processo 

avaliativo, ainda que seja imprescindível a autonomia da CPA.  Para que o 

processo avaliativo ocorra com a profundidade e seriedade necessárias, é 

importante contar com o apoio institucional. 

d.Informações válidas e confiáveis; a coleta, o processamento, a análise e a 

interpretação de informações são essenciais para alimentar as dimensões sobre as 

quais a autoavaliação busca indagar. 

e. Uso efetivo dos resultados: o conhecimento adquirido com a avaliação interna 

deve ter a finalidade explícita de planejar ações destinadas à superação das 

dificuldades e ao aprimoramento institucional. Para isso, é importante priorizar 

ações de curto, médio e longo prazo, planejar de modo compartilhado e 

estabelecer etapas para alcançar metas simples ou mais complexas. 

 

ETAPAS DA AVALIAÇÃO INTERNA 

Antes de mais nada é preciso lembrar que os resultados da autoavaliação precisam 

ser submetidos ao olhar externo de especialistas na perspectiva de se proceder a uma 

avaliação externa das práticas desenvolvidas. Uma visão externa da instituição pode 

corrigir eventuais erros de percepção produzidos pelos agentes internos, atuando como 
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um instrumento cognitivo, crítico e organizador das ações da instituição e do MEC. A 

avaliação externa exige a organização, a sistematização e o inter-relacionamento do 

conjuntode informações quantitativas e qualitativas, além de juízos de valor sobre 

aqualidade das práticas e da produção teórica de toda a instituição.A organização desse 

processo prevê a ocorrência de diferentes etapas, algumas dasquais podem ser 

desenvolvidas simultaneamente. 

Preparação 

I – Constituição da CPA 

Requisitos da Avaliação Interna: 

 Existência de uma equipe de coordenação; 

 Participação dos integrantes da instituição; 

 Compromisso explícito por parte dos dirigentes das IES; 

 Informações válidas e confiáveis; 

 Uso efetivo dos resultados. 

De acordo com o disposto no artigo 11 da Lei nº. 10.861/04, cada instituição deve 

constituir uma CPA com as funções de coordenar e articular o seu processo interno de 

avaliação e disponibilizar informações. Todas as CPAs precisam ser cadastradas no 

INEP, como a primeira etapa de uma interlocução sistemática e produtiva com vistas à 

efetiva implementação do SINAES. A CPA deve contar, na sua composição, com a 

participação de representantes de todos os segmentos da comunidade universitária e, 

também, da sociedade civil organizada. As definições quanto à quantidade de membros, à 

forma de composição, à duração do mandato, à dinâmica de funcionamento e ao modo de 

organização das CPAs são objeto de regulação própria. Sugere-se que a CPA seja 

composta por um grupo de pessoas capazes de assumir a responsabilidade pelo 

desenvolvimento de todas as ações previstas no processo avaliativo. 

Os eixos de sustentação e de legitimidade da CPA são resultantes das formas de 

participação e do interesse da comunidade acadêmica, além da inter-relação entre 

atividades pedagógicas e gestão acadêmica e administrativa. O apoio de assessores 

externos ao trabalho realizado pelas CPAs não deve, sob hipótese alguma, substituir a 

necessária participação dos atores institucionais próprios.  

II – Planejamento 
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A elaboração do projeto de avaliação conforme o SINAES abrange a definição de 

objetivos, estratégias, metodologia, recursos e calendário das ações avaliativas. É 

importante que o calendário contemple os prazos para a execução das ações principais e 

as datas de eventos (reuniões, seminários etc.), observando-se igualmente os prazos 

estabelecidos pela Portaria nº. 2051/04, que regulamenta o SINAES. 

O planejamento, discutido com a comunidade acadêmica, deve levar em conta as 

características da instituição, seu porte e a existência ou não de experiências avaliativas 

anteriores, tais como: autoavaliação, avaliação externa, avaliação dos docentes pelos 

estudantes, avaliação de desempenho do pessoal técnico-administrativo, avaliação da 

pós-graduação entre outros. 

III – Sensibilização 

No processo de autoavaliação, a sensibilização busca o envolvimento da 

comunidade acadêmica na construção da proposta avaliativa por meio da realização de 

reuniões, palestras, seminários, entre outros. Cabe ressaltar que a sensibilização deve 

estar presente tanto nos momentos iniciais quanto na continuidade das ações avaliativas, 

pois sempre há pessoas iniciando sua participação no processo: sejam estudantes, sejam 

membros do corpo docente ou técnico-administrativo. 

0 desenvolvimento 

No desenvolvimento da autoavaliação é fundamental assegurar a coerência entre 

as ações planejadas e as metodologias adotadas, a articulação entre os participantes e a 

observância dos prazos. Essa etapa consiste na concretização das atividades planejadas, 

como as listadas a seguir: 

a. realização de reuniões ou debates de sensibilização; 

b. sistematização de demandas, ideias, sugestões oriundas dessas reuniões; 

c. realização de seminários internos para: apresentação do SINAES, apresentação da 

proposta do processo de avaliação interna da IES, discussões internas e apresentação 

das sistematizações dos resultados; 

d. definição da composição dos grupos de trabalho, atendendo aos principais segmentos 

da comunidade acadêmica (avaliação de egressos e/ou dos docentes, estudo de evasão, 

etc). Entendem-se por comunidade acadêmica os corpos docente, discente e técnico-

administrativo;  
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e. construção de instrumentos para coleta de dados: entrevistas, questionários, grupos 

focais e outros; 

f. definição da metodologia de análise e interpretação dos dados; 

g. definição das condições materiais para o desenvolvimento do trabalho: espaço físico, 

docentes e técnicos com horas de trabalho dedicadas a essa tarefa e outras; 

h. definição de formato de relatório de autoavaliação; 

i. definição de reuniões sistemáticas de trabalho; 

j. elaboração de relatórios; 

k. organização e discussão dos resultados com a comunidade acadêmica; 

l. publicação das experiências. 

1.5.4.6 Consolidação 

Essa etapa refere-se à elaboração, divulgação e análise do relatório final. 

Contempla, também, a realização de um balanço crítico do processo avaliativo e de seus 

resultados em termos da melhoria da qualidade da instituição. 

I – Relatório  

O relatório final de avaliação interna deve expressar o resultado do processo de 

discussão, de análise e interpretação dos dados advindos, principalmente, do processo de 

autoavaliação. É importante que ele seja capaz de incorporar, quando estiverem 

disponíveis, os resultados da avaliação de cursos e de desempenho de estudantes. 

Os destinatários do relatório são os membros da comunidade acadêmica, os 

avaliadores externos e a sociedade. Considerando essa diversidade de leitores, são 

fundamentais a clareza na comunicação das informações e o caráter analítico e 

interpretativo dos resultados obtidos. Além disso, é desejável que ele apresente 

sugestões para ações de natureza administrativa, política, pedagógica e técnico-científica 

a serem implantadas. 

II- Divulgação 

A divulgação, como continuidade do processo de avaliação interna, deve 

oportunizar a apresentação pública e a discussão dos resultados alcançados nas etapas 

anteriores. Para tanto, podem ser utilizados diversos meios, tais como: reuniões, 

documentos informativos (impressos e eletrônicos), seminários, entre outros. A divulgação 

deve propiciar, ainda, oportunidades para que as ações concretas oriundas dos 

resultados do processo avaliativo sejam tornadas públicas. 



FACULDADE   MODELO 
Credenciada pela Portaria Ministerial n° 2.413 de 11/08/2004 (D.O.U. de 12/08/2004) 

Mantida pelo  Instituto Modelo de Ensino Superior Ltda. 
CNPJ: 05.121.388/0001-00 

 

 118 

III – Balanço Crítico 

Ao final do processo de autoavaliação, é necessária uma reflexão sobre ele, 

visando a sua continuidade. Assim, uma análise das estratégias utilizadas, das 

dificuldades e dos avanços apresentados permitirá planejar ações futuras. Desse modo, o 

processo de autoavaliação proporcionará não só o autoconhecimento institucional, o que 

em si é de grande valor para o UNAR, mas também será um balizador da avaliação 

externa, prevista no SINAES como a próxima etapa da avaliação institucional. 

 

1.3 PROTOCOLO E COMPROMISSO DOS CURSO DE ADMINISTRAÇÃO E CIENCIAS 

CONTABEIS  

A instituição assinou para os referidos cursos  protocolo de compromisso em 

janeiro de 2014, os mesmos se encontram em anexo a este PDI e as medidas apontadas 

fazem parte integrante deste instrumento. 

O Curso de Administração teve sua visita in loco nos dias 3 a 6 de setembro e 

obteve resultado “3” em todas dimensões, tendo atendido todos os tópicos necessário 

para o levantamento da Medida Cautelar. 

O Curso de Ciências Contábeis deve seu formulário aberto em 24 de setembro e 

deverá ter sua visita in loco ainda no ano de 2014 .  

 

2.A POLITICA PARA O ENSINO, A PESQUISA , A EXTENSÃO  

2.1. COERENCIA ENTRE O  PDI E AS ATIVIDADES DE ENSNO DE GRADUAÇÃO E 

DE POS-GRADUAÇÃO 

Desta forma  podemos dizer que a formação para a  Faculdade Modelo é  uma 

ferramenta que proporciona o aperfeiçoamento ou a inclusão de Conhecimentos, 

Habilidades e Atitudes. A junção das três letras CHA é tudo o que no mundo do trabalho 

exige para que o nosso aluno ingresso no mercado de trabalho. No entanto, estas 

atribuições precisam estar bem definidas e atualizadas. Essas letras significam:  

C =  Conhecimento - Saber (conhecimentos adquiridos no decorrer da vida, nas escolas, 

universidades, cursos etc);  
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H = Habilidade -  Saber fazer (todo o conhecimento que praticamos aperfeiçoado à 

habilidade) e  

A =  Atitudes - Querer fazer (comportamentos que temos diante de situações do nosso 

cotidiano e das tarefas que desenvolvemos no nosso dia-a-dia).  

Trabalhar por competências exige os conhecimentos, as habilidades e as atitudes 

ou os comportamentos que o mundo do trabalho demanda, de forma harmônica, 

comprometida e organizada.  

As 12 competências escolhidas  são: tomada de decisão e liderança, negociação, 

comunicação, relacionamento interpessoal, raciocínio lógico, crítico e analítico, 

criatividade e inovação, gestão do conhecimento, adaptação e flexibilidade, visão 

sistêmica, visão de negócio e de mercado, orientação ao cliente e orientação ao 

resultados 

Hoje a Faculdade MODELO se preocupa em trabalhar de forma a valorizar o tripé 

Competências, habilidades e atitudes os cursos por ela oferecidos vem de encontro a esta 

visão. 

Neste sentido  concepção da IES esta  dividida em competências técnicas e 

comportamentais, sendo o objetivo principal  a junção e a prática das letras do CHA 

(Conhecimentos, Habilidades e Atitudes).  

. Não podendo esquecer que nós, as pessoas, somos seres inacabados, na busca 

constante de sermos mais.  

“...O silêncio e a fragmentação das tarefas saem de cena para dar espaço à comunicação e à 

interatividade, onde o savoir-faire e o ambiente subjetivo do indivíduo entram em cena. 

Aspectos antes desconsiderados, tais como os componentes cognitivos e os componentes 

sócio-afetivos passam a ser valorizados na formação e no exercício do trabalhador. Novos 

conhecimentos e habilidades são exigidos, visto que a otimização das atividades utiliza novas 

formas de organização do processo produtivo e novas tecnologias. (SIMIONATO, Margareth 

F.- Desmistificando Competências, paper,  out/2003)  

   Desta forma a concepção da Faculdade MODELObusca uma  mudança 

do paradigma educacional não mais  baseado em um modelo pedagógico de 

dependência onde o currículo é visto como um fim, que tem por meta o acúmulo de 

saberes, que  utiliza metodologias transmissivas e tem  foco  centrado no ensino. 
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  Assim, o desenvolvimento de competências (conhecimentos, habilidades e atitudes) tem 

sido o caminho  para a mudança deste paradigma. 

Convém aqui apontarmos alguns conceitos de competência para entender o que 

Faculdade MODELO busca neste programa: 

“Qualidades de quem é capaz de apreciar e resolver certos assuntos.” (Dicionário Aurélio) 

Na escola, “faculdade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos (saberes, 

capacidades, informações, etc) para solucionar com pertinência e eficácia uma série 

de situações. Estão ligadas a contextos culturais, profissionais e condições sociais.” 

(Philippe Perrenoud) 

“Modalidades estruturais da inteligência, ou melhor, ações e operações que 

utilizamos para estabelecer relações com e entre objetos. situações, 

fenômenos e pessoas que desejamos conhecer. As habilidades decorrem das 

competências adquiridas e referem-se ao plano imediato do “saber fazer”. 

Através das ações e operações as habilidades aperfeiçoam-se e articulam-se, 

possibilitando nova organização das competências.” (Documento do ENEM, p. 

8) 

“Conjunto de conhecimentos, qualidades, capacidades e aptidões que 

habilitam para a discussão, a consulta, a decisão de tudo o que concerne a um 

ofício, supondo conhecimentos teóricos fundamentados, acompanhados das 

qualidades e da capacidade que permitem executar as decisões sugeridas.” 

(TANGUY,L. 1997) 

“A pedagogia da competência assume duas dimensões: uma psicológica, em 

que a noção de competência é apropriada sob a ótica das teorias psicológicas 

da aprendizagem; outra sócio-econômica, pela qual essa noção adquire 

um  significa 

No Dicionário Larousse Cultural (1987), competência significa “capacidade 

decorrente de profundo conhecimento sobre um assunto; aptidão.“. A palavra origina-se do 

latim, competere.Na decomposição morfológica da palavra tem-se o prefixo com (conjunto, 

reunião) e o radical petere(fazer esforço, procurar atingir10).  
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É no mundo empresarial  as competências profissionais são a “capacidade de 

mobilizar, articular e colocarem em ação valores, conhecimentos e habilidades 

necessários para o desempenho eficiente e eficaz de atividades requeridas pela 

natureza do trabalho.” (DCN EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO)- (Parecer 

CNE-CEB 16/99 e Resolução CNE-CEB nº 04/99) 

Cabe aqui , a diferenciação entre eficiência e eficácia. A eficiência está relacionada 

ao processo enquanto a eficácia está relacionada ao resultado. Exemplo: Aulas 

consideradas boas são eficientes mas, só serão eficazes se produzirem aprendizagem. 

Neste sentido é importante entender o que significa ser competente? 

Aquele que julga, avalia e pondera; acha a solução e decide, depois de examinar e 

discutir determinada situação,de forma conveniente e adequada. A competência exige o 

saber, o saber fazer e o ser/conviver. (conhecimentos, habilidades e atitudes). 

Trabalhar enfocando as competências significa mudança no foco do ensino. Ao invés da 

memorização de conteúdos, o aluno irá exercitar suas habilidades, que o levarão à aquisição 

de novas competências. (Nota 10: Jornal Mensal sobre Educação - Ano I nº 4 agosto/99) 

Enquanto aprendentes, interiorizamos aquilo que  de alguma forma está ligado ao 

conteúdo por um desafio, necessidade ou motivação. 

Exemplificando: Quando aprendemos a andar de bicicleta, consideramos o “andar”, um 

desafio. Esta aprendizagem acontece a partir da mobilização de recursos cognitivos para 

a resolução do problema ou objetivo da aprendizagem. 

  A competência é uma construção mental e não a mera resolução de tarefas. Quem sabe 

fazer deve saber porque está fazendo desta maneira e não de outra.Moretto (1999) aponta 

cinco competências: •domínio de linguagens; •compreensão de fenômenos; •construção de 

argumentações; •soluções de problemas; •elaboração de propostas. 

Buscando um novo paradigma educacional Faculdade MODELO centrada na 

aprendizagem e não no ensino, teremos o professor como mediador entre o 

conhecimento acumulado e o interesse e a necessidade do aluno . E o currículo, 

entendido como o conjunto integrado e articulado de situações organizadas de modo a 

promover aprendizagens significativas. 
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Para desenvolver competências é preciso, antes de tudo, trabalhar por resolução de 

problemas e por projetos, propor tarefas complexas e desafios que incitem os alunos a 

mobilizar seus conhecimentos, habilidades e valores. 

Novas metodologias serão necessárias para o desenvolvimento de competências na 

escola. Para Fernando Hernandez, (1998) os projetos de trabalho aparecem como um veículo 

para melhorar o ensino e como distintivo de uma escola que opta pela atualização de seus 

conteúdos e pela adequação às necessidades dos alunos e dos setores da sociedade aos 

quais,  cada instituição se vincula. 

Desta forma o objetivo da  Faculdade MODELOé  a formação do cidadão crítico, criativo, 

capaz de estabelecer relações e fazer julgamentos; há de ser atuante, responsável e 

comprometido com o que faz; deve ser bem informado, capaz de se perceber no grupo e atuar 

no sentido de seu fortalecimento e de sua coesão. 

Os alunos aprendem a ser flexíveis e a compreender a realidade sociocultural e  

mundo do trabalho que os cerca. Estabelecem relações entre o passado e o presente; entre os 

significados atribuídos a determinadas práticas culturais, científicas e laborais; e entre as 

diferentes versões dos fatos e fenômenos que estudam. 

Assim temos a preocupação com a formação do professor , pois de forma explícita e 

implícita a concepção que ele tem sobre a educação é deslumbrada por suas atitudes. Se 

ensinar é “transmitir” conhecimento, na avaliação a transmissão será cobrada.  

Porém, se  acredita que ensinar é propiciar condições para que o indivíduo desenvolva 

suas potencialidades, a avaliação também buscará  aspectos que devem ser aprofundados. 

Para avaliar corretamente, exige-se clareza na definição do perfil de aluno que queremos 

formar. É necessário identificar as competências, para atuação e intervenção intencionais no 

processo educativo.  

Desta forma também ofereceremos um curso de  formação aos docentes para que todos 

passam compactuar da filosofia pedagógica da    Faculdade MODELO  e assim  alinhar 

todos os participantes do seu projeto educacional  no qual a visão é o aprendizado e não o  

ensinar. 
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Ao compor as competências específicas de cada disciplina é preciso que professores 

identifiquem as ações e os componentes (conhecimentos, habilidades e atitudes) assim 

como os indicadores que permitirão avaliar tal competência. 

A superação da fragmentação da prática da escola só se tornará possível se ela se tornar 

o lugar de um projeto educacional, entendido como um conjunto articulado de propostas e 

planos de ação fundados numa intencionalidade. E, fundamentalmente: 

“vencer uma série de preconceitos e resistências. Por um lado vencer as 

representações deterministas de que alguns alunos são mais capazes que 

outros e aceitar que nem tudo está definido na vida. É preciso acreditar que 

os alunos podem dominar os mínimos necessários desde que lhe sejam 

dadas condições adequadas de aprendizagem.” PERRENOUD,P, 2000 

Aqui a Pedagogia da autonomia de Paulo Freire vem responder nossas 

necessidades , pois o pressuposto de conhecimento da realidade do indivíduo e o seu 

processo de vivencia do Fazer se torna um caminho possível para se chegar a autonomia. 

Neste sentindo no vimos uma numa situação singular: estabelecer um  relação entre 

o mundo organizacional empresarial e um conhecimento filosófico, pedagógico e psicológico 

que construa a autonomia do indivíduo, fazendo que ele se torne uma nova pessoa para um 

novo mundo. 

A Faculdade MODELO quer possibilitar ao alunoesta visão holística, que o possibilite 

através das oportunidades de cursos oferecidos um descoberta de seu novo papel.  

A Faculdade MODELO  quer possibilitar ao aluno de todos o níveis( graduação e pos-

graduação) esta visão holística, que o possibilite através das oportunidades de cursos 

oferecidos um descoberta de seu novo papel.  

 Flexibilidade Curricular 

O eixo mestre que possibilita a flexibilização na educação superior parte, efetivamente, da 

flexibilização curricular que, nas suas decorrências, permite a oferta de cursos por crédito, o 
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aproveitamento de competências desenvolvidas em outros cursos, a convalidação de 

competências desenvolvidas informalmente. 

Neste sentido com a integração dos curso através de suas matrizes curriculares na qual o 

eixo de disciplinas profissionais  de um curso pode ser usado no eixo de disciplinas eletivas de 

outras, criasse a possibilidade de que o aluno construa um caminho diferente de seu curso, 

logicamente se atendo se  as necessidades do Enade e das diretrizes curriculares nacional. 

Neste primeiro momento do curso os alunos ainda não estão podendo escolhes  as disciplinas , 

mais por questão de sistema de gerenciamento acadêmico, esperamos que em um ano isto 

possa avir ocorrer 

Diferentemente da antiga LDB de 1961, a LDB aprovada em 1996 acabou com os currículos 

mínimos e instituiu diretrizes curriculares que permitem a cada instituição educacional ampla 

liberdade para definir seus próprios currículos. Vários pareceres do Conselho Nacional de 

Educação vêm, sistematicamente, estabelecendo, sugerindo e definindo novos conceitos que 

promovem as novas formas possíveis de abordagens diferenciadas para o terceiro grau. 

Conceitos como: flexibilidade, modulação, contextualização, autonomia, tematização, 

convalidação, entre muitos outros, caracterizam e permeiam as novas formas de estruturar 

currículos, organizar formas de estudos e estabelecer processos e procedimentos para o 

ensino e a aprendizagem. 

Desde que a LDB se tornou vigente em 1996, vários documentos – Decretos, Portarias, 

Resoluções e Pareceres, incluindo, principalmente, o Parecer 16/99 do Conselho de Educação 

Básica e o Parecer 29/2002 do Conselho Pleno do Conselho Nacional de Educação do 

Ministério de Educação têm promovido a flexibilização curricular. Fundamentamos este 

trabalho nesses documentos, cuja maior contribuição tem sido a de introduzir na educação 

várias possibilidades de atuação e, do ponto de vista regulamentar, tem introduzido e definido 

vários conceitos, que apresentamos a seguir: 

        Flexibilidade, Interdisciplinaridade e Contextualização – “a flexibilidade é um princípio 

que se reflete na construção dos currículos em diferentes perspectivas: na oferta dos cursos, 

na organização de conteúdos por disciplinas, etapas ou módulos, atividades nucleadoras, 

projetos, metodologias e gestão dos currículos. Está diretamente ligada ao grau de autonomia 
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das instituições educacionais e abre um horizonte de liberdade, no qual a escola construirá o 

currículo do curso a ser oferecido, estruturando um plano de curso contextualizado com a 

realidade do mundo do trabalho. Essa concepção de currículo implica na adequação efetiva da 

oferta às reais demandas* das pessoas, do mercado e da sociedade”. 

“A flexibilidade curricular atende igualmente à individualidade dos alunos, permitindo que 

estes construam itinerários próprios, segundo seus interesses e possibilidades”*. 

“A organização curricular flexível traz em sua raiz a interdisciplinaridade. Conhecimentos 

inter-relacionam-se, contrastam-se, complementam-se, ampliam-se, influem uns nos outros, 

sendo que as disciplinas são meros recortes organizados de forma didática e que se 

apresentam aspectos comuns em termos de bases científicas, tecnológicas e instrumentais”.  

Desta forma  temos que ter em mente muito claro o perfil que pretendemos formar, a partir 

de um levantamento detalhado das necessidades do mercado.  

Perfis Profissionais – “as demandas das pessoas, do mercado de trabalho e da sociedade 

conduzem à configuração do perfil do profissional”. Este perfil é definidor da identidade do 

curso.* Será estabelecido levando-se em conta as competências profissionais gerais do 

profissional de uma ou mais áreas, completadas com outras competências específicas de 

habilitação profissional, em função das condições locais e regionais, sempre direcionadas para 

a laborabilidade frente às mudanças, o que supõe polivalência profissional, entendida como 

competências que permitem superar os limites de uma ocupação ou campo circunscrito de 

trabalho, para transitar para outros campos ou ocupações da mesma área profissional ou de 

áreas afins. 

A polivalência para trânsito em áreas ou ocupações afins deve ser garantida pelo 

desenvolvimento das competências gerais, apoiadas em bases científicas e tecnológicas e em 

atributos humanos, tais como criatividade, autonomia intelectual, pensamento crítico, iniciativa 

e capacidade para monitorar desempenhos”.  

 Atualização dos cursos e dos currículos – “a nova legislação, ao possibilitar a organização 

curricular independente e flexível, abre perspectivas de maior agilidade por parte das escolas 

na proposição de cursos. A escola deve permanecer atenta às novas demandas e situações, 
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dando a elas respostas adequadas*. Num mundo caracterizado por mudanças cada vez mais 

rápidas, um dos grandes desafios é o da permanente atualização dos currículos da educação 

superior.”  . Desta forma a inclusão das eletivas  vem de encontro a esta necessidade, 

esclarecendo que as mesmas são escolhidas no elenco de disciplinas constantes dos  cursos 

existentes  

 Personalização - O Parecer CNE/CEB Nº 16/99, acrescenta que “cursos, 

programas e currículos poderão ser permanentemente estruturados, renovados e atualizados, 

segundo as emergentes e mutáveis demandas* do mundo do trabalho. Possibilitarão o 

atendimento das necessidades dos trabalhadores na construção de seus itinerários individuais* 

(grifo nosso), que os conduzam a níveis mais elevados de competência para o trabalho.” O que 

ocorrerá com a escolha futura das eletivas por parte dos alunos com orientação do 

coordenador 

 Convalidação e Aproveitamento – Dentre as inovações propiciadas pela LDB, uma 

das mais importantes se encontra no Artigo 41, que declara que: “O conhecimento adquirido na 

educação profissional, inclusive no trabalho, poderá ser objeto de validação, reconhecimento e 

certificação para prosseguimento ou conclusão de estudos.”  Essa validação poderá ser 

efetuada por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por 

banca examinadora especial  ou mediante exames. Colocamos no regimento a possibilidade 

de criação de uma Comissão permanente de convalidação 

Nesta linha, o Parecer CNE/CEB Nº 17/97 é contundente, e oferece severas críticas às 

instituições educacionais, argumentando que: “trata-se de um campo ainda inexplorado em 

nosso País e essa lacuna precisa ser urgentemente preenchida, tanto para um atendimento 

mais flexível e rápido das necessidades do mercado como para uma constante atualização de 

perfis profissionais e respectivas formas de avaliação de competências. Não é cabível nos dias 

atuais a postura de desconsideração pelas habilidades, conhecimentos e competências 

adquiridas por qualquer pessoa por meio de estudos não formais ou no próprio trabalho. É 

preciso superar o preconceito e o flagrante desperdício de não valorizar a experiência 

profissional e o autodidatismo que não tem recebido, até hoje, a atenção que merecem. Trata-

se de um potencial humano que tem permanecido oculto e que precisa ser adequadamente 

identificado, avaliado, reconhecido, aproveitado e certificado. A certificação de competências 

constitui mais um instrumento para a democratização da educação profissional em todos os 
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seus níveis. Abre possibilidades de qualificação inicial e seqüencial, bem como de re-

qualificação e atualização de trabalhadores, empregados ou não... (É) bom lembrar que uma 

formalização simples e ágil é necessária, até mesmo para reincorporar cidadãos que se 

encontram à margem de um processo sistemático de educação profissional”* 

2.2 PRINCÍPIOS FILOSÓFICOS - VISÃO DO HOMEM, DO CIDADÃO E DO MUNDO. 

Com este Projeto traça-se uma nova identidade para o trabalho pedagógico. Propõe-se 

um novo paradigma, centrado nas relações do processo ensino-aprendizagem, com a 

intenção de superar o paradigma centrado, exclusivamente, no ensinar e no autoritarismo 

inconsciente.  

Nesse sentido,  

“Diferentes concepções de educação, inclusive a distancia, 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 

(Pedagogia do Oprimido, 1975).  

 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 contexto, está diretamente vinculado à memorização e reprodução da 

informação. 

 Uma outra interpretação para o conceito de aprender diz respeito a construir 

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 
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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”.  

Neste sentido buscamos aplicar os nossos pressupostos epistemológicas a nossa 

própria pratica educacional, portando a Faculdade MODELO não pode reproduzir a 

pratica existente no mercado educacional de ensino superior que meramente propõe uma 

transmissão, deve implementar com a ajuda de seus docentes uma pratica inovadora, 

aplicando o que prega, FAZER DE SUA PEDADOGIA UMA PRATICA EM SUA ESCOLA. 

A nova identidade para o trabalho pedagógico, aqui proposta, envolve mudanças 

significativas em relação à filosofia, missão e objetivos institucionais e propõe uma gestão 

acadêmica com novas diretrizes, que envolvem:  

 o desenvolvimento de produtos educacionais, e seus respectivos projetos 

pedagógicos, que consideram a nova filosofia institucional, sua missão e seus objetivos,  

 as novas formas de entender e tratar o educando,  

 os métodos e técnicas de trabalho mais adequados para os docentes, condizentes 

com as políticas pedagógicas enunciadas neste documento, e 

 os novos critérios de avaliação dos processos de aprendizagem, em função do 

modelo didático/pedagógico determinado neste documento.  

Essas mudanças demandam uma gestão acadêmica apropriada à flexibilização do 

processo educacional, um processo ensino/aprendizagem diferenciado do foco na sala de 

aula como principal meio de implementação do projeto pedagógico e um sistema de 

avaliação adequado ao que se pretende avaliar. 

Educação e Trabalho estão em crise. Para se entender essa crise faz-se 

necessário resgatar a evolução histórico-social da relação entre trabalho e conhecimento, 

para então, no tempo atual, compreender a importância e o significado que assume a 

educação para a superação dessa crise.  

Tem como missão contribuir para que o ser humano possa definir e elaborar o seu 

projeto de vida e construir as competências necessárias para atuar como cidadão, agente 

de transformação social, e como profissional de uma área específica da atividade humana 
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Pensando no ser humano e nas suas necessidades pessoais, os cursos de nível 

superior devem se voltar para a formação que foque o desenvolvimento e o treinamento  

do educando como principal sujeito e objeto das suas ações pedagógicas. Os conteúdos 

curriculares devem buscar na realidade cotidiana do educando e os elementos 

constituidores dos conhecimento, habilidades e competências que serão trabalhadas  nos 

cursos. 

No momento em que os mercados se globalizam de forma intensa, abrangente e 

competitiva, os cursos de nível superior devem desenvolver um novo processo que lhe 

permita estruturar cursos de pós-graduação mais pertinentes às necessidades eminentes 

das pessoas e do meio empresarial. As diretrizes político pedagógicas são concebidas 

como um guia que possibilita à Instituição suprir diretamente as necessidades de 

educação continuada, visando uma formação profissional que permite o aprimoramento 

contínuo da força de trabalho brasileira. Esse aprimoramento, porém, não é somente 

técnico é imbuído da uma preocupação com o trabalhador e de seus limites de 

aprendizagem. 

 A adaptação das instituições de nível superior  às novas necessidades 

educacionais de um País que se insere em um contexto de desenvolvimento auto-

sustentável, considerando-se um cenário altamente competitivo em nível global, requer 

uma nova visão pedagógica que a possibilite suprir seus mercados com relevância e 

pertinência. Essa pedagogia tem no aluno seu foco principal  

A proposta é que esse PDI não seja um instrumento burocrático, pronto e acabado, 

mas que suscite e instigue a reflexão contínua e coletiva, estando sujeito à 

construção/reconstrução permanentes, isto significando que a flexibilidade do projeto é 

essencial. 

O projeto pedagógico dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Pedagogia 

e Recursos Humanos refletem as possibilidades que a LDB apresenta para a criação de 

novas abordagens pedagógicas de graduação, que possibilitam o ingresso de pessoas 

até então excluídas no ensino superior, tendo como orientação maior o desenvolvimento 

de habilidades e competências norteadas pelas Diretrizes Curriculares de Administração. 
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Concebeu-se o presente curso de Administração, Ciências Contábeis, Pedagogia e 

Recursos Humanos de forma modular, em blocos de disciplinas bimestrais, por crédito, 

com carga horária de 40 ou 80 horas cada, conforme a densidade que se pretende na 

respectiva disciplina. Cada bloco de disciplina contém 200 horas de aulas, nelas serão 

ofertadas 20% de aulas não presenciais, no caso dos cursos reconhecidos. Durante o ano 

letivo, são oferecidos quatro blocos de disciplinas, perfazendo um total de 200 dias letivos 

e 800 horas de aulas. O curso, na sua totalidade, tem 3020 horas, para Administração 

eCiências Contábeis, 3120 horas para Pedagogia e 1700 horas para Recursos Humanos, 

nela incluídas as atividades complementares( por isto 100 horas a mais em Recursos 

Humanos), não sendo contemplado o trabalho de conclusão de curso, que teve sua 

pratica modificada sendo integrada agora com os estágios, ou seja vinculando a Pratica 

com a Teoria. Dependendo da carga horária do aluno, das convalidações e 

aproveitamentos, ele poderá variar no tempo de conclusão devendo, porém, integralizar o 

curso em até 7 anos. 

A modulação tem como base quatro módulos de formação geral do administrador 

(1. Formação Básica; 2. Formação Profissional;  3. Estudos Quantitativos e suas 

Tecnologias) e um módulo de formação complementar em uma linha de formação 

específica de cunho transdisciplinar integrando com os outros curso da IESP, conforme 

determinam as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Administração, 

Ciências Contábeis e Pedagogia, no caso do Recursos Humanos não a formação Básica 

por ser tratar de um tecnológico.  

As disciplinas dos módulos de formação geral são obrigatórias para a formação do 

administrador, do contador e do pedagogo. São ofertadas várias opções de formação 

complementar para possibilitar a especialização diferenciada e a polivalência na 

integralização curricular. Ao aluno é possível concluir sua formação específica mais em 

torno das suas necessidades próprias. Para isso, o módulo contempla várias disciplinas 

eletivas, de escolha do próprio aluno, em função de disciplinas ofertadas em outros 

cursos da instituição.  

As disciplinas dos módulos são ofertadas de forma flexível (por crédito), porém, de 

maneira a possibilitar o entendimento da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade 
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pelo desenvolvimento de competênciastransversais. Cada disciplina tem como função 

formativa o desenvolvimento contextualizado de competências transversais que incluem, 

entre outras, a assiduidade, postura, capacidade de comunicação, capacidade analítica, 

capacidade de trabalhar em equipes, sustentar argumentos fundamentados e criatividade.    

Por se tratar de um regime por crédito e de blocos bimestrais, a cada início 

bimestral é permitida a matrícula de novos alunos em disciplinas em que haja vagas, 

mediante processo seletivo prévio (Art. 50 da LDB). Nesse contexto, o processo seletivo é 

continuo, com possibilidade de seis entradas durante o ano letivo, conforme prazos 

definidos no Calendário Acadêmico. 

 

Especificamente para o curso deAdministração da MODELO visa a formação 

pessoal, social e profissional de seus alunos. Neste contexto, o curso objetiva“um 

profissional apto às mudanças e, portanto, adaptável”, (Parecer CNN0134/2003)  com 

uma formação holística, tendo consciência da necessidade de formação pessoal 

humanística, de seu papel como liderança como gestor de negócios  e visão analítica  do 

social. Para tanto o curso é composto de um núcleo de conteúdos de formação básica, 

visando o desenvolvimento de habilidades e competências pessoais e sociais que 

possibilitem um melhor aproveitamento e complementação do desenvolvimento da 

formação profissional em administração, explorando a interdisciplinaridade para que seja 

possível que o egresso“compreenda as questões  cientificas, técnicas, sócias e 

econômicas da produção e de seu gerenciamento no seu  conjunto” (Parecer CNN 

0134/2003).  

Neste sentido buscando uma transdisciplinaridade o curso de Administraçãobusca  

nos Curso de Ciências Contábeis  e de Recursos Humanos( na modalidade de eletivas) 

disciplinas que viessem completar a formação do egresso do curso uma formação 

gerencial focada no entendimento dos mecanismos contábeis mais sofisticados que o  

possam auxiliar em suas tomadas de decisões. 

Seguindo as diretrizes curriculares, o curso deAdministração deve formar 

profissionais que revelem, pelo menos, as seguintes competências e habilidades: 

I - reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estrategicamente, 

introduzir modificações no processo produtivo, atuar preventivamente, transferir e 
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generalizar conhecimentos e exercer, em diferentes graus de complexidade, o processo 

da tomada de decisão; 

II - desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício 

profissional, inclusive nos processos de negociação e nas comunicações interpessoais ou 

intergrupais; 

III - refletir e atuar - criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo sua 

posição e função na estrutura produtiva sob seu controle e gerenciamento; 

IV - desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e 

formulações matemáticas presentes nas relações formais e causais entre fenômenos 

produtivos, administrativos e de controle, bem assim expressando-se de modo crítico e 

criativo diante dos diferentes contextos organizacionais e sociais; 

V - ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa, 

vontade de aprender, abertura às mudanças e consciência da qualidade e das 

implicações éticas do seu exercício profissional; 

VI - desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência 

cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação profissional, em 

diferentes modelos organizacionais, revelando-se profissional adaptável.  

VII - desenvolver capacidade para elaborar, implementar e consolidar projetos em 

organizações; e  

VIII - desenvolver capacidade para realizar consultoria em gestão e administração, 

pareceres e perícias administrativas, gerenciais, organizacionais, estratégicos e 

operacionais. 

Em se tratando de um projeto pedagógico em administração, os objetivos 

específicos do curso se voltam à formação profissional, visando o desenvolvimento das 

competências básicas necessárias ao Administrador egresso. 

Nesse contexto, os objetivos específicos de formação profissional incluem: 

 - Criar condições paraformação de profissional  de consciência ética, 

reflexiva, com visão analítica, e potencialidades de comunicação pessoal e inter-pessoal,  

capacidade criativa que leve o educando a ser um empreendedor e uma liderança no seu 

grupo; 

 - Possibilitar ao educando uma formação profissional 

múltidisciplinar,habilitando-o a atender as diversas demandas do mercado de trabalho 
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cada vez mais  exigente  de pessoal polivalente, administradores de mudanças e 

solucionadores de problemas;  

 - Capacitar o educando com uma sólida formação geral, sob a ótica 

conceitual e prática, inerente à atividade de Administrador nos camposeconômicos, 

políticos, social, ecológico, tecnológico e concorrencial; 

 - Desenvolver as potencialidades de decisão nos processos de gestão 

 - Propiciarvisão integradora   entre as diversas partes que compõem a 

formação do Administrador, possibilitando ao egresso consciência ética, responsabilidade 

social e compreensão do ato de Gestão  como um todo  político, social e econômico para 

assim poder planejar as suas ações. 

 - Formar um Administrador de perfil generalista, com visão das diversas 

áreas de saber de sua atuação, e em Formação Complementar para uma área especifica, 

conformeResolução CNN   de 2003 , Art.5º inciso IV, assim enriquecendo o seu perfil 

geral. 

Especificamente o projeto pedagógico do curso Ciências Contábil, reflete as 

possibilidades que a LDB apresenta para a criação de novas abordagens pedagógicas de 

graduação, que possibilitam o ingresso de pessoas até então excluídas no ensino 

superior, tendo como orientação maior o desenvolvimento de habilidades e competências 

norteadas pelas Diretrizes Curriculares de Ciências Contábeis 

O curso de Ciências Contábeis da MODELO visa a formação pessoal, social e 

profissional de seus alunos. Neste contexto, o curso objetiva um profissional apto às 

mudanças e, portanto, adaptável, com uma formação holística, tendo consciência da 

necessidade de formação pessoal humanística, de seu papel como liderança como gestor 

de negócios e visão analítica do social. Para tanto o curso é composto de um núcleo de 

conteúdos de formação básica, visando o desenvolvimento de habilidades e 

competências pessoais e sociais que possibilitem um melhor aproveitamento e 

complementação do desenvolvimento da formação profissional em Ciências Contábeis, 

explorando a interdisciplinaridade para que seja possível ao egresso abordar “as questões 

científicas, técnicas, sociais, econômicas e financeiras em âmbito nacional e internacional 

nos diferentes modelos de organização, assegurando o pleno domínio das 

responsabilidades funcionais envolvendo apurações, auditorias, perícias, arbitragens, 

domínio atuarial e de quantificações de informações financeiras, patrimoniais e 
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governamentais, com a plena utilização de inovações tecnológicas, revelando capacidade 

crítico-analítica para avaliar as implicações organizacionais com o advento da tecnologia 

da informação” (Parecer CNE 0289/2003).  

Neste sentido buscando uma transdisciplinaridade o curso de Ciências Contábeis 

busca nos Curso de Administração e de Recursos Humanos (na modalidade de eletivas) 

disciplinas que viessem completar a formação do egresso para uma nova visão do papel 

do contador num mundo globalizado, o de um gestor contábil- “Controler”, com uma solida 

formação administrativa mas preservando as suas caraterísticas próprias e singulares.  

Seguindo as diretrizes curriculares, o curso Ciências Contábeis deve formar 

profissionais que revelem, pelo menos, as seguintes competências e habilidades:  

I - utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem das Ciências Contábeis e 

Atuariais;  

II - demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil;  

III - elaborar pareceres e relatórios que contribuam para o desempenho eficiente e 

eficaz de seus usuários, quaisquer que sejam os modelos organizacionais;  

IV - aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis;  

V - desenvolver, com motivação e através de permanente articulação, a liderança 

entre equipes multidisciplinares para a captação de insumos necessários aos controles 

técnicos, à geração e disseminação de informações contábeis, com reconhecido nível de 

precisão;  

VI - exercer suas responsabilidades com o expressivo domínio das funções 

contábeis, incluindo as atividades atuariais e de quantificações de informações 

financeiras, patrimoniais e governamentais, que viabilizem aos agentes econômicos e aos 

administradores de qualquer segmento produtivo ou institucional o pleno cumprimento de 

seus encargos quanto ao gerenciamento, aos controles e à prestação de contas de sua 

gestão perante à sociedade, gerando também informações para a tomada de decisão, 

organização de atitudes e construção de valores orientados para a cidadania;  

VII - desenvolver, analisar e implantar sistemas de informação contábil e de 

controle gerencial, revelando capacidade crítico-analítica para avaliar as implicações 

organizacionais com a tecnologia da informação;  
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VIII - exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são 

prescritas através da legislação específica, revelando domínios adequados aos diferentes 

modelos organizacionais.  

 Em conformidade com as Diretrizes Curriculares, os objetivos específicos de 

formação profissional incluem: 

 - Criar condições para a formação de profissional com consciência ética, 

reflexiva, visão analítica, e potencialidades de comunicação pessoal e inter-pessoal e com 

capacidade criativa que o leve a ser um empreendedor e uma liderança no seu grupo; 

 - Possibilitar ao educando uma formação profissional múlti disciplinar, 

habilitando-o a atender as diversas demandas do mercado de trabalho cada vez mais 

exigente de pessoal polivalente e de contadores capazes de se adaptar a mudanças e 

solucionar problemas;  

 - Capacitar o educando com uma sólida formação geral, sob a ótica 

conceitual e prática, inerente à atividade do Contador nos campos econômicos, políticos, 

social, ecológico, tecnológico e concorrencial; 

 - Desenvolver as potencialidades de decisão nos processos de gestão 

 - Propiciar visão integradoraentre as diversas partes que compõem a 

formação do Contador, possibilitando ao egresso consciência ética, responsabilidade 

social e compreensão do ato de Gestão  como um todo  político, social e econômico para 

assim poder planejar as suas ações. 

 - Formar um Contador de perfil generalista, com visão das diversas áreas de 

saber de sua atuação, e em Formação Complementar para uma área especifica, 

conforme a Resolução CNN de 2003 , Art.5º inciso IV, assim enriquecendo  seu perfil 

geral. 

Especificamente curso de Pedagogia reconhecido possuía uma carga horária de 

3.120 horas distribuídas em 07 semestres, buscando atingir um perfil profissional definido 

para o de Licenciatura em Pedagogia, é o de um profissional docente, com formação para 

atuação crítica e interdisciplinar na realidade educacional, capacitado para trabalhar na 

docência e na gestão do trabalho pedagógico, e na área de serviços. Priorizando a 

alfabetização como habilidade fundamental para o domínio das diferentes linguagens, 

incluindo o planejamento, a execução e a avaliação do processo educativo, mediante o 

acompanhamento e registro do desenvolvimento integral de crianças, jovens e adultos da 
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Educação Infantil, dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, no Ensino Médio (curso 

Normal) e na Gestão Escolar.assume o seu papel regional assegurando desenvolvimento 

humano, por meio do ensino, pesquisa e extensão, bem como desenvolve talentos e atua 

como elo entre o mercado de trabalho e a formação profissional, formando cidadãos 

responsáveis, qualificados e disseminadores do conhecimento. 

O profissional formado pelo curso de Pedagogia da MODELO deverá ser um 

especialista capaz de pensar sua atuação conjunta e integrada no seu espaço de 

intervenção profissional, tendo condições de atuar de forma consciente, crítica, flexível e 

inovadora, sendo capaz de propor soluções para problemas reais; deverá possuir 

conhecimento didático-pedagógico que lhe permita conhecer, questionar, investigar e 

analisar a realidade educativa, construindo constantemente novos instrumentos para 

intervir e superar problemas. 

Seu campo de atuação profissional foi bastante ampliado, conforme as recentes 

reformulações na educação e, devido ao seu caráter de formação humanista, pluralista, 

sistematizada, criativa e com habilidade de liderança, poderá ser requisitado para 

variadas funções como as de professor, gestor, coordenador e articulador, em 

organizações governamentais e não governamentais, na área da educação formal e não 

formal; 

Neste sentido buscando uma transdisciplinaridade o projeto deste curso focou-se 

no aproveitamentos das disciplinas dos outros cursos na área de gestão da instituição 

dando um foco na pedagogia empresarial, e na atuação do pedagogo em áreas não 

tradicionais de sua atuação, ampliando assim as suas possibilidade de inserção no 

mercado de trabalho. 

Com essa visão, entendemos que o professor, inserido e contextualizado nas 

novas formas de organização dentro de uma sociedade globalizada, deverá construir 

conhecimentos que tenham por base um conjunto de competências e habilidades 

suficientes para que o mesmo possa intervir neste processo. 

Desta forma, o profissional deverá realizar um estudo sistemático da educação, do 

ato educativo, da prática educacional concreta que se realiza na sociedade moderna e 

desenvolve-se numa tríplice função: saber, saber ser e saber fazer.  

Assim sendo, o Pedagogo poderá atuar como professor, na docência da educação 

infantil, nas séries iniciais do ensino fundamental, como gestor na coordenação da 
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construção e execução do projeto pedagógico e como especialista em atividades que 

também envolvem a ação educativa, tais como: escolas, empresas, ONGs, formação 

continuada, e projetos de formação e pesquisa. O graduado em Pedagogia estará apto a 

desenvolver atividades que envolvem a docência e a gestão educacional como: 

• Participar no planejamento, na elaboração, implementação, 

acompanhamento e avaliação de planos e projetos pedagógicos, bem como análise, 

formulação, implementação, acompanhamento e avaliação de políticas públicas e 

institucionais na área da educação; 

• Participar da elaboração, implementação, acompanhamento e avaliação de 

seu plano de trabalho em consonância com as diretrizes curriculares; 

• Atentar para a aprendizagem dos alunos, colaborando com as atividades de 

articulação da escola com as famílias e a comunidade; 

• Identificar problemas socioculturais e educacionais com postura 

investigativa, com vistas a contribuir na superação de exclusões sociais, étnico-raciais, 

econômicas, culturais, sexuais, religiosas e políticas; 

• Compreender, cuidar e educar crianças de zero a cinco anos, de forma a 

contribuir para o seu desenvolvimento nas dimensões física, psicológica, intelectual e 

social; 

• Fortalecer o desenvolvimento e as aprendizagens de alunos do Ensino 

Fundamental, assim como, daqueles que não tiveram oportunidades de escolarização na 

idade própria; 

• Trabalhar em espaços escolares e não-escolares, na promoção de 

atividades de ensino e aprendizagem; 

• Atuar na produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do 

campo educacional, em contextos escolares e não-escolares. 

 

O Curso de Pedagogia da MODELO está estruturado conforme a Resolução 

CNE/CP Nº 1, de 15 de maio de 2006, portanto, conforme o seu art. 5 º, o egresso está 

apto a: 

“I - atuar com ética e compromisso com vistas à construção de uma sociedade 

justa, equânime, igualitária; 
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II - compreender, cuidar e educar crianças de zero a cinco anos, de forma a 

contribuir, para o seu desenvolvimento nas dimensões, entre outras, física, psicológica, 

intelectual, social; 

III - fortalecer o desenvolvimento e as aprendizagens de crianças do Ensino 

Fundamental, assim como daqueles que não tiveram oportunidade de escolarização na 

idade própria; 

IV - trabalhar, em espaços escolares e não-escolares, na promoção da 

aprendizagem de sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento humano, em diversos 

níveis e modalidades do processo educativo; 

V - reconhecer e respeitar as manifestações e necessidades físicas, cognitivas, 

emocionais, afetivas dos educandos nas suas relações individuais e coletivas; 

VI - ensinar Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Artes, 

Educação Física, de forma interdisciplinar e adequada às diferentes fases do 

desenvolvimento humano; 

VII - relacionar as linguagens dos meios de comunicação à educação, nos 

processos didático-pedagógicos, demonstrando domínio das tecnologias de informação e 

comunicação adequadas ao desenvolvimento de aprendizagens significativas; 

VIII - promover e facilitar relações de cooperação entre a instituição educativa, a 

família e a comunidade; 

IX - identificar problemas socioculturais e educacionais com postura investigativa, 

integrativa e propositiva em face de realidades complexas, com vistas a contribuir para 

superação de exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas, culturais, religiosas, políticas 

e outras; 

X - demonstrar consciência da diversidade, respeitando as diferenças de natureza 

ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros, faixas geracionais, classes sociais, 

religiões, necessidades especiais, escolhas sexuais, entre outras; 

XI - desenvolver trabalho em equipe, estabelecendo diálogo entre a área 

educacional e as demais áreas do conhecimento; 

XII - participar da gestão das instituições contribuindo para elaboração, 

implementação, coordenação, acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico; 

XIII - participar da gestão das instituições planejando, executando, acompanhando 

e avaliando projetos e programas educacionais, em ambientes escolares e não-escolares; 
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XIV - realizar pesquisas que proporcionem conhecimentos, entre outros: sobre 

alunos e alunas e a realidade sociocultural em que estes desenvolvem suas experiências 

não escolares; sobre processos de ensinar e de aprender, em diferentes meios ambiental-

ecológicos; sobre propostas curriculares; e sobre organização do trabalho educativo e 

práticas pedagógicas; 

XV - utilizar, com propriedade, instrumentos próprios para construção de 

conhecimentos pedagógicos e científicos; 

XVI - estudar, aplicar criticamente as diretrizes curriculares e outras determinações 

legais que lhe caiba implantar, executar, avaliar e encaminhar o resultado de sua 

avaliação às instâncias competentes. 

 

Em atenção às Diretrizes Curriculares Nacionais a MODELO em consonância com 

seus princípios estabelecidos pela missão, filosofia de atuação e objetivos institucionais 

estabelece, baseado no espírito da lei, institui uma nova forma de oferta de curso de 

graduaçãoque integra e materializa os pressupostos filosóficos e ideológicos 

contemplados nas propostas de seus  cursos   que busquem flexibilização, 

interdisciplinaridade, personalização do ensino e oportunidade de continuidade de 

estudos prevista na LDB, e compreendendo os elementos estruturantes e operacionais do 

próprio curso referendados a partir da Matriz curricular e da articulação teórico-prática. 

Pautamos este reflexão em nosso Político Pedagógico Institucional pelo 

questionamento dos: 

 Currículos rígidos e inadequados às necessidades do interessado; 

 Restrições de tempo para estudar; 

 Localização inadequada da IES em relação ao local de trabalho e/ou 

domicílio; 

 Restrições financeiras para acesso a cursos ofertados pelo setor privado; 

 Falta de acesso aos meios necessários para a educação a distancia; 

 Medo do publico mais velho de concorrer ao acesso via vestibular. 

Pensando na possibilidade de atender este publico alvo e tendo como parâmetro 

as possibilidades que a legislação educacional oferta para novos empreendimentos, com 

características diferenciadas, inspirada nos princípios da flexibilidade curricular, da 

interdisciplinaridade e da contextualização 
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O nosso mundo vive uma sofisticação tecnológica que permeia do social ao 

empresarial, projetando melhorias na qualidade de vida da humanidade, trazendo no seu 

bojo mudanças expressivas com relação aos mercados de trabalho. Mudanças que 

requerem uma constante adaptação do ensino superior às realidades da qual fazem parte 

e tem por obrigação neste papel responder as demandas. Uma dessas adaptações se 

manifesta por meio da necessidade de oferecer cursos que promovam a contínua 

atualização e/ou nova formação profissional. 

 A velocidade das transformações e dos desenvolvimentos tecnológicos requer 

agilidade na capacidade adaptava das Instituições de Ensino Superior (IES’s), forçando-

as a desenvolverem novos cursos relevantes e pertinentes, com o objetivo de manter 

atualizada uma força de trabalho caracterizada pela instabilidade e o encurtamento da 

vida útil de várias profissões.  

Este Projeto tem como principal objetivo definir as novas diretrizes que devem reger as 

atividades fins da Instituição, em função das mudanças que se fazem necessárias para 

que a Instituição possa atingir seus compromissos sociais no setor educacional e 

contribuir para o desenvolvimento de seres humanos, da sociedade e da força de trabalho 

brasileira. 

Os conteúdos aqui apresentados visam: 

 Apresentar as preocupações teóricas da Instituição em relação à sua própria 

atuação no setor educacional e de que forma pretende abordar as mudanças 

necessárias para desempenhar sua missão e suas funções educacionais, 

 Definir os Princípios que regem este novo Projeto Político Institucional, de forma 

coerente com a nova visão Institucional, 

 Propor uma Gestão Acadêmica que permita e promova de forma integrada as 

propostas pedagógicas e as Políticas aqui definidas, incluindo: 

 O desenvolvimento e gestão dos projetos pedagógicos de cursos pertinentes e 

relevantes, 

 O ingresso, progresso e educação continuada do educando, 

 As novas funções e formas de relacionamento da Instituição em relação aos 

docentes, 

 A implementação de sistemas de avaliação condizentes com a proposta 

educacional da Instituição 
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 A Inserção do Projeto Político Pedagógico no Sistema de Avaliação Institucional 

que demandam a constante verificação e melhoria da qualidade das atividades 

institucionais, principalmente em se tratando das suas atividades fins, 

 Implementação de um matriz curricular flexível modular com múltiplas entradas, 

 Possibilitar em sua proposta o aproveitamento dos saberes oriundos do mundo do 

trabalho bem como das certificações e competências já adquiridas. 

 

2.2 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS PARA OS CURSO DE GRADUAÇÃO  

Princípios e diretrizes pedagógicas 

A nova identidade para o trabalho pedagógico proposto envolve mudanças 

significativas em relação à filosofia, missão e objetivos institucionais e propõe uma gestão 

acadêmica com novas diretrizes, que envolve: 

 O desenvolvimento de produtos educacionais e seus respectivos projetos 

pedagógicos, que consideram a nova filosofia institucional, sua missão e 

seus objetivos; 

 As novas formas de entender e tratar o educando; 

 Os métodos e técnicas de trabalho mais adequados para os docentes, 

condizentes com as políticas pedagógicas enunciadas neste documento; 

 Os novos critérios de avaliação dos processos de aprendizagem, em função 

do modelo didático/pedagógico determinado neste documento. 

Essas mudanças demandam uma gestão acadêmica apropriada à flexibilização do 

processo educacional: um processo ensino-aprendizagem diferenciado do foco na sala de 

aula como principal meio de implementação do projeto pedagógico e um sistema de 

avaliação adequado ao que se pretende avaliar.    

Pensando no ser humano e nas suas necessidades pessoais, a IES deve se voltar 

para a formação holística, focando o educando como principal sujeito e objeto das suas 

ações pedagógicas. Os conteúdos curriculares têm como principal embasamento a 

formação da pessoa, e como principal objetivo o desenvolvimento de seres humanos que 

buscam seus rumos e qualidade de vida, no contexto de uma sociedade em constante 

transição, aprimoramento e bastante seletiva. 
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No momento em que os mercados se globalizam de forma intensa, abrangente e 

competitiva, as instituições devem desenvolver um novo processo que lhe permita 

estruturar cursos de pós-graduação mais pertinentes às necessidades eminentes das 

pessoas e do meio empresarial. As diretrizes político-pedagógicas são concebidas como 

um guia que possibilita à Instituição suprir diretamente as necessidades de educação 

continuada, visando uma formação profissional que permite o aprimoramento contínuo da 

força de trabalho brasileira. Esse aprimoramento, porém, não é somente técnico. É 

imbuído e permeado por uma ética que imprime a consciência do respeito às questões 

sociais, e de um espírito empreendedor que busca o desenvolvimento econômico com 

autosustentabilidade.  

A adaptação das instituições às novas necessidades educacionais de um país que 

se insere em um contexto de desenvolvimento autosustentável, considerando-se um 

cenário altamente competitivo em nível global, requer uma nova visão pedagógica que as 

possibilite suprir seus mercados com relevância e pertinência. Essa pedagogia tem no 

aluno seu principal foco, e na proposta do desenvolvimento holístico do ser humano seu 

princípio norteador 

2.2.1 Foco na aprendizagem 

A natureza humana se distingue pela capacidade inesgotável de aprender. 

Portanto, não se pode afirmar que houve ensino se não houve aprendizagem. Para tanto, 

faz-se necessário a superação da dicotomia entre o ensinar e o aprender. Ensino e 

aprendizagem são partes de todo um processo de construção do conhecimento. Para 

ensinar é fundamental que se conheça e considere as formas diferenciadas de aprender 

de cada indivíduo. 

 

2.2.2 Conhecimentos que ampliem a cidadania 

A organização de todo o trabalho pedagógico que envolve a estrutura curricular, a 

definição dos objetivos, das competências e habilidades que se pretende desenvolver, a 

seleção de conteúdos, métodos e técnicas de aula é uma opção política e tem estreita 

relação com o tipo de homem e de sociedade que se pretende formar. Por meio do 

trabalho pedagógico é possível alienar ou libertar. O conhecimento a ser desenvolvido no 

espaço acadêmico só tem sentido se estiver vinculado ao exercício da cidadania. 
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Os cursos deverão propiciar ao educando e ao educador a compreensão e a 

avaliação dos impactos sociais, econômicos e ambientais resultantes da produção, gestão 

e incorporação de novas tecnologias. 

 

2.2.3. Educação voltada para o desenvolvimento das competências 

Desenvolver competências pressupõe que a intervenção pedagógica possibilitará 

que o educando seja capaz de mobilizar recursos cognitivos, técnicos e emocionais para 

solucionar situações complexas. 

A competência inclui, também, além do conhecer, o julgar, o decidir 
e o agir em situações previstas e imprevistas, rotineiras e inusitadas. 
Inclui, também, intuir, pressentir e arriscar, com base em 
experiências anteriores e conhecimentos, habilidades e valores 
articulados e mobilizados para resolver os desafios da vida 
profissional, que exigem respostas sempre novas, originais, criativas 
e empreendedoras. Sem capacidade de julgar, considerar, discernir 
e prever resultados distintos para distintas alternativas, de eleger e 
de tomar decisões autônomas, não há como se falar em 
competência. (Parecer 29/2002, p. 22) 

2.2.4.Currículo permeado pela Transdisciplinaridade e contextualização 

Os avanços da ciência desvendaram detalhes do funcionamento do cérebro 

humano. Sabe-se hoje, que o cérebro humano se diferencia do cérebro dos demais 

animais pela capacidade que suas estruturas cognitivas têm de associarem conceitos, 

fazer relações com a realidade e de produzir novos conhecimentos. Essa capacidade 

constituiu, portanto, em referencial para a organização do trabalho pedagógico. Para 

explorar mais e melhor essa capacidade do cérebro humano, o conhecimento precisa ser 

enfocado na sua totalidade, por meio da contribuição das diferentes áreas do 

conhecimento e diferentes campos do saber (interdisciplinaridade). 

 

2.2.5.Autonomia intelectual 

Conceber uma educação em direção à autonomia significa considerar os 

educandos como seres com vontade própria, capazes e competentes para construir 

conhecimentos e, dentro de suas possibilidades, interferir no meio em que vivem. 

 

2.2.6Pesquisa e iniciação científica necessária – PROJETO INTEGRADOR 
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Estabelecer a pesquisa como princípio educativo significa privilegiar a construção e 

re-construção do conhecimento como processo central do ato educativo, aqui entendida 

como um a pesquisa necessária de cunho didático Isso traz implicações para a prática 

pedagógica que deve:  

I. aguçar a capacidade de questionamento;  

II. fazer com que o aluno saiba identificar as fontes de informação e 

conhecimento que podem ser utilizadas para levar o processo de pesquisa a 

bom termo (bibliotecas, acervos culturais, museus, internet etc); 

III. estimular a capacidade de seleção e manuseio das informações coletadas; 

IV. incentivar o trabalho com o uso da tecnologia disponível; 

V. possibilitar o estabelecimento de uma postura de trabalho (habitus) no 

tratamento metodológico das questões.   

Logo a pesquisa enquanto prática pedagógica deve estar pautada na realidade de 

mundo onde a unidade está na diversidade entre as pessoas. 

A prática cotidiana de métodos de pesquisa como forma de construir o 

conhecimento estimula a curiosidade e o desenvolvimento, no aluno, da vontade de 

descobrir realidades/verdades. A sistematização do uso pedagógico de metodologias 

próprias da pesquisa científica habitua o educando a se aprofundar nos estudos e buscar 

o entendimento dos fenômenos que regem a natureza e a vida em sociedade. Nesse 

sentido, as atividades de aprendizado na educação formal já devem ser, pela sua própria 

essência, atividades de iniciação científica. 

Para favorecer o desenvolvimento da autonomia é necessário que o professor 

compreenda os modos próprios de os alunos se relacionarem, agirem, sentirem, 

pensarem e construírem conhecimentos.  

Para atingimos este objetivo elaboramos um manual de escrita de monografia que 

enfatiza o projeto e asformas de escritas e não somente a normatização do trabalho 

cientifico. 

Neste sentido o nosso intuito foi desvelar a pesquisa, lhe retirando o véu que 

encobre que transformou em de um lado num ritual de passagem esvaziado e de outro 

numa mera aplicação das regras normativas de trabalhos acadêmicos da ABNT, e a 

transformamos em uma pratica vinculada aos estágios, ou seja da relação Praxis/teoria 

que que nasce uma real pesquisa , este de cunho didático e transformador  
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2.2.7.Valorização de grau de desenvolvimento prévio do aluno 

Esse princípio diz respeito aos conhecimentos que os alunos possuem, em função 

dos estudos e experiências anteriores, tanto na vida escolar, cotidiana como profissional. 

Essas experiências e conhecimentos deverão ser considerados e valorizados no 

planejamento das ações pedagógicas. 

Obedecidos os critérios de acesso ao ensino superior estabelecidos 
em lei e nas normas específicas, será facultado a estudantes 
matriculados em um determinado curso superior... requerer o 
aproveitamento de competências já desenvolvidas e diretamente 
vinculadas ao perfil profissional do respectivo curso. Tais 
competências poder ser oriundas de cursos profissionais de nível 
técnico, de outros cursos de nível superior ou ainda, adquiridas no 
mundo do trabalho, nos termos do Artigo 41 da LDB.(Parecer 29/2002, 
p 27). 

2.2.8. Avaliação constante e sistemática das atividades de aprendizado 

Não há como se verificar o progresso do educando sem instrumentos adequados 

de medição e de comparação do esperado e do que foi assimilado em termos de 

aprendizado. Nas disciplinas e nos cursos, a avaliação do aprendizado deverá ser uma 

constante, com critérios definidos nos respectivos projetos pedagógicos e rigorosamente 

aplicados 

Desta forma implantaremos um Plano de ações - competências na prática para 

consolidar o processo de aprendizagem, ao final de cada módulo os participantes 

desenvolvem, segundo orientação dos professores, um plano de ações para aplicação 

imediata das competências trabalhadas em seu dia-a-dia.  

Neste sentido iremos tentar implantar ao final de cada bimestres ou bloco de 

bimestres projetos integradores que nasçam de estudos de caso e da observação da 

realidade. 

Também será recomendado, a cada participante, indicar um “padrinho” para 

auxiliá-lo na elaboração de seu plano de ações e acompanhá-lo e orientá-lo na sua 

execução. 

2.2.9. Orientação Docente 

Educados em um sistema tradicional, boa parte dos profissionais da educação 

desenvolveram metodologias focadas no ensino e que não são adequadas à proposta 

pedagógica da Instituição. É, portanto, necessário que a Instituição implemente todo um 
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Plano de Capacitação Docente que garante que cada professor esteja sintonizado com as 

políticas institucionais e as determinações pedagógicas do novo modelo. 

 

2.2.10.Critérios de Contratação 

O Manual de Contratação Docente, desenvolvido pela Diretoria,constante no PDI, 

estabelece os critérios gerais de contratação de docentes para os cursos da Instituição. 

Além desses critérios, cada coordenador de área/curso deve estabelecer critérios 

específicos de contratação de docentes para seus respectivos cursos. 

 

2.2.11. Capacitação docente 

A implementação de uma nova proposta pedagógica, qualquer que seja, demanda 

uma participação ativa do corpo docente, tanto na elaboração da proposta como, 

principalmente, na sua implementação. Quando se trata de uma proposta que objetiva 

uma transformação radical da proposta existente, a assimilação da nova proposta pelo 

corpo docente se torna uma condição imprescindível para garantir a viabilidade do 

projeto. 

Desta forma realizamos no ano de 2014 mais de 8 encontros, devidamente 

registrados em ata , no qual a primeira parte é um momento de capacitação para o novo 

modelo e no segundo momento destinado a reunião de colegiados e NDE 

O profissional da área da educação deve passar por atividades de conscientização 

que garantam sua assimilação da filosofia, metodologia e expectativas do novo modelo. 

Além de atividades de conscientização, orientação e disseminação da proposta, outras 

atividades de treinamento e discussões devem ser implementadas para que o corpo 

docente possa realmente agir nos termos definidos pela política pedagógica. 

É fundamental que o corpo docente da Instituição pratique o exercício contínuo de 

reflexão sobre o processo ensino-aprendizagem. A Instituição deverá promover atividades 

constantes de aprendizagem colaborativa e interativa entre os professores, por meio de 

práticas sistematizadas. 

A natureza do trabalho pedagógico a ser desenvolvido nos cursos da Instituição, 

exige que a instituição privilegie a formação continuada dos professores.  

Para tanto, a Instituição deverá elaborar, anualmente, o Projeto de Formação dos 

Professores, com a intenção de: 
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 Promover a compreensão e crítica reflexiva e construtiva da prática pedagógica. 

 Promover o diálogo e a interação entre os educadores. 

 Desenvolver e sistematizar uma metodologia própria da Instituição. 

Rever, continuamente, o Projeto Pedagógico dos Cursos da Instituição 

Coerente com os princípios que norteiam a organização do trabalho pedagógico, a 

metodologia de aprendizagem baseia-se na resolução de situações complexas. Essa 

opção metodológica supera a transmissão passiva de informações; o aluno passa a ser 

responsável pela busca de informações e pela análise, tendo sempre a tutoria do 

professor.  

As principais características da aprendizagem baseada em resolução de situações 

complexas são: 

 O aluno é responsável por seu aprendizado. 

 O currículo é integrado e integrador, com uma linha condutora geral. 

 As estratégias são diversificadas, assim como os espaços e tempos para a 

aprendizagem. 

 O aluno é inserido desde o início do curso em situações reais de atuação social, 

cidadã e profissional. 

 O aluno constantemente se avalia e é avaliado, o que lhe possibilita contínuo 

desenvolvimento e aprendizagem. 

 O trabalho em grupo e a cooperação interdisciplinar e multiprofissional são 

estimulados. 

 

2.2.12. Avaliação Docente 

O sistema de avaliação docente se inicia no ato da contratação e inclui critérios de 

pontuação em função da sua qualificação, experiência acadêmica e profissional, 

participação nos programas de capacitação e valorização docente, contribuição 

acadêmica, publicações, desempenho em sala de aula e outros fatores explicitados no 

Sistema de Avaliação Institucional. 

 

2.2.13. Acompanhamento Discente/ Gestão do Corpo Discente 
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A gestão do corpo docente se refere ao acompanhamento de cada aluno, desde 

seu ingresso no processo educacional até a conclusão do seu curso indo, inclusive, além 

da conclusão com sua reintegração na educação continuada. Os propósitos da gestão do 

corpo discente são focados na melhoria contínua da qualidade pedagógica como 

instrumento de desenvolvimento pessoal e capacitação profissional do educando. 

Informações individuais e coletivas são registradas, analisadas e avaliadas para o 

controle das atividades e para implementar ações necessárias para correções de rumo e 

aprimoramento do fazer acadêmico.  

 

2.2.14.Gestão da Sala de Aula 

 A gestão da sala de aula se refere à programação das atividades pedagógicas 

incluindo o Calendário Acadêmico, Programação Semestral das Aulas e registros das 

atividades em sala de aula e das diferentes modalidades de avaliações. 

 Calendário Acadêmico 

 Programação Semestral das Aulas 

 Registros das ocorrências (diário de classe) 

 

2.2.15.Avaliação das atividadesacadêmicas 

A avaliação é hoje, assunto emergente e em pauta nas discussões educacionais. 

No entanto, parece-nos evidente que não basta avaliar para melhorar o ensino. Segundo, 

Cipriano CarlosLuckesiem seu livro Avaliação da aprendizagem escolar - estudos e 

proposições, 7° Ed. São Paulo: Cortez, 1998, a avaliação tem estado a serviço de um 

modelo teórico de sociedade e de educação. Pressupõe a educação como mecanismo de 

conservação e reprodução da sociedade, onde o autoritarismo é necessário para a 

garantia do modelo social vigente. Modelo este, que é discriminatório e excludente. 

Historicamente, a avaliação escolar tem se reportado ao produto final, encerrando-

se nele mesmo. Julga para expor o certo e o errado, o bem e o mal e para rotular o fraco 

e o fraco, além de outras distorções que ampliam as diferenças sociais. 

Por essas razões, a Proposta Pedagógica da Instituição busca a superação deste 

modelo de avaliação, por um modelo formativo. Neste modelo, a avaliação só terá sentido 
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no interior do trabalho pedagógico. Não é um processo à parte, a avaliação é parte do 

trabalho pedagógico. 

Nesse sentido, o modelo de avaliação da Instituição extrapola o caráter restrito da 

avaliação do desempenho do aluno e pretende percorrer o fio condutor da avaliação: da 

Instituição na Instituição. 

A avaliação da Instituição, poderosa ferramenta para reflexão e transformação da 

prática escolar, terá sempre em vista a avaliação do cumprimento do Projeto Pedagógico, 

da prática dos profissionais envolvidos, incluído o trabalho coletivo, as múltiplas 

interações interpessoais e os resultados obtidos, em função do planejamento e do que foi 

desenvolvido em relação ao que se esperava (padrão de qualidade). 

A avaliação na Instituição, de responsabilidade da mesma e dos professores, 

compreende a avaliação do aproveitamento escolar do aluno, num processo contínuo, 

sistemático e cumulativo e visa a formação do indivíduo e do cidadão. 

Dessa forma, a avaliação torna-se fundamental no processo ensino e 

aprendizagem. Deve subsidiar a tomada de decisões e o redirecionamento das ações 

pedagógicas. 

A premissa maior da avaliação adotada pela Instituição é de que avaliar 

competências é verificar a aplicação de diferentes recursos, na forma de desempenho. 

Para tanto, a avaliação do desempenho do aluno deve ser diagnóstica, formativa e 

somativa: 

I. Diagnóstica – para captar as aprendizagens já adquiridas pelos alunos e 

subsidiar o direcionamento do trabalho pedagógico. Através dela, é possível 

valorizar o conhecimento prévio do aluno. Não tem um momento específico 

para acontecer. É parte de todo o processo, toda vez que o professor julgar 

necessário. 

II. Formativa – Deve estar presente em todos os momentos da aprendizagem., 

possibilitando o acompanhamento sistemático do processo de 

desenvolvimento das competências. Possibilita a imediata identificação de 

dificuldades/defasagens e a tomada de decisão para a superação e avanço 

do aluno. Visa sempre o sucesso do mesmo. 

III. Somativa – Verifica o nível global de desenvolvimento e aprendizagem do 

aluno em relação às competências de referências. Deve acontecer em 
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especial, ao final de cada disciplina e módulos. Como estratégia é 

recomendável a resolução de situações complexas, que possibilitem a 

avaliação de um conjunto de competências já adquiridas. 

Neste modelo implantamos a seguinte sistemática: 

Os parâmetros utilizados nas avaliações realizadas ao longo do primeiro bimestre 

foram avaliados pela comissão coordenadora dos cursos de Administração, Ciências 

Contábeis e Pedagogia, bem como por grande parte dos docentes da instituição, 

acordando as seguintes atualizações: 

1 – Projeto Integrador 

O professor que não participar do projeto integrador, devido à incompatibilidade 

entre disciplinas, deverá utilizar 5 pontos para avaliações em sala referentes à própria 

média. 

Os projetos integradores continuam integralizando 2 pontos na média máxima dos 

discentes, porém os valores poderão divergir entre as disciplinas, ou seja, os professores 

tem autonomia para atribuir as notas de forma independente em suas respectivas 

disciplinas, não havendo mais necessidade de realizar a média entre disciplinas. 

2 – Avaliações Bimestrais (discursivas e objetivas) 

As avaliações discursivas serão realizadas com uma semana de antecedência às 

avaliações objetivas, possibilitando realizar as devolutivas das discursivas, também em 

data anterior à realização das objetivas. 

Os cadernos das avaliações serão separados em três cadernos, um para cada 

disciplina, com respectivos campos para preenchimento dos gabaritos, sendo que os 

discentes poderão levar cópias destes ao termino das avaliações. 

As quantidades de questões bem como os pesos das mesmas permanecem iguais, 

tanto para as discursivas quanto para as objetivas. 

O computo das médias das avaliações ocorrerá da mesma forma, as notas das 

provas serão integralmente somadas e divididas pelo total de disciplinas do período. 

Assim, novamente todos os professores lançarão a mesma média de notas discursivas e 

de objetivas para suas respectivas disciplinas. 

3 – Avaliações Paralelas 

Tais avaliações continuam a ocorrer a critério do professor, integralizando 3 pontos 

da média geral, podendo ser inserida uma avaliação prévia a bimestral, após decorrido 
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aproximadamente metade dos dias letivos do bimestre, com a finalidade de verificar a 

fixação dos conteúdos estudados, além de permitir realizar recuperações paralelas aos 

casos que forem avaliados necessários. 

 

2.2.16.Organização dos Projetos Pedagógicos 

Cada projeto pedagógico deverá conter as seguintes informações: 

I. Identificação do curso: Denominação; Carga Horária; Diploma/Certificado a 

ser concedido na conclusão do curso; Requisitos e formas de acesso; 

Regime de Matricula; Informações Genéricas. 

II. Justificativa: Método de detecção da demanda; Raio de ação; 

Características da demanda; Considerações Legais; Considerações 

Setoriais; Outras Considerações Pertinentes 

III. Concepção (como nasceu a idéia do curso e da sua formatação, e de que 

forma a idéia se desenvolveu) 

IV. Objetivos: Geral e Específicos 

V. Perfil Profissional de Conclusão do Curso 

VI. Perfil das Competências por Módulo 

VII. Organização Curricular: flexibilidade e personalização;integração entre 

conteúdos básicos e profissionalizantes;equilíbrio entre a teoria e a 

prática;pesquisa como procedimento integrado ao ensino;formação de 

generalistas especializados;diversificação dos cenários e situações de 

aprendizagem;planejamento, o ensino e a avaliação baseados em 

competências;seleção de conteúdos essenciais. 

VIII. Metodologia do Processo Ensino/Aprendizagem 

IX. Critérios de Aproveitamento de Disciplinas e de Convalidação de 

Competências 

X. Critérios de Certificação e de Diplomação: Módulos e exames 

interdisciplinares; Estágios; Trabalhos de Conclusão; Tipos de Certificações 

Intermediárias 

XI. Organização Administrativa do Curso: Coordenação; Coordenações 

adjuntas; Monitorias; Outros 
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XII. Dados da Coordenação: Nome; Titulação; Experiência profissional; 

Experiência acadêmica; Produção acadêmica; Outras informações 

pertinentes 

XIII. Critérios Específicos de Contratação Docente: De formação; De experiência 

profissional; De experiência docente; De capacitação docente; Outros 

critérios pertinentes 

XIV. Corpo Docente: Nome; Titulação; Disciplinas que pode lecionar; Experiência 

profissional; Experiência acadêmica; Produção acadêmica. 

XV. Planos das Disciplinas (por disciplina): Disciplina; Carga Horária; 

Justificativa; Competências Transversais; Competência de Referência; 

Competências Específicas. 

XVI. Critérios de Avaliação do Processo de Aprendizagem (auto-avaliação, 

pontuação dos trabalhos/atividades, avaliação grupal, avaliação pelo 

docente – proporcionalidades etc). 

XVII. Atividades não presenciais: Recursos Bibliográficos; Recursos Materiais 

XVIII. Integração Ensino, Pesquisa e Extensão 

XIX. Articulação com o Setor Profissional: Entidades de Classe; Empresas; 

Conselho Profissional; Profissionais da Área 

XX. Membros do Conselho Técnico Profissional: Nome; Titulação 

XXI. Entidade que representa; Cargo 

XXII. Capacitação Docente 

XXIII. Infraestrutura do Curso: Recursos Físicos (salas, laboratórios, etc); 

Recursos Materiais; Equipamentos 

XXIV. Anexos 

2.2.17. Plano pedagógico 

O Plano Pedagógico MODELO  agrega o conjunto de princípios norteadores da 

cultura educacional da Instituição, desde a sua criação. A cultura educacional da 

Faculdade MODELO abrange três dimensões:  

a) dimensão política; 

b) dimensão socioeconômica; 

c) dimensão do processo ensino-aprendizagem.  
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a) A dimensão política envolve os seguintes aspectos: 

 A responsabilidade da Instituição junto à sociedade; 

 O lugar do aluno na sociedade, envolvendo o compromisso de qualificá-lo para: 

o Aprender a aprender; 

o Ler e raciocinar criticamente; 

o Desenvolver o pensamento estratégico; 

o Conhecer e atuar na realidade; 

o Desenvolver a capacidade de trabalhar individualmente e principalmente em 

equipe; 

o Gerar autonomia. 

b) A dimensão socioeconômica envolve a responsabilidade junto ao aluno para: 

 Construção e reconstrução dos conhecimentos nos contextos em que são 

utilizados; 

 Expansão do seu universo de conhecimentos e de atuação, tanto no nível pessoal 

como no profissional. 

c) A dimensão do processo ensino-aprendizagem envolve os seguintes aspectos: 

 O professor não é mais o único responsável pelas informações. Elas chegam pelos 

mais diversos meios: livros, internet, revistas, televisão, rádio, entre outros, numa 

velocidade surpreendente. Sendo assim, o aluno tem que assumir a postura ativa, 

não pode mais ser passivo, mero espectador, reprodutor das informações 

recebidas única e exclusivamente em sala de aula. O professor é o agente 

orientador do processo ensino-aprendizagem. 

2.2.18. Gestão dos projetos pedagógicos 

O Projeto Pedagógico de Curso descreve as características do produto educacional 

desenvolvido pela Instituição e oferecido para a comunidade, em função dos seus 

objetivos educacionais específicos.  

A elaboração de um projeto pedagógico viável requer que o curso a ser oferecido 

seja pertinente e relevante. Isto é, que haja uma demanda pelo curso na comunidade e 

que esta demanda possa ser atendida pela Instituição, definida pelo Conselho 

.Pedagógico  

A pertinência do curso se refere à sua proposta pedagógica, que deve ir ao 

encontro da formação do educando em função do perfil de competências que se pretende 
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desenvolver. Essa pertinência se atinge com a participação direta dos interessados na 

formulação do próprio projeto. Tipicamente, em se tratando de projetos 

profissionalizantes, o engajamento da comunidade profissional torna-se um instrumento 

importante tanto na elaboração como na implementação e acompanhamento do projeto 

pedagógico.  

A constituição do Núcleo Estruturante Docente, composto do coordenador do 

curso, membros do corpo é um instrumento importante na formatação do perfil 

profissional e na definição das competências que ele deve desenvolver para praticar a 

profissão com eficácia.  

A relevância do curso se refere à importância que se dá ao cliente, seja ele um 

indivíduo, uma associação, uma empresa ou uma comunidade, permitindo-lhe acesso em 

função das suas necessidades e condições particulares e peculiares. Nesse contexto, 

necessidade social se define como a necessidade do cidadão, individualmente, e da 

coletividade, em geral.   

2.2.19. Desenvolvimento, implementação e acompanhamento dos projetos 

pedagógicos 

Cada curso deverá ter o seu projeto pedagógico específico. O desenvolvimento, 

implementação e acompanhamento destes projetos devem seguir as diretrizes aqui 

enunciadas e os processos e procedimentos estabelecidos pela Instituição, sob a gestão 

da Coordenação Acadêmica e Pedagógica. 

2.2.20. Desenvolvimento de projetos pedagógicos 

O desenvolvimento de um projeto pedagógico é responsabilidade do respectivo 

Coordenador de Curso e da Coordenação Acadêmica, e deve seguir os seguintes passos: 

 Formação, pelo coordenador da área, do NDE , para opinar sobre o curso; 

 Concepção e elaboração da proposta pedagógica, incluindo: 

o Curso, área do Conhecimento e/ou Campo do Saber; 

o Perfil e características da demanda; 

o Definição do perfil profissional; 

o Definição das competências profissionais a serem desenvolvidas; 

o Carga Horária; 

o Organização curricular; 
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o Definição dos critérios e procedimentos de avaliação de competências e 

avaliação de aprendizagem; 

o Análise da viabilidade econômica do curso proposto. 

 Apresentação da proposta à Coordenação Acadêmica Pedagógica, em formulário 

próprio da Instituição, fundamentada nas pesquisas de demanda e nas 

considerações do respectivo NDE; 

 Aprovação da Coordenação Acadêmica Pedagógica e submissão ao Conselho 

SUPERIOR; 

 Aprovada a proposta, elaboração do Projeto Pedagógico e submissão à Diretoria 

Executiva, para dar um parecer quanto à viabilidade econômica e elaboração do 

plano de implementação; 

 Autorizado o curso, implementação do projeto. 

2.2.21. CURSOS E VAGAS  

Administração 100 

Ciências Contábeis 50 

Pedagogia 100 

Recursos humanos 100 

 

2.2.22.   Corpo discente 

O corpo discente da IES este distribuído segundo a tabela abaixo: 

 

Vagas 

ofertas 

Inscritos Alunos 

matriculados 

2014 

 

concluintes 

2013 

250 180 276 45 

 

2.2.22. Implementação de projetos pedagógicos 

Uma vez autorizado o curso, as atividades de implementação devem seguir o 

Plano de Implementação elaborado pela Diretoria Geral e Adjunta. Neste Plano devem 

estar incluídos todos os processos de contratação de docentes, solicitação dos recursos 

necessários para o bom andamento do curso, Plano de Divulgação, processos de seleção 

e admissão de alunos e outras atividades pertinentes.   
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2.2.23. Acompanhamento dos projetos pedagógicos 

A Diretoria Geral e a Direção Adjunta são responsáveis pela implementação 

qualitativa de todos os produtos educacionais da Instituição. Auxiliada pelas respectivas 

coordenações de cursos, cabe à diretoria avaliar sistematicamente todas as atividades 

relacionadas às disciplinas, módulos e cursos, verificar a respeito da respectiva 

comunidade em relação aos diversos planos que definem os objetivos, metas e atividades 

de trabalho acadêmico, e tomar as decisões apropriadas para garantir a qualidade dos 

trabalhos. 

As avaliações das atividades do curso devem seguir as propostas estabelecidas 

pelo Projeto Pedagógico do respectivo curso e pelas determinações do Plano de 

Avaliação Institucional. Os relatórios periódicos devem considerar os pontos fracos e as 

correções que se fizerem necessárias.  

2.2.24. Organização do trabalho pedagógico   

Neste atual quadro é preciso situar a função principal da Instituição Educacional: 

tornar-se ágil e dinâmica para entender os novos fenômenos sociais e, assim, ter 

condições de redefinir o seu papel, a sua importância na sociedade, que se apresenta 

nova e com novas exigências a cada dia, a cada ano e, assim, sucessivamente. A 

Instituição Educacional não pode mais continuar com as mesmas práticas de ensino 

utilizadas no passado, pois elas não correspondem mais às exigências e aos desafios dos 

tempos atuais.  

Assim, a instituição reveste-se da nova visão de educação superior, na missão de 

educar. O desafio é fazer a passagem do modelo de escola centrado nas informações e 

no papel do professor, para o novo, em que o aluno e a produção do conhecimento 

passam a ocupar o centro do processo. Neste modelo, o professor continua sendo agente 

muito importante, indispensável, mas com o papel de mediar, orientar, coordenar e liderar 

as informações para que elas sejam matéria-prima da construção do conhecimento por 

parte do aluno e que será cooperativa, pois envolve diversas interações.  

Tal processo demanda o envolvimento necessário dos profissionais da educação 

para superar as representações pedagógicas até agora alicerçadas em práticas 

individualizadas e conhecimentos fragmentados, cujos métodos de ensino reduzem-se à 

transmissão conteudista, cristalizada em passos pré- determinados no contexto 

educacional.Desta maneira, faz-se necessário uma prática pedagógica coletiva, que tenha 
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por base a transdisciplinaridade, fundamentada numa atividade necessariamente 

curricular, que integre os conhecimentos das diversas matérias, constituindo-se, ao 

mesmo tempo, em avanço e desafio pedagógico para a Instituição. 

2.2.25. Orientações didáticas  

A prática pedagógica distingue-se de outras práticas educativas por constituir-se de 

ações intencionais sistemáticas, planejadas e contínuas. Exige, portanto, que a equipe 

escolar decida conjuntamente a intenção de sua prática.  

No conjunto das práticas, a formação e a informação trabalhadas deverão possibilitar o 

desenvolvimento de competências que levem o aluno a compreender e intervir nos 

fenômenos sociais e culturais. Nesse sentido, a aprendizagem de conteúdos deve, 

necessariamente, favorecer a inserção do aluno no dia-a-dia das questões sociais que 

marcam cada momento histórico em um universo cultural maior.  

É importante que o trabalho seja diferenciado, a favor de todos os alunos. Após a 

identificação das necessidades dos alunos os educadores devem procurar desenvolver o 

trabalho de maneira flexível, dentro de um padrão metodológico que mobilize interesses, 

ative a participação, desafie o pensamento, instale o entusiasmo e a confiança, possibilite 

acertos, valorize os avanços e melhore a auto estima. Dessa forma, o conteúdo deve ser 

entendido como um meio e não como um fim em si mesmo, pois através dele serão 

desenvolvidas as capacidades dos alunos. 

A avaliação se dá de forma contínua (não existindo períodos específicos para 

provas mensais, bimestrais, etc.) em função da Pedagogia de Projetos e da própria 

organização curricular como os cursos foram construídos, como consta no item 

específico. A cada etapa do processo de desenvolvimento das competências é realizada 

uma atividade avaliativa (que pode ou não resultar em uma nota, dependendo da etapa e 

do critério do professor). Esse diagnóstico possibilita ao professor saber se ele está 

criando situações e atividades adequadas para a aprendizagem do aluno e possibilita, 

também, o acompanhamento do seu processo de aprendizagem, durante o 

desenvolvimento de cada disciplina. 

A avaliação envolve os aspectos qualitativos e quantitativos: 

Qualitativos – Atendendo ao princípio de que o processo ensino-aprendizagem se realiza 

gradualmente, a avaliação é contínua durante o desenvolvimento das competências, por 

meio das metodologias de ensino utilizadas pelo professor, observando sempre o quanto 
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e como os alunos estão dominando a aprendizagem destas competências, tanto nos 

aspectos comportamentais como nos conceituais tecnológicos e nas práticas produtivas 

objetivadas. 

Quantitativos – O aspecto quantitativo da avaliação é cumulativo e contínuo por meio da 

realização das diferentes atividades. Não há exame final, pois a experiência mostra que 

quando o aluno chega lá ou ele aprendeu ou ele não aprendeu e, neste caso, já é tarde 

para que se possa retomar em qualquer ponto. 

Na composição da média final de cada disciplina são considerados os critérios 

qualitativos e quantitativos dos processos de verificação contínua da apropriação das 

competências. Essa média final é representada por conceito numérico de 0 (zero) a 10,0 

(dez). O conceito mínimo para aprovação em cada disciplina é 7,0 (sete). 

Ao final de alguns cursos o aluno realiza, além da carga horária mínima legal para 

cada área, um Trabalho de Conclusão de Curso, que tem como finalidade a concretização 

teórica e prática das competências desenvolvidas durante todo o curso, de forma 

interdisciplinar e contextualizada. Esta também previsto Projetos Aglutinadores para os 

cursos Tecnológicos 

2.2.26. Organização curricular 

O currículo adotado por cada um dos cursos que vierem a ser oferecidos deve 

contemplar, com pensamento emancipatório, a atuação competente do profissional em 

situações diversas e adversas, preparando-os para as possíveis mudanças que irão 

ocorrer nos saberes da área em que atua e nas formas de relação de trabalho. Em função 

da evolução do cenário de trabalho e conhecimento, o currículo deve ser constantemente 

repensado no sentido de formar profissionais com capacidades criativas, e não 

meramente reprodutivas.  Para tanto, o currículo deve contemplar: 

 A integração entre conteúdos básicos de formação holística e profissionalizante;  

 O equilíbrio entre a teoria e a prática; 

 A pesquisa como procedimento integrado ao ensino 

 A diversificação dos cenários e situações de aprendizagem; 

 O planejamento, o ensino e a avaliação baseados em competências. 

A matriz curricular é o composto de disciplinas que compõem um curso conforme 

as Diretrizes Curriculares de cada um deles, sempre baseados em flexibilidade 

modularidade, personalização e transdsciplinaridade com Foco na aprendizagem, 
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Conhecimentos que ampliem a cidadania voltada para o desenvolvimento das 

competências objetivando uma Autonomia intelectual. 

2.2.2Das pós-graduação 

Objetivamos possibilitar o crescimento pessoal e profissional de nossos alunos, 

respeitado o que trazem de bagagem intelectual e criando situações de aprendizagem 

que os motivem a buscar a ampliação de seus horizontes pessoais e profissionais. 

O nosso modelo de curso é diferenciado, foi montando de forma que os alunos 

possam entrar a cada mês e não somente no início do curso, pois a cada oferta de 

disciplinas é considerado um novo ingresso. Além disso, as mesmas podem ser ofertadas 

como extensão universitária, sendo que o aluno ao final de certo numero de disciplinas 

poderá obter ou um certificado de aperfeiçoamento ou de especialização. 

As matrizes de cursos foram elaboradas de forma a que tivessem uma carga 

comum, assim o aluno poderá aproveitar o que já cursou em outro curso que desejar 

fazer , bastando para isso pagar um taxa de aproveitamento, assim ele sairá com duas ou 

mais especialização em menor tempo. 

O nosso projeto permite que o curso de 360 horas seja cursado em 25 semanas, 

isso respeitando a legislação educacional em vigor. Assim,  os alunos valorizam os  seus 

currículos,  com vários cursos de extensão, e com a possibilidade de obter mais de um 

curso de Pós-Graduação em pouco tempo. 

O professor deve utilizar técnicas de ensino que proporcionem condições para que 

os alunos, além de desenvolver as competências que o levem a exercer atividades 

exigidas pelo mercado de trabalho, desenvolvam os aspectos comportamentais de 

aprender a aprender, habilidade de trabalho em equipe, habilidade comunicativa pela 

expressão oral e escrita, capacidade de síntese e de crítica, de empreendedorismo, 

dentre outros. 

Os aspectos comportamentais normalmente são desenvolvidos e avaliados na 

execução e apresentação de projetos e das técnicas de ensino,  propostos pelos 

professores.  

Podem ser utilizadas, também, diversas Técnicas de Ensino coerentes com a 

Pedagogia de Projetos, objetivando a integração da vivência e da prática profissional, 

entre elas: Pesquisas Aplicadas, Análise de Casos, Simulações, Desenvolvimento de 
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Projetos ou de Instrumentos. Enfim, Técnicas de Ensino que aproximem o processo 

ensino-aprendizagem das atividades executadas no mercado de trabalho. 

As Técnicas de Ensino devem alternar a participação individual e em equipe, para 

que possam ser desenvolvidas na sua totalidade as habilidades e competências 

objetivadas pela FACIMOD para a formação do profissional-cidadão e do profissional-

competente. 

METODOLOGIA 

O projeto da FACIMOD se guia pelas seguintes premissas de gestão acadêmicas: 

- Foco no aprendizado 

- Desenvolvimento do saber ser, saber      conviver, saber fazer 

- Autonomia intelectual 

- Desenvolvimento de competências 

- Flexibilização/Personalização 

- Modulação 

- Entradas Mensais 

- Créditos 

- Articulação 

- Contextualização 

- Certificados múltiplos 

- Implantação de um modelo multimediatico de educação, com a superposição do uso de 

tecnologias de ensino presencial e de ensino a distancia; 

FOCO NA APRENDIZAGEM  

A natureza humana se distingue pela capacidade inesgotável de aprender. 

Portanto, não se pode afirmar que houve ensino se não houve a aprendizagem. Para 

tanto, faz-se necessário a superação da dicotomia entre o ensinar e o aprender. Ensino e 

aprendizagem são partes de todo um processo de construção de conhecimento. Para 

ensinar é fundamental que se conheça e considere as formas diferenciadas de aprender 

de cada indivíduo  

EDUCAÇÃO VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS  

Desenvolver competências pressupõe que a intervenção pedagógica possibilitará, 

ao educando, a capacidade de mobilizar recursos cognitivos, técnicos e emocionais para 

solucionar situações complexas. 
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“A competência inclui também, além do conhecer, o julgar, o decidir e o agir em situações 

previstas e imprevistas, rotineiras e inusitadas. Inclui, também, intuir, pressentir e arriscar, 

com base em experiências anteriores e conhecimentos, habilidades e valores articulados 

e mobilizados para resolver os desafios da vida profissional, que exigem respostas 

sempre novas, originais, criativas e empreendedoras. Sem capacidade de julgar, 

considerar, discernir e prever resultados distintos para distintas alternativas, de eleger e 

de tomar decisões autônomas, não há como se falar em competência...” (PARECER 

29/2002, p.22)   

CURRÍCULO PERMEADO PELA INTERDISCIPLINARIDADE E CONTEXTUALIZAÇÃO  

Os avanços da ciência desvendaram detalhes do funcionamento do cérebro 

humano. Sabe-se, hoje, que o cérebro humano se diferencia do cérebro dos demais 

animais pela capacidade que suas estruturas cognitivas têm de associarem conceitos, 

fazer relações com a realidade e de produzir novos conhecimentos. Essa capacidade 

constituiu, portanto, um referencial para a organização do trabalho pedagógico. Para 

explorar melhor essa capacidade do cérebro humano, o conhecimento precisa ser 

enfocado na sua totalidade, por meio da contribuição das diferentes áreas do 

conhecimento e diferentes campos do saber (interdisciplinaridade) 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  

O currículo adotado por cada um dos cursos ofertados devem contemplar, com 

pensamento emancipatório, a atuação competente do profissional em situações diversas 

e adversas, preparando-os para as possíveis mudanças que irão ocorrer nos saberes da 

área em que atua e nas formas de relação de trabalho. Em função da evolução do cenário 

de trabalho e conhecimento, o currículo deve ser constantemente repensado no sentido 

de formar profissionais com capacidades criativas, e não meramente reprodutivas.  Para 

tanto, o currículo deve contemplar: 

• Flexibilidade e personalização;  

•O equilíbrio entre a teoria e a prática;  

•A pesquisa como procedimento integrado ao ensino;  

•A diversificação dos cenários e situações de aprendizagem;  

•O planejamento, o ensino e a avaliação baseados em competências.  

A Facimod traz uma nova concepção de ensino, não somente pedagógica, mas de 

gestão acadêmica, aberta e inovadora que nos coloca diante dos desafios de construir 
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uma universidade para o século XXI, tendo consciência das novas formas de apreender 

dos nossos alunos agora ancorados no hiperespaço, nas novas mídias; é o mundo 

midiático suportado pelos novos meios tecnológicos de ensino e aprendizagem. 

E aí como fica nosso problema de professor que foi aluno na lousa do giz, que 

agora tem que dar conta de alunos que podem saber mais que eles em alguns assuntos? 

Ele não mais o catedrático, o dono saber, ele se torna um pedagogo, aquele que anda ao 

lado do aprendiz para construírem juntos este saber. 

AVALIAÇÃO CONSTANTE E SISTEMÁTICA DAS ATIVIDADES DE APRENDIZADO  

Não há como se verificar o progresso do educando sem instrumentos adequados 

de medição, e comparação do esperado e do que foi assimilado em termos de 

aprendizado. Nas disciplinas, nos módulos e nos cursos, a avaliação do aprendizado 

deverá ser uma constante, com critérios definidos nos respectivos projetos pedagógicos e 

rigorosamente aplicados 

ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS 

A prática pedagógica distingue-se de outras práticas educativas por constituir-se de 

ações intencionais sistemáticas, planejadas e contínuas. Exige, portanto, que a equipe 

escolar decida conjuntamente a intenção de sua prática.  

No conjunto das práticas, a formação e a informação trabalhadas deverão 

possibilitar o desenvolvimento de competências que levem o aluno a compreender e 

intervir nos fenômenos sociais e culturais. Nesse sentido, a aprendizagem de conteúdos 

deve, necessariamente, favorecer a inserção do aluno no dia-a-dia das questões sociais 

que marcam cada momento histórico em um universo cultural maior.  

É importante que o trabalho seja diferenciado, a favor de todos os alunos. Após a 

identificação das necessidades dos alunos os educadores devem procurar desenvolver o 

trabalho de maneira flexível, dentro de um padrão metodológico que mobilize interesses, 

ative a participação, desafie o pensamento, instale o entusiasmo e a confiança, possibilite 

acertos, valorize os avanços e melhore a autoestima. Dessa forma, o conteúdo deve ser 

entendido como um meio e não como um fim em si mesmo, pois através dele serão 

desenvolvidas as capacidades dos alunos 

A avaliação se dá de forma contínua (não existindo períodos específicos para 

provas mensais, bimestrais, etc.) em função da Pedagogia de Projetos e da própria 

organização curricular como os cursos foram construídos e como consta no item 
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específico. A cada etapa do processo de desenvolvimento das competências é realizada 

uma atividade avaliativa (que pode ou não resultar em uma nota, dependendo da etapa e 

do critério do professor). Esse diagnóstico possibilita ao professor saber se ele está 

criando situações e atividades adequadas para a aprendizagem do aluno e possibilita, 

também, o acompanhamento do seu processo de aprendizagem, durante o 

desenvolvimento de cada disciplina.  

Desta forma ele deverá pensar em aquecimento das aulas no seu inicio, usando 

dinâmicas de aprendizagem especificas, que o decurso da aula que não seja somente o 

uso do Datashows, mais jogos e brincadeiras ou outros métodos, como nos ensina Celso 

Antunes, por exemplo, e que ao final de cada aula devesse voltar ao inicio e explicitar 

novamente o que ele tinha colocado como objetivo e perguntar aos alunos se 

conseguiram perceber isto, se este objetivo foi atingindo. 

 

2.3 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS DE PESQUISA E DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E 

SUAS FORMA DE OPERACIONALIZAÇÃO 

As três atividades acadêmicas- Estagio Curricular, Atividades Complementares e 

Projeto Integrador- tem como  objetivos específicos integrá-las dentro da nova 

concepção de trabalho ora implantado pela IESP. Assim, independentemente do 

vínculo com cada disciplina, visam: contemplar e sintonizar o currículo pedagógico 

vigente; ampliar os horizontes do conhecimento bem como de sua prática para além da 

sala de aula; favorecer o relacionamento entre grupos e a convivência com as 

diferenças sociais; e fomentar a tomada de iniciativa nos alunos.  

Em virtude da necessidade de atendimento as propostas de Estágio Curricular, 

bem como, da Proposta de Projetos Integradores, buscamos regulamentar as práticas 

necessárias para seus cumprimentos. 

A carga horária de atividades de orientação pedagógica é consolidada por 300 horas 

curriculares, divididas em 100 horas para Atividades Complementares e 200 horas de 

Estágio. 

As primeiras 100 horas de Atividades Complementares são cursadas nos primeiros 

4 bimestres do curso, sendo 25 horas para cada bimestre do período. 
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 Tais atividades são pautadas em experiências extracurriculares que 

complementam o aprendizado em salas de aula, permitindo a inserção de elementos 

externos de conteúdos correlatos às disciplinas ministradas no curso. 

As 200 horas de Estágio se iniciam a partir da segunda metade do curso, ou seja, 

do nono bimestre ou terceiro ano. As atividades consistem em práticas de pesquisa e 

desenvolvimento de estudos de casos, sejam estes, casos de amplo conhecimento, ou 

casos de interesses particulares dos discentes, de acordo com suas áreas de 

atividades profissionais. 

Tais atividades envolvendo pesquisas acadêmicas e trabalhos de campo permitem 

ao final do curso, elaborar um ou mais documentos, subsidiados pelos Projetos 

Integradores, realizados desde o início do curso, com caráter de Projeto Final. 

Considerando que os Projetos Integradores se inserem em todos os bimestres, 

estes são base fundamental para as práticas necessárias à fixação de conteúdos 

teóricos e, também integram uma ferramenta de base cognitiva, como uma intervenção 

positiva no processo de aprendizagem. 

Os Parâmetros referentes aos Projetos Integradores seguem abaixo: 

Processo Avaliativo Integrado 

Os parâmetros e diretrizes para a execução dos projetos integradores das disciplinas é 

devidamente regulamentado abaixo: 

1 – Projeto Integrador 

Os professores devem realizar um trabalho integrado aos demais docentes que 

compõem a grade de disciplinas da turma correspondente no bimestre. Tal trabalho 

conjunto deve gerar um projeto que reúna pesquisas e práticas relacionadas às 

respectivas disciplinas, de maneira interdisciplinar. O professor que não participar do 

projeto integrador, devido à incompatibilidade entre disciplinas, deverá utilizar 5 pontos 

para avaliações em sala de aula, através de atividades de teor semelhante, também 

envolvendo pesquisas e práticas e que abordem, de maneira geral, a maior amplitude 

do conteúdo a ser ministrado no período correspondente à disciplina em questão. 

 Os projetos integradores integralizam 2 (dois) pontos da composição da média 

total da respectiva disciplina ao discente, porém os valores poderão divergir entre as 

disciplinas, ou seja, os professores devem atribuir as notas de forma independente em 

suas respectivas disciplinas. 
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As demais notas que compõem a média do discente são representadas pelas 

Provas Bimestrais Integradas, correspondendo a 5 pontos da média total do acadêmico 

e, pelas atividades práticas individualizadas, realizadas no decorrer da disciplina, intra 

e extra sala de aula, que compõem os três pontos restantes para integralizar o total de 

10 pontos em potencial. 

O Estágio Curricular é o coroamento formativo da articulação das dimensões  

teóricas e práticas da formação, de diferentes âmbitos do conhecimento profissional, das 

competências e habilidades referentes ao conhecimento do real. Ele deve ser realizado a 

partir do quinto  semestre com 50 horas a cada semestre perfazendo 200 horas ao todo. 

Em correlato desenvolvemos Projeto Integrado, trabalhado em conjunto todas  as 

disciplinas de cada bimestre letivo que  elaboram um projeto integrado que visa  refletir e 

buscar a pratica dos conteúdos já apreendidos e que estão sendo abortados naquele 

momento em função do cabedal de cada aluno. Os grupos  são montados em função 

momento que cada aluno se encontra no correr da matriz curricular. O aluno deverá 

realizar as atividades desde o início de seu curso, participando das tarefas programas e 

realizando observações e intervenções planejadas em sala de aula. 

O projeto pedagógico da Faculdade Modelo esta embasado na premissa de que a 

pesquisa a ser desenvolvida na instituição é de cunho pedagógico e de caráter 

necessário. Assim sendo a primazia está em preparar o aluno para o espírito investigativo 

e questionador da realidade,  ou seja imbuí lós  do espírito cientifico . 

Neste sentido suspendemos a obrigatoriedade dos trabalhos de conclusão de curso, 

que em nossa avaliação estava mais focado nas regras da escrita e nas normas da ABNT 

que na pratica investigativa cientifica. 

Mas, como temos como objetivos incentivar a pratica de pesquisa criamos os Projetos 

Integradores realizados a cada bimestre de forma transdisciplinar com as disciplinas 

ofertadas no período, o objetivo principal deste, não é em si a execução da pratica da 

pesquisa, mas  colocar para os discentes  que um projeto cientifico é um desvelador da 

realidade , e que a verdade é passível de questionamento, sendo a principal função da 

ciência a postura questionadora das verdades, a partir da ideia de que o que é colocado 

com uma verdade em um certo momento poderá em outro superar  por novas pesquisas, 

pois este é efêmera e passível de ser superada. 
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Ressaltamos  que não questionar fecha a porta a construção do conhecimento, que 

somente  a postura do “Cogito ergo sun” leva a um processo libertário de  autonomia 

intelectual. 

Desta forma o que  buscamos  nos projetos integradores é a apropriação dos 

conhecimentos trabalhados nas disciplinas por parte do aluno através da pratica 

pesquisa, assim os temas são os conteúdos das disciplinas trabalhadas, e todos os 

docentes 

Tema 

Delimitação do tema 

Problema 

Objetivos 

Hipóteses 

Justificativas 

Metodologia 

Bibliografia 

Por sua vez no momento que nos encontramos poderá não haver a execução do 

projeto somente a sua escrita, neste caso, temos que dar importância  a elaboração da 

justificativa, pois e nela que iremos desenvolver as capacidades linguística de 

argumentações dos alunos. 

Logicamente no correr da implantação do projeto pedagógico poderemos rever os 

prazos de elaboração e  execução e neste caso o período poderá ser o de um semestre 

ou mais , assim sendo, podemos ter um trabalho de pesquisa durante todo um ano, 

lembrando neste caso que na pratica os projetos estarão calcados nos docentes e não 

nas disciplinas. 

 Como nossos cursos são na sua maioria de cunho profissional acredito que 

deveremos rever nossas ideias sobre o mesmo no correr do tempo, para criarmos a 

possibilidade de talvez dois grandes projetos no correr do curso e que sejam na verdade a 

expressão da pratica profissional, tipo um projeto que seja uma “CASE” tipo um projeto de 

empresa. 

Estamos construindo uma nova pratica pedagógica, e como tal cometeremos erros que 

nos servirão como aprendizado para o futuro. 
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As Atividades Complementares compõem um conjunto de novas propostas que o 

Ministério da Educação vem sugerindo aos cursos de Nível Superior a fim de promover 

novos paradigmas educacionais que despertem no discente uma postura responsável e 

comprometida com a formação escolhida e a sociedade em que este está inserido. As 

atividades são obrigatórias aos alunos do curso de Contábeis   e tem como intuito 

principal o enriquecimento do currículo e ampliar a cultura geral do corpo discente. 

Considerando a necessidade do vínculo da teoria com a prática no desenvolvimento do 

curso de Ciências Contábeis , a inclusão de Atividades Complementares, como um dos 

requisitos para a obtenção do título de bacharel , torna-se fundamental para o currículo do 

presente projeto pedagógico.  

As atividades complementares podem assumir a forma de vistas técnicas as empresas, 

seminários, palestras, trabalhos de iniciação científica, pesquisas, congressos, cursos 

extraordinários, produção científica, monitoria, entre outras, sendo que para cada 

atividade será considerada uma carga horária específica, estabelecida pela coordenação 

pedagógica e registrada em formulário de controle, vide anexo A. Além disso, as 

atividades completares poderão por  sua vez ser de cunho mais lúdico e de lazer sendo 

participação em eventos culturais, feiras, idas ao cinema, museus, exposições artísticas e 

culturais que contribuam significativamente na formação do aluno.  

As atividades complementares serão organizadas e avaliadas pelo Coordenador do 

Curso e deverão ser comprovadas através de documentos pertinentes, bem como serão 

acompanhadas de relatórios específicos. A incorporação das 100 horas de formação 

complementar ao currículo teve como fundamento a necessidade de promover maior 

integração entre ensino, pesquisa e extensão, por meio do estímulo aos alunos no sentido 

de exercitarem práticas de estudo independentes e participação da vida cultural de sua 

cidade, que enriqueçam seu currículo. Desse modo incentiva-se sua participação em 

atividades que contribuam para o fortalecimento da articulação entre teoria e prática e 

para uma sólida formação como profissional e cidadão e um enriquecimento da sua 

formação cultural.  

Nesse sentido, é de inteira responsabilidade do aluno buscar as oportunidades para a 

realização das atividades de formação, tendo em vista que o exercício dessa iniciativa é 

de uma autonomia relativa na construção do currículo constituem fatores relevantes para 

o desenvolvimento profissional. Embora alguns eventos e atividades promovidos pela IES 
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abram perspectivas que podem ser aproveitadas pelos alunos para a composição da sua 

formação complementar e cultural, não é responsabilidade, nem da Coordenação, nem 

dos professores, oferecerem as atividades destinadas a esse fim. Os objetivos de 

estímulo à iniciativa e à independência dos alunos na busca do conhecimento, que 

fundamentaram a inclusão da formação complementar no projeto curricular do curso, não 

podem ser comprometidos por atitudes paternalistas da Coordenação. Para que os 

discentes tenham conhecimento de algumas atividades convalidadas pela IES, segue 

abaixo uma tabela com sugestões e a carga horária respectiva de cada uma delas.  

ATIVIDADES SUGERIDAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

ATIVIDADES SUGESTÕES 
CARGA 

HORÁRIA 

Ações sociais Ong´s, Hospitais, Casas 

de Repouso, Orfanatos, 

Hemocentros, etc.  

10 

HORAS 

Cursos on-

line e presenciais 

Sebrae,Universia e FGV DE 

ACORDO 

COM A 

CARGA 

HORÁRIA DO 

CURSO 

Participação 

em debates e 

workshops 

(voltados para a 

educação) 

Consultar coordenador 4 

HORAS 

Eventos  Bienal do Livros, etc.  4 

HORAS 

Participação 

em congressos, 

simpósios, etc 

Envio de artigos e/ou 

participação em grupos de 

trabalho e seminários. 

10 

HORAS 
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ATIVIDADES SUGERIDAS DE ATIVIDADES CULTURAIS 

ATIVIDADES SUGESTÕES 
CARGA 

HORÁRIA 

Visitas a 

museus 

Museu de Arte - 

OLHO 

5h pela 

elaboração do 

relatório mais o 

tempo gasto na 

atividade 

Visita a 

exposições  

Artísticas, cinema e 

teatro 

5h pela 

elaboração do 

relatório mais o 

tempo gasto na 

atividade 

Filmes Documentários e 

trabalhos que retratam o 

cotidiano brasileiro e 

internacional 

5h pela 

elaboração do 

relatório mais o 

tempo gasto na 

atividade 

Eventos de 

lazer e cultura 

Shows e eventos 

regionais 

5h pela 

elaboração do 

relatório mais o 

tempo gasto na 

atividade 

As atividades acadêmicas, conforme descritas são obrigatórias para todos os 

cursos de graduação e se o discente não cumprir a carga horária o seu 

certificado/diploma não será emitido e ainda deverá cursá-las em regime de 

dependência. 

O Coordenado do Curso estará à disposição de vocês para sanar as dúvidas que 

surgirem em relação aos itens descritos neste manual, bem como receber críticas e 

sugestões acerca das informações aqui descritas.  

Aproveite com toda intensidade esse momento único que será de suma importância na 

sua carreira profissional.  
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REGULAMENTO DO ESTÁGIO CURRICULAR 

Fixa normas para a realização do Estágio Curricular Supervisionado dos cursos 

de Administração e  de Ciências Contábeis  Faculdade MODELO. 

SEÇÃO I – DOS OBJETIVOS 

 

Art. 1°. O presente regulamento tem por finalidade normatizar a realização do 

Estágio Curricular  do Curso de Ciências Contábeis  da Faculdade Modelo.  

Art. 2°. O Estágio Curricular  a ser desenvolvido a partir do quinto semestre do 

Curso de Ciências Contábeis  , integrando as dimensões teóricas e práticas do 

currículo e articula de forma interdisciplinar os conteúdos dos núcleos: de estudos 

básicos, de aprofundamento e diversificação de estudos e de projetos integradores 

integradores por meio de procedimentos de observação, reflexão, desenvolvimento de 

investigação da realidade, de atividades práticas e de projetos integradores. 

Art. 3°. O Estágio Curricular tem por objetivos oportunizar ao futuro profissional: 

I. Contribuir para um maior aprofundamento teórico-prático do aluno do Curso de 

Ciências Contábeis  ; 

II. Propiciar situações e experiências práticas que aprimorem sua formação 

atuação profissional; 

III. Contribuir para que o aluno sistematize uma análise crítica a partir do confronto 

entre os conhecimentos e habilidades desenvolvidas no Curso e as práticas de 

gestão cotidianas; 

IV. Possibilitar uma maior interação entre Faculdade, e empresas da região e o 

curso de Ciências Contábeis  . 

Art. 4°. A organização curricular do curso de  Ciências Contábeis  contempla 

vários aspectos da gestão assim distribuídos : 

I. 50 horas, no quinto semestre; 

II. 50 horas, no sexto semestre; 

III. 50 horas, no sétimo semestre. 

IV. 50 horas ,no oitavo semestre 

SEÇÃO II - DA REALIZAÇÃO 
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Art. 5°. Providências administrativas que antecedem a realização dos Estágios 

pelos alunos: 

I. comparecer à Empresa  pretendida solicitando autorização para realizar o 

estágio; 

II. retirar Ficha de Controle de Estágio, vide anexo A com o Professor Supervisor 

de Estágio, que vai autorizar o início de sua realização (abertura); 

III. preencher os campos necessários na Ficha e entregar ao professor Supervisor; 

IV. retirar, o Ofício de Encaminhamento de Aluno Estagiário à empresa  pretendida 

com o professor Supervisor; 

V. apresentar-se à Empresa com o Ofício de Encaminhamento para que a direção 

formalize sua autorização em documento próprio; 

VI. retornar o documento Autorização para a Realização de Estágios, devidamente 

assinado pelo diretor ou responsável, ao professor Supervisor. 

Art. 6°. Competências do estagiário na Empresa : 

I. apresentar-se à direção da empresa ou a quem seja responsável pelo 

acompanhamento do estágio e solicitar permissão para acesso a documentos 

para conhecimento e análise; 

II. recorrer a profissionais responsáveis pelos diversos serviços ou setores da 

Empresa, em caso de dúvidas ou necessidade de orientações; 

III. trajar-se adequadamente e com roupas condizentes com o local de trabalho 

educativo; 

IV. saber ouvir atentamente, bem como aguardar momentos propícios de intervir 

e/ou manifestar-se; 

V. observar horários e regras estabelecidas, tanto em relação à administração da 

escola, quanto ao estágio curricular supervisionado; 

VI. manter discrição e postura ética em relação às informações e às ações 

referentes à participação em atividades da escola e de realização do estágio; 

VII. comprometer-se com a comunidade na qual se insere e com o próprio 

desenvolvimento pessoal e profissional;  

VIII. respeitar, em todos os sentidos, o ambiente escolar, as pessoas e as 

responsabilidades assumidas nesse contexto. 
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Art. 7°. Procedimentos de Estágio na Empresa: observação, registro, 

participação, investigação . 

SEÇÃO III – DAS ATIVIDADES 

Art. 8°. Observação em campo da empresa  

I. A observação constitui um dos procedimentos mais importantes na experiência 

de estágio na empresa. Trata-se de uma das mais antigas formas de conhecer. 

A observação consiste no uso atento dos sentidos num objeto ou situação, na 

sua manifestação espontânea, para adquirir um conhecimento determinado 

sobre um ou mais aspectos da realidade. 

II. Ao observar um fenômeno, o observador perturba a situação, interferindo no 

fenômeno que está sendo observado. A presença do observador muda a 

realidade e a forma ou modo escolhido para observar, vai determinar, em parte, 

o que se vai ver. Ao descrever uma situação, evento experiência, o observador 

fala de como ele percebe. Assim, as observações que fazemos da realidade, 

são muito influenciadas por nossa história pessoal, levando-nos a privilegiar 

certos aspectos e negligenciar outros. 

Art. 9°. Registro de observações, participações e demais atividades 

desenvolvidas, considerado como um instrumento para a construção de conhecimentos 

pedagógicos e científicos, bem como uma importante ação da atividade docente, o 

registro sistemático de observações, participações e experiências vivenciadas no 

campo de estágio, constitui o recurso básico para a sistematização da experiência 

prática. As atividades de Estágio requerem o uso do Registro em dois momentos: 

I. no primeiro momento, no ato de realização do estágio, a observação subsidia o 

registro apontando para os aspectos mais relevantes e significativos da 

realidade; 

II. no segundo momento, distanciado no tempo e no espaço em que as ações 

transcorreram, é possível um Registro que envolve uma reflexão sobre a ação. 

Os informes obtidos podem ser discutidos, analisados e interpretados à luz de 

referenciais teóricos. 

III. O aluno-estagiário pode organizar e sistematizar seus registros empregando 

uma Ficha de Registro de Campo, fazendo constar instrumento: local, dia, 

horário de início e término do período de observação e/ou participação. 
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Art. 01. Pesquisas e estudos científico-tecnológicos envolvem atividades de 

produção e difusão de conhecimentos do campo educacional em articulação com as 

práticas pedagógicas e de pesquisa A pesquisa, neste caso, objetiva investigação que 

apoie práticas educativas em contextos empresarial 

SEÇÃO IV – DA SUPERVISÃO 

 

Art. 13. O Estágio Curricular é supervisionado por um professor, a quem 

compete esclarecer aos alunos sobre o significado e os objetivos do Estágio no 

contexto da proposta do curso de Ciências Contábeis. 

Art. 14. Das atribuições do professor Supervisor de Estágios  

I. Orientar os alunos quanto à escolha do local em que o estágio deve ser 

realizado. 

II. Manter contato, na medida do possível, com as instituições de ensino que serão 

campo de estágios. 

III. Realizar encontros periódicos com os alunos, no horário reservado à supervisão 

de estágios. 

IV. Orientar as atividades a serem realizadas no Estágio, no que se referem: aos 

procedimentos de observação, participação, formas de registro, investigação, 

planejamento e desenvolvimento de  projetos de trabalho a serem realizados na 

empresa; ao acompanhamento das atividades desenvolvidas e sua integração 

com os eixos temáticos. 

V. Orientar formas de análise das informações coletadas, estabelecendo um 

diálogo entre as fontes teóricas do conhecimento e a realidade observada, 

favorecendo a articulação e a reflexão entre as dimensões teóricas e as 

práticas. 

VI. Promover momentos de discussão coletiva e análise de práticas vivenciadas na 

realização do estágio. 

Art. 15. Das atribuições do aluno-estagiário 

I. Frequentar as atividades de supervisão de estágios em horários previamente 

estabelecidos.  

II. Desenvolver as atividades programadas com o professor supervisor, 

respeitando os prazos estabelecidos. 
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III. Registrar sistematicamente as atividades desenvolvidas no campo de estágio, 

conforme as orientações constantes deste Regulamento ou propostas pelo 

professor supervisor. 

IV. Apresentar periodicamente os registros ao professor supervisor, mantendo-o 

informado do andamento das atividades. 

V. Apresentar os documentos necessários à apresentação formal do Relatório de 

Estágio dentro dos prazos estabelecidos, para apreciação pelo professor 

supervisor e posterior entrega à Central de Estágios.  

 

SEÇÃO V - DA APRESENTAÇÃO 

Art. 16. O Estágio é uma atividade de natureza estritamente individual, por isso, 

o Relatório de suas atividades deve resultar de uma elaboração de cada estagiário. 

Art. 17. O cronograma de entrega e avaliação dos relatórios e comprovantes 

será definida pela Coordenação do Curso e publicada nos murais em sala de aula. 

Art. 18. Constituem exigências mínimas para a apresentação formal do Relatório 

de Estágio Curricular Supervisionado:   

I. relato das observações, participações, projetos desenvolvidos e dos 

encaminhamentos; 

II. apresentação de ações envolvendo a prática pedagógica: docência 

supervisionada, desenvolvimento de projetos e investigações, bem como 

aquelas resultantes  da própria experiência docente. 

SEÇÃO VI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 18. O aluno irá escolher o local onde estagiar, segundo suas conveniências 

de localização e disponibilidade de horário. 

Art. 19 O resultado da avaliação é registrado como: Cumpriu – quando o aluno 

realizou satisfatoriamente as atividades e a carga horária estabelecida e comprovou 

dentro do prazo estabelecido; e/ou Não Cumpriu – quando o aluno não realizou 

satisfatoriamente as atividades e carga horária estabelecida ou não apresentou a 

comprovação dentro do prazo estabelecido. 

 

 REGULAMENTO DO PROJETO INTEGRADOR 
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Fixa normas para a realização do PROJETO INTEGRADOS dos Cursos  da 

Faculdade Modelo. 

SEÇÃO I - DOS OBJETIVOS 

Art. 1°. O presente regulamento tem por finalidade normatizar a realização dos 

Projetos Integradores  do Curso de Ciências Contábeis  da Faculdade Modelo.  

Art. 2º. O Projeto Integrador  é elaborado de acordo com os princípios científicos 

que norteiam as atividades acadêmicas, ele não precisa ser inédito, preferencialmente 

fruto de um estudo bibliográfico. 

Parágrafo Único. No Projeto Integrador  o aluno deverá apresentar as 

competências e habilidades que o egresso possuirá para ser integrado ao mercado de 

trabalho. 

Art. 3°. O Projeto Integrador têm a finalidade de enriquecer o processo de 

ensino-aprendizagem privilegiando: 

I. O contato e experiência com a pesquisa acadêmica; 

II. A vivência do processo educativo em seu tríplice aspecto: planejamento, 

execução e avaliação; 

III. A observação e identificação de questões relevantes para o exercício 

profissional, envolvendo a aplicação de conceitos, modelos e técnicas; 

IV. A sistematização do conhecimento teórico a partir de um problema, 

propondo alternativas e/ou ampliando o conhecimento do assunto; 

V. A vivência no desenvolvendo de pesquisa que visam elucidar questões 

relativas ao conhecimento acadêmico; 

VI. A reflexão e pesquisa que proporcionam a elaboração de propostas e/ou 

projetos.  

Art. 4°. Os Projetos Integradores podem ser categorizados da seguinte forma: 

Pesquisa Bibliográfica; Revisão Bibliográfica; Pesquisa Qualitativa; Pesquisa 

Quantitativa, Estudo de Caso, Estudo Monográfico e outras atividades de pesquisa 

propostas pelo Núcleo Docente Estruturante do curso. 

Art. 5°. A integralização do Projeto Integrador  é condição necessária para a 

colação de grau e deverá ser desenvolvido a partir do penúltimo semestre. 

SEÇÃO II – HABILITAÇÃO 
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Art. 6°. Será considerado habilitado para realização do Projeto Integrador  o 

aluno que estiver matriculado no penúltimo semestre do curso 

Art. 7°. Todos os alunos na realização dos Projetos Integradores deverão: 

I. Elaborar projeto do Projeto Integrador, frequentando e participando 

ativamente e sempre que convocado, junto aos Professores das disciplinas do 

bimestre corrente, com o objetivo de discutir e aprimorar a pesquisa, devendo 

justificar eventuais faltas – Os Professores poderão decidir quantos encontros 

serão necessários; 

II. Apresentar aos Professores a ficha de acompanhamento das atividades; 

III. Entregar aos Professores, dentro do prazo fixado no calendário; 

Art. 9°. A Coordenação de Curso deverá elaborar normas complementares a 

este Regulamento, conforme as necessidades do Curso, com aprovação do Colegiado 

de Curso.  

SEÇÃO III – DO PROJETO INTEGRADOR  

Art. 10. O aluno deverá elaborar o projeto de acordo com este Regulamento, 

com as orientações do Coordenador de Curso e dos Professores das disciplinas. 

Art. 12. O projeto deve ser entregue aos Professores, de acordo com os prazos 

fixados no calendário. 

Art. 13. O Projetos Integradores devem ser redigidos considerando-se: 

I. A estrutura formal, os critérios técnicos estabelecidos nas normas da ABNT 

sobre documentação, no que forem aplicáveis; 

II. O seu conteúdo, as finalidades estabelecidas nestas normas e a vinculação 

direta com a área de pesquisa devem ser identificadas e justificadas. 

III. As normas de elaboração dos Projetos Integradores adotadas pela 

Faculdade Modelo serão divulgadas por meio de manual próprio aos alunos. 

SEÇÃO IV - DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

Art. 15. A organização, supervisão e acompanhamento do Projetos Integradores  

ficarão sob a responsabilidade do Coordenador de Curso. 

Art. 16.  Compete ao Coordenador de Curso: 

I. Aprovar o Regulamento, Calendário e Manuais. 

II. Orientar os alunos quanto aos procedimentos gerais; controlar a frequência 

e o aproveitamento do aluno, informando a Secretaria e Coordenação; 
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estabelecer os controles necessários ao bom andamento das atividades, 

mantendo a Coordenação de Curso informada sobre as ocorrências, 

propondo soluções de melhorias; contribuir para a definição dos 

procedimentos da Secretaria; divulgar as determinações aos alunos para o 

desenvolvimento dos trabalhos durante o ano letivo, publicando 

cronogramas, relações, avisos etc. e orientar o aluno sobre o formato do 

trabalho. 

SEÇÃO V - DOS PROFESSORES  

Art. 17.   O Professor  tem, dentre outras, as seguintes atribuições: 

I. Freqüentar as reuniões convocadas pelo Coordenador; 

II. Atender, sempre que preciso seus orientandos, em horário acordado entre 

ambos; 

III. A avaliar os relatórios que lhe forem entregues pelos orientandos, atribuindo-

lhes os respectivos conceitos e indicando orientações; 

Art. 18.   A responsabilidade pela elaboração dos Projetos Integradores  cabe 

integralmente ao orientando, o que não exime o Professor,  de desempenhar 

adequadamente, dentro das normas definidas neste Regulamento, as atribuições 

decorrentes de sua atividade de orientação. 

SEÇÃO VI - DO ALUNO 

Art. 19. A integralização dos Projetos Integradores  deverá ocorrer durante o 

período em que o aluno estiver matriculado.  

SEÇÃO VII - AVALIAÇÃO 

Art. 20. O Professor Orientador estabelecerá a nota final com base nos 

seguintes critérios: 

I. Processo de elaboração: assiduidade e pontualidade nas reuniões, execução das 

tarefas propostas e superação progressiva das limitações teóricas; 

II. Conteúdo e forma do trabalho: atendimento das normas da ABNT, coerência 

entre as partes do trabalho, redação clara e objetiva, metodologia empregada na 

pesquisa, ordenamento lógico do trabalho e resultados condizentes com a 

proposta do projeto. 

SEÇÃO VII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
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Art. 21. Os casos omissos neste Regulamento serão deliberados junto ao 

Coordenador de Curso. 

1.10. REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENARTRES 

Fixa normas para a realização das Atividades Complementares dos Cursos da 

Faculdade Modelo 

SEÇÃO I - DA CARACTERIZAÇÃO 

Art. 1°. As Atividades Complementares são componentes curriculares que 

possibilitam o reconhecimento, por avaliação, de habilidades, conhecimentos e 

competências do aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente escolar, incluindo a 

prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de 

interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mundo do trabalho e com as 

ações de extensão junto à comunidade. 

Art. 2°. As Atividades Complementares são práticas acadêmicas obrigatórias 

que enriquecem a formação do aluno, sendo o seu cumprimento indispensável para a 

obtenção da licenciatura e sua realização depende exclusivamente da iniciativa dos 

alunos. 

Art. 3°. As Atividades Complementares possibilitam o aproveitamento de 

conhecimentos adquiridos pelo aluno em atividades curriculares e extracurriculares, de 

interesse para sua formação profissional e pessoal. Elas se constituem um importante 

instrumento de enriquecimento do perfil profissional. 

Art. 4°. As Atividades Complementares são integradas por diversos tipos de 

atividades, sendo importante ressaltar que as disciplinas curriculares, os estágios 

obrigatórios, atividades culturais e os trabalhos de curso não podem ser considerados 

como Atividades Complementares.  

Art. 5°. As Atividades Complementares são um requisito indispensável à colação 

de grau dos alunos do Curso de Pedagogia. O aluno deve realizar um total de 100 

horas e sua integralização deve acontecer ao longo do curso. 

SEÇÃO I - DOS OBJETIVOS 

Art. 6°. O objetivo das Atividades Complementares é enriquecer a formação dos 

alunos, possibilitando aprofundamento teórico e prático por meio das atividades 

complementares ao seu currículo, contribuindo assim para o desenvolvimento de 

competências e habilidades importantes para a sua formação profissional. 
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Art. 7°. As Atividades Complementares possibilitam o reconhecimento de 

conhecimentos, competências e habilidades, adquiridas pelos alunos, tanto no contexto 

interno, quanto fora do âmbito institucional. 

Parágrafo Único.  As Atividades Complementares devem estar relacionadas aos 

conteúdos do curso e ao perfil do egresso. 

SEÇÃO III - DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Art. 8°. Serão consideradas como Atividades Complementares as atividades de 

pesquisa, descritas abaixo:  

I. Participação em projetos científicos; 

II. Trabalhos desenvolvidos pelos alunos, sob orientação docente, apresentados 

na instituição ou externamente, em atividades extra-sala de aula e extra 

disciplina específica, em eventos científicos ou seminários; 

III. Trabalhos desenvolvidos pelos alunos, sob orientação docente, apresentados 

em eventos científicos e seminários internos ou externos, publicados em anais; 

IV. Trabalhos científicos publicados; 

V. Participação em eventos promovidos pela instituição; 

VI. Participação em atividades voluntárias; 

VII. Visitas técnicas; 

VIII. Cursos realizados, em outras instituições, desde que sejam realizados durante 

o período em que estiver regularmente matriculado; 

IX. Outras atividades de extensão não previstas neste regulamento, que estejam 

relacionadas com projeto pedagógico do curso e autorizadas pelo Coordenador 

do Curso. 

Art. 9°. Estágios não obrigatórios, desenvolvidos mediante a assinatura do termo 

de compromisso e com supervisão docente poderão ser considerados como Atividades 

Complementares, respeitando o limite de 20 horas. 

SEÇÃO IV - DO REGISTRO E DA VALIDAÇÃO 

Art. 10°. Todas as Atividades Complementares deverão ser avaliadas e 

aprovadas pelo Coordenador do Curso antes de serem apresentadas. 

Art. 11. Para os registros acadêmicos de todas as Atividades Complementares, o 

aluno deverá elaborar relatório final, contendo comprovantes da realização das 
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atividades com comentário analítico da contribuição de cada atividade para a sua 

formação profissional, discriminando: conteúdos, atividades, períodos, carga horária e 

formas de organização ou realização. 

SEÇÃO V - DAS ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR DO CURSO 

Art. 12. O Coordenador do Curso é responsável pelo acompanhamento e 

organização das Atividades Complementares estará subordinada à direção da 

faculdade, com as seguintes atribuições: 

I. Divulgar amplamente as possibilidades de atividades e/ou estudos a serem 

desenvolvidos pelos alunos; 

II. Adotar formas sistemáticas, específicas e alternativas de acompanhamento e 

avaliação das Atividades Complementares; 

III. Emitir parecer, para fins de aprovação e atividades complementares realizadas 

no âmbito interno e externo da instituição; 

IV. Encaminhar à Secretaria os relatórios que atendam as exigências deste 

regulamento, para fins de registro e arquivamento. 

SEÇÃO VI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 13. As Atividades Complementares não poderão ser aproveitadas para fins 

de dispensa de disciplinas que integram o currículo do curso.  

 

2.7 Políticas institucionais de extensão e formas de operacionalização  

Cursos: 

 

No intuito de atender as necessidades educacionais pessoais, sociais e 

profissionais da população do Paraná e possibilitar aos seus respectivos uma educação 

continuada em âmbito regional Faculdade Modelo criou  Centro de Estudos Avançados 

em Extensão e Pós-Graduação. 

DOS PROGRAMAS -  

 

I- PÓS-GRADUAÇÃO: A Modelo  elaborou um projeto de oferta de cursos de pós-

graduação presencial a serem oferecidos em conjunto com parceiros locais, 

possibilitando aos alunos uma dupla certificação uma a nível de extensão 

universitária e outra a nível se pós-graduação lato sensu 
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II- EXTENSÃO: A Modelo  ofertará cursos de extensão universitária compostos por 

disciplinas que façam parte da matriz curricular dos curso  da Modelo  passíveis de 

convalidação e aproveitamento para  outros curso de nível superior. 

Outras atividades; 

O trabalho de Extensão estende à Comunidade a realização de atividades que 

objetivem a minimização da pobreza, da violência, da fome, do analfabetismo e de 

enfermidades com ações que procuram identificar os problemas e encaminhar soluções, 

suportando, inclusive as medidas dos órgãos públicos estaduais e municipais. Desta 

forma sobretudo seu curso de Pedagogia  busca desenvolver atividades extensionistas 

baseiam-se na atitude acadêmica que privilegia a produção de saberes e a efetivação de 

práticas voltadas para os sérios problemas regionais, buscando neste sobretudo neste 

curso  a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão pois a Pratica e a 

pesquisa educacional e que constrói um bom educador. Como a IES, com este curso  , 

vem oferecendo operações juntos as escolas e comunidade do seu entorno, e  

desenvolve ações junto as escolas da região através de parcerias, visando  o apoio 

pedagógica  educados carentes com dificuldade de aprendizagem e para ampliar esta 

ação criou uma brinquedoteca em sua sede para atender as crianças de forma individual 

ou em pequenos grupos que necessitem de um maior atenção.Em paralelo  como 

dispomos de uma mini cidade do transito o curso de pedagogia era fazer um projeto 

integrador para atender a população carente da região desenvolvendo atividade aos 

sábados com alunos da rede publica 

Para atingir estas metas uma das docentes da IES passou a ser contratada como 

tempo parcial para coordenar todas as atividades aqui apresentada  

Alem disso com os Projetos Integradores temos oportunidade te envolver os cursos 

de Administração e Ciências Contábeis com a comunidade em projetos que venham a 

contribuir com o desenvolvimento local  como a elaboração de pequenos estudos de caso 

e elaboração de plano de negócios para as empresas alem de consultorias nas área 

contábil , para melhor enquadramento fiscal ou para processos de parcelamentos 

tributários. 

Quanto ao aos aspectos culturais mais amplos( memória, produção artística e 

patrimônio) a IESP ainda não desenvolveu um plano de ação, contudo esta chamando a 
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sociedade civil organizada para reuniões na sede da faculdade para promover a partir de 

2015 ações que atenda estes itens 

Em paralelo passamos a apoiar o programa Árvores e arbustos plantados na 

Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal (APCEF/PR), situada à Rua 

Leônidas Marques, 3020, Uberaba de Cima, Curitiba – PR (área total 119.500 m2) e desta 

forma também as questões ambientais, que é desenvolvido por um docente da Instituição 

há muitos com o fornecimento de insumos necessário atividade 

 

3. Coerência das ações de responsabilidade social com as políticas constantes 

dos documentos oficiais e Coerência das ações de comunicação com a 

sociedade com as políticas constantes dos documentos oficiais. 

A instituição tem participado periodicamente do  dia da Responsabilidade Social 

desenvolvido pela ABMES , contudo tem ciência dos limites de ação por isto resolveu 

implantar dois assessorias que irão trabalhar diretamente com a direção para desenvolver 

ações mais amplas , uma de extensão e outra de comunicação que irão desenvolver 

atividade com as comunidades externas e internas.Cada uma das professoras envolvidas 

foram contratas como tempo parcial 

 Ampliação da prestação de serviços à comunidade: responsabilidade social: 

extensão, meio ambiente e  outros 

O trabalho de Extensão estende à Comunidade a realização de atividades que 

objetivem a minimização da pobreza, da violência, da fome, do analfabetismo e de 

enfermidades com ações que procuram identificar os problemas e encaminhar soluções, 

suportando, inclusive as medidas dos órgãos públicos estaduais e municipais. Desta 

forma sobretudo seu curso de Pedagogia  busca desenvolver atividades extensionistas 

baseiam-se na atitude acadêmica que privilegia a produção de saberes e a efetivação de 

práticas voltadas para os sérios problemas regionais, buscando neste sobretudo neste 

curso  a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão pois a Pratica e a 

pesquisa educacional e que constrói um bom educador. Como a IES, com este curso  , 

vem oferecendo operações juntos as escolas e comunidade do seu entorno, e  
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desenvolve ações junto as escolas da região através de parcerias, visando  o apoio 

pedagógica  educados carentes com dificuldade de aprendizagem e para ampliar esta 

ação criou uma brinquedoteca em sua sede para atender as crianças de forma individual 

ou em pequenos grupos que necessitem de um maior atenção.Em paralelo  como 

dispomos de uma mini cidade do transito o curso de pedagogia era fazer um projeto 

integrador para atender a população carente da região desenvolvendo atividade aos 

sábados com alunos da rede publica 

Para atingir estas metas uma das docentes da IES passou a ser contratada como 

tempo parcial para coordenar todas as atividades aqui apresentada  

Alem disso com os Projetos Integradores temos oportunidade te envolver os cursos 

de Administração e Ciências Contábeis com a comunidade em projetos que venham a 

contribuir com o desenvolvimento local  como a elaboração de pequenos estudos de caso 

e elaboração de plano de negócios para as empresas alem de consultorias nas área 

contábil , para melhor enquadramento fiscal ou para processos de parcelamentos 

tributários. 

Quanto ao aos aspectos culturais mais amplos( memória, produção artística e 

patrimônio) a IESP ainda não desenvolveu um plano de ação, contudo esta chamando a 

sociedade civil organizada para reuniões na sede da faculdade para promover a partir de 

2015 ações que atenda estes itens 

Em paralelo passamos a apoiar o programa Árvores e arbustos plantados na 

Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal (APCEF/PR), situada à Rua 

Leônidas Marques, 3020, Uberaba de Cima, Curitiba – PR (área total 119.500 m2) e desta 

forma também as questões ambientais, que é desenvolvido por um docente da Instituição 

há muitos com o fornecimento de insumos necessário atividade 

 Abertura de novos canais para a relação da Faculdade  e Comunidade. 

 

  A Faculdade sempre se preocupou em atrair a comunidade para o interior do 

espaço acadêmico com a finalidade de mostrar os trabalhos ali desenvolvidos, além, de 

oportunizar momentos de trocas de informações. Dessa forma, encontrou o objeto para 
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reflexão e enxergou a necessidade de projetar a realizar eventos, tendo por objetivo a 

exposição de toda sua produtividade e demonstração seu potencial na formação 

educacional desta comunidade e da população do seu entorno. Esses eventos serão  

organizados a partir do primeiro  semestre de 2015, integrando idéias e ações e, 

coordenados pelas instâncias administrativas pertinentes. 

 Para levar a cabo a nova proposta mais uma de nossas professoras foi contratada 

como tempo parcial para desenvolver o projeto abaixo 

Nesse quadro observam-se, ainda, as oportunidades para aumentar a participação 

e promover inclusão; favorecer o estreitamento das relações com a comunidade; 

aumentar o nível de qualidade e de quantidade da prestação de serviços; conferir uma 

visão de plena transparência. 

Assim a Faculdade Modelo com Alunos, Docentes e Comunidade, quando tratar-se 

de Comunicação Interna e Externa enlatara a seguinte política: 

1 – Desenvolvimento e implementação de um Plano de Comunicação Externa, 

envolvendo:  

1.1 – Redes Sociais  

1.2 – E-mail pessoal dos alunos e e-mail das turmas, para promoção de indicações  

1.3 – Distribuição de folhetos nos colégios da região e na comunidade  

1.4 – Investimento em outros meios de comunicação, nas épocas de vestibular, de 

acordo com possibilidades de orçamento da faculdade  

2 – Desenvolvimento e implementação de um Plano de Comunicação Interna, 

envolvendo:  

2.1 – Redes Sociais para comunicação com alunos  

2.2 – E-mail pessoal dos alunos e e-mail das turmas, para reforçar a comunicação  

2.3 – Contato pessoal periódico com os alunos em sala de aula, levando 

informações, recados, etc.  

2.4 – Promoção da Comunicação entre os colaboradores da Faculdade Modelo, 

aproximando cada vez mais todos os colaboradores  

2.5 – Uso das telas dos not book e PC da  biblioteca 

3 – Promoção de Comunicação especial para as Semanas Acadêmicas da 

Faculdade Modelo, envolvendo:  
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3.1 – Comunicação direta com os alunos nas salas de aula, por e-mail e pelas 

redes sociais  

3.2 – Comunicação direta com os Docentes para alinhamento  

3.3 – Preparação de materiais de divulgação  

3.4 – Colaboração na organização da Semana Acadêmica  

4 – Outras sugestões de complementação dos serviços de Comunicação:  

4.1 – Padronização dos materiais da Faculdade Modelo (ex.: telas de power point 

dos professores; papel de carta dos materiais de estudos enviados aos alunos, etc.)  

4.2 – Profissionalização das redes sociais da Faculdade Modelo já existentes, e 

implementação de outras que sejam pertinentes  

4.3 – Postagens periódicas nas redes sociais com informações relevantes ligadas 

aos cursos (Contabilidade, Administração, Pedagogia e Pós-Graduações), dicas e 

divulgações da imagem da Faculdade Modelo.  

4.4 – Retomar a promoção da Revista Científica,na modalidade eletrônica, dando 

suporte ao responsável pela revista para angariar conteúdo e divulgar a Revista.  

4.5 – Divulgar a Faculdade nas empresas, buscando o interesse por se tornarem 

conveniadas.  

4.6 – Atualizar e manter o site da Faculdade Modelo, com informações relevantes 

que levem os alunos a acessarem mais  

4.7 – Criar pacotes de incentivos aos melhores alunos, para promover melhores 

notas  

4.8 – Criar pacotes de incentivo às indicações de novos alunos  

4.9 – Dar suporte aos Coordenadores e Docentes nas situações que envolvam 

Publicidade e Comunicação 

 

4. Ouvidoria  

Com a reestruturação da CPA com a contratação de dois docentes com tempo 

parcial para se dedicarem aos desenvolvimento das atividade, a presidente da mesma 

assumiu também a função da Ouvidoria e esta desenvolvendo um projeto de ação para a 

mesma. De imediato foi retomado no site uma aba com email para ouvidoria e em 
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paralelo as ações da CPA será feito ações para que a comunidade interna tenha ciência 

da sua reativação em conjunto com a coordenação de comunicação 

5.  As políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e corpo técnico-

administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas 

condições de trabalho 

 

5.1  Titulação corpo docente 

O corpo docente da MODELO é formado por 18 profissionais do ensino superior, 

distribuídos conforme tabela abaixo : 

 Especialista Mestre Doutor Total 

Tempo integral     

Tempo parcial 4 2 2 8 

Horista 6 3 1 10 

Total 9 5 3 17 

% 55% 25% 20% 100% 

 

5.2 PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS 

O Plano de Cargos e Salários se encontra na integra no ANEXO 3 

5.2 POLÍTICA DE APERFEIÇOAMENTO, QUALIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO 

CORPO DOCENTE 

O Faculdade MODELO  mantém sua política de aperfeiçoamento, qualificação e 

atualização do corpo docente alicerçada em dois focos de atuação:  

 Programa de Aperfeiçoamento, Qualificação e Atualização do Corpo Docente; 

 As atividades atribuídas aos professores são as constantes dos Projetos e Planos 

Pedagógicos de Cursos, autorizados e/ou reconhecidos pelo Ministério da 

Educação. 

Na Faculdade MODELO , os professores são contratados nas seguintes 

classificações:  

CLASSIFICAÇÃO EXPERIÊNCIA 

Especialista Formação: Especialista 
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5.2.1QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOCENTE 

Educados em um sistema tradicional, boa parte dos profissionais da educação 

desenvolveram metodologias focadas no ensino e que não são adequadas à proposta 

pedagógica da Instituição. É necessário, portanto, que a Instituição implemente todo um 

Plano de Capacitação Docente que garanta que cada professor esteja sintonizado com as 

políticas institucionais e as determinações pedagógicas do novo modelo.  

5.2.2 CAPACITAÇÃO DOCENTE 

A implementação de uma nova proposta pedagógica demanda uma participação 

ativa do corpo docente, tanto na elaboração da proposta como, principalmente, na sua 

implementação. Quando se trata de uma proposta que objetiva uma transformação radical 

da proposta existente, a assimilação da nova proposta pelo corpo docente se torna 

condição imprescindível para garantir a viabilidade do projeto.  

Para atingirmos o intento esta implantado um calendário de reuniões periódicas 

previsto no calendário oficial da instituição, tendo sido realizado no correr do ano de 2014 

8 encontros de formação continuada que ocorrem em paralelo as reuniões do NED e dos 

Colegiados de curso. Dividimos as 4 horas de reunião em 2 horas para formação e 1 para 

NDE e uma para o colegiado. 

O profissional da área da educação deve passar por atividades de conscientização 

que garantam sua assimilação da filosofia, metodologia e expectativas do novo modelo. 

Além de atividades de conscientização, orientação e disseminação da proposta, outras 

atividades de treinamento e discussões devem ser implementadas para que o corpo 

docente possa realmente agir nos termos definidos pela política pedagógica. 

Mestre Formação: Mestre 

Doutor Formação: Doutor 
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 É fundamental que o corpo docente da Instituição pratique o exercício contínuo de 

reflexão sobre o processo ensino-aprendizagem. A Instituição deverá promover atividades 

constantes de aprendizagem colaborativa e interativa entre os professores, por meio de 

práticas sistematizadas. A natureza do trabalho pedagógico a ser desenvolvido nos 

cursos da Instituição exige que ela privilegie a formação continuada dos professores.  

 Para tanto, a Instituição deverá elaborar, anualmente, o Projeto de Formação dos 

Professores, com a intenção de: 

 

 Promover a compreensão crítica, reflexiva e construtiva da prática pedagógica; 

 Promover o diálogo e a interação entre os educadores; 

 Desenvolver e sistematizar uma metodologia própria da Instituição; 

 Rever, continuamente, o Projeto Pedagógico dos Cursos da Instituição. 

Coerente com os princípios que norteiam a organização do trabalho pedagógico, a 

metodologia de aprendizagem baseia-se na resolução de situações complexas. Essa 

opção metodológica supera a transmissão passiva de informações; o aluno passa a ser 

responsável pela busca de informações e pela análise, tendo sempre a tutoria do 

professor.   As principais características da aprendizagem baseada em resolução de 

situações complexas são: 

 

 O aluno é responsável por seu aprendizado; 

 O currículo é integrado e integrador, com uma linha condutora geral; 

 As estratégias são diversificadas, assim como os espaços e tempos para a 

aprendizagem; 

 O aluno é inserido desde o início do curso em situações reais de atuação social, 

cidadã e profissional; 

 O aluno constantemente se avalia e é avaliado, o que lhe possibilita contínuo 

desenvolvimento e aprendizagem; 

 O trabalho em grupo e a cooperação interdisciplinar e multiprofissional são 

estimulados. 

5.2.3 AVALIAÇÃO DOCENTE 
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O sistema de avaliação docente se inicia no ato da contratação e inclui critérios de 

pontuação em função da sua qualificação, experiência acadêmica e profissional, 

participação nos programas de capacitação e valorização docente, contribuição 

acadêmica, publicações, desempenho em sala de aula e outros fatores explicitados no 

Sistema de Avaliação Institucional.   

1) No Período de Seleção: 

a) Análise do currículo; 

b) Entrevista com possibilidade de aula teste; e/o reunião “acadêmica” (discutindo-se 

as metodologias de ensino a serem adotadas, sistema de avaliação e bibliografia). 

2) No decorrer do desenvolvimento da disciplina: 

a) Análise do diário de classe; 

b) Análise confrontando os lançamentos do diário de classe com o planejamento de 

ensino; 

c) Análise do material de apoio utilizado pelo professor; 

d) Análise da qualidade dos resultados dos trabalhos e atividades solicitados pelo 

professor e realizados pelos alunos; 

e) Reuniões sistematizadas (quantidade de reuniões estabelecida de acordo com a 

qualidade da proposta dos instrumentos da avaliação contínua). 

Em paralelo é feito um trabalho pela CPA que através de um instrumento cruzado de 

verificação avalia o trabalho docente por autoavaliação e por avaliação do aluno.Neste 

instrumento cruzasse as informações com a autoaavalição  docente para se ter uma curva 

de desempenho.  

 O coordenador em momentos individuais conversa com cada professor para 

verificar as discrepâncias existentes e solicita que sejam esclarecida. 

 Em decorrência do Enade os coordenadores também utilizam deste instrumento 

para verificar quais eram os professores responsáveis pelos conteúdos que tiveram 

desempenho não satisfatórios e compara os diários de classe com os planos de aula e os 

chamam para dialogar sobre os por quês dos problemas que os alunos tiveram 

 Alem para apoiar o trabalho docente foi  disponibilizado uma sala de professores 

para repouso foi criado junto as coordenações um espaço com seis estações de trabalho 

paras dar condições de trabalho para especialmente para os Ti e TP mas que podem ser 

usufruídas por todos os docentes 
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6 Organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e 

representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com 

a mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade universitária nos 

processos decisórios 

i. Estrutura Organizacional e Instancias de Decisão, Órgãos 

Colegiados, Atribuições e Competências 

Para atingir os objetivos institucionais, deve-se ter uma organização funcional 

conforme e segue:  

 

 

 

A principal função do Conselho Superior é o de garantir que todas as atividades 

institucionais estejam articuladas e em sintonia com o PDI. Documentos como o Plano 

Anual de Trabalho e o Plano de Implementação de Curso são instrumentos importantes 

para garantir a articulação e a sintonia dos trabalhos acadêmicos e não acadêmicos, 
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principalmente em relação à aquisição e disponibilização dos recursos necessários para a 

implementação das atividades fins da Instituição. 

O Regimento Interno da Instituição espelha a importância dada aos os colegiados 

que lhe fazem parte, no qual dá total autonomia aos mesmo em relação a Mantenedora e 

poder de decisão sobre  os rumos dos curso e das questões acadêmicas. 

São os órgão da Instituição, segundo o regimento: 

Artigo 7º -  A administração da FACULDADE MODELO estrutura-se em Órgãos de 

Administração Superior e Órgãos de Administração Básica, sendo estes 

compostos por cursos, de conformidade com os termos do organograma 

constante do Anexo I, que passa fazer parte integrante do presente 

regimento, e desmembra-se em: 

I - Órgãos colegiados: 

a) Conselho Superior - CAS 

b) Comissão Permanente de Avaliação Institucional (CPA); 

c) Conselho Acadêmico; 

d) Colegiado Consultivo de Coordenadores e Diretores 

e) Núcleo Docente Estruturante; 

f) Colegiado de Curso 

I - Órgãos Executivos: 

a) Diretoria Geral  

b) Diretoria Adjunta; 

c) Coordenadorias. 

III – Órgãos de Assessoria: 

a) A serem constituídos pelo Diretor. 

 

Parágrafo único – Outros órgãos administrativos poderão ser criados 

oportunamente, mediante regulamentação da Diretoria e aprovação do 

Conselho Superior, atendidas as disponibilidades orçamentárias e as 

necessidades da  FACULDADE MODELO. 

A importância dada aos órgãos colegiados se denota na autonomia e composição 

do mesmo expressa pelo Regimento, 
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- Núcleo Docente Estruturante composto segundo a portaria Sinais de 2010, com 

um professor tempo integral obrigatoriamente e 60% do colegiado com pós-graduação  

stritu senso; 

- Colegiado de Curso composto por todos o docentes do curso; 

- Conselho Acadêmico presidido pelo Diretor Acadêmico com a participação de 

todos os coordenadores e com a representação docente, discente e tecno administrativo ; 

- Conselho Superior com participação, mediante representação de todas a 

comunidade acadêmica. 

Cabe aos colegiados da instituição como prevê o Regimento Interno a gestão 

acadêmica dos cursos  e da rotina educacional. 

A Direção Geral tem como função liderar e coordenar todos os processos 

existentes com visão de futuro e de desenvolvimento estratégico, sempre tendo como 

parâmetro o PDI e como objetivo o desenvolvimento de produtos pertinentes. Assim, 

torna-se necessário o desenvolvimento de produtos educacionais mercadologicamente 

embasados e justificados, formular estratégias e planos economicamente viáveis e criar 

ambientes que favoreçam a motivação de todas as pessoas no sentido de participarem do 

processo decisório e se engajarem nas ações operacionais que possibilitem à Instituição 

chegar aos resultados estabelecidos. Além disso, tem como função suprir os recursos 

necessários para a implementação das atividades fins da Instituição e para a prestação 

dos serviços burocráticos dela decorrentes.  

A utilização otimizada dos recursos requer que a comunidade institucional observe 

todos os Planos, incluindo o Plano de Desenvolvimento Institucional, os Planos Anuais de 

Trabalho e os Planos de Implementação de Cursos. O Plano de Gestão Institucional é o 

seu principal instrumento norteador relacionado às atividades administrativas e tem como 

referência vários documentos, incluindo o Sistema Integrado de Gestão, Manual de 

Processos e Procedimentos e o Regimento Institucional. 

Cabe à Direção Adjunta o desenvolvimento, implementação, acompanhamento, 

atualização, aperfeiçoamento e avaliação sistemática dos produtos educacionais 

oferecidos pela Instituição, nas suas várias modalidades.  Este Projeto Político 

Pedagógico é o guia mestre na formulação dos Projetos Pedagógicos de Curso e serve 

como parâmetro para a formulação dos Planos Anuais de Trabalho (PAT) e para a 
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avaliação da qualidade das atividades acadêmicas implementadas nos respectivos 

cursos.  

O modelo de gestão de uma organização é que define o seu crescimento. No 

universo das teorias administrativas, a importância de ir além do organizar e mesmo do 

administrar, implementando um processo de gestão efetivo e consistente, é condição 

indispensável para quem quer crescer. Gestão não é sinônimo de administrar, pois exige 

procedimentos mais efetivos, tais como: definir, implementar, prever e medir os 

resultados, para saber exatamente onde se está e para onde se quer chegar.  

A excelência pedagógica e a melhoria contínua de todos os serviços educacionais 

são resultantes de planejamento, controle e aperfeiçoamento permanente de todos os 

processos. Na Instituição a prática de gestão tem por finalidade atender às necessidades 

individuais, tendo, como foco, o todo da organização, de forma articulada e integrada.   

A Gestão Acadêmica, propriamente dita, envolve, principalmente, o 

desenvolvimento e gestão dos projetos pedagógicos, a formação e aprimoramento 

contínuo do corpo docente, as relações com o corpo discente e a aplicação de métodos 

criteriosos de avaliação. Uma gestão acadêmica só se torna viável e eficiente no 

momento em que ela esteja totalmente articulada com a Gestão Administrativa, que inclui 

todos os processos de atendimento à comunidade, desde atendimento telefônico, 

secretaria, tesouraria, biblioteca e outros serviços que, direta ou indiretamente, estão 

relacionados às atividades acadêmicas. Ela será executada em conjunto pela 

Coordenação Acadêmica de Curso e pelo Núcleo Estruturante Docente com apoio dos 

Colegiados de Curso.  

6.2 ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 

Seguem fluxogramas explicativos dos processos de funcionamento da Faculdade 

MODELO 
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Visão Sistêmica

RH

Secretaria Adminis.

Core Process Back-Office

(1o. nível)
• Cadastro de Alunos

Históricos
Notas e Faltas Requerimentos

• Cursos
• Turmas

• Grade Curricular
• Alocação de Professores
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Conteúdo Programático
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Preços e taxas
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Pagamentos

Adimplentes
Inadimplentes
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Demonstrativos
Vencimentos, etc.
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• Contas a Receber

• Fluxo de Caixa
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• Recursos Humanos
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• Contabilidade
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• Ativo Fixo
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Manutenção Compras
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(2o. nível)

Segurança Eventos

Os processos classificados como Core-Process requerem uma solução com alto nível de aderência às necessidades específicas do negócio;
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6.3 PROCESSOS INTERNOS DE SECRETARIA 

Na Instituição, a gestão do corpo discente inicia-se antes mesmo do aluno se 

matricular na Instituição, e continua durante todo seu percurso educacional sendo, o 

tempo todo, individualmente monitorado e avaliado em função dos objetivos a serem 

atingidos.  

 

 Ingresso ;  

Diretorias
Coordenadores 

de Curso

INSTITUIÇÃO DE ENSINO

ACADÊMICO/

ADMINISTRATIVO

Secretaria

Atendimento

Visão Macro (Nível Zero) IES x Gestão Educacional

ACADÊMICO

ADMINISTRATIVO

Legislação 

Educacional

SECRETARIA 

GERAL

Diplomas

Outros

Compras/EstoqueContabilidade; 

Patrimônio;

Outros

Financeiro RH

Portal

Crm

Marketing

WEB/Internet
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 Ficha de Inscrição;  

 Processo Seletivo; 

 Ficha de Matrícula; 

 Avaliação Discente; 

 Aproveitamento nas disciplinas; 

 Exames Interdisciplinares; 

 Atividades Complementares; 

 Egresso – Conclusão de Curso; 

 Certificação; 

 Diplomações. 

6.4 FUNÇÕES E ATIVIDADES  

Diretor Geral: 

 Gestão sobre a folha de pagamentos (horários e eventos); 

 Gestão sobre o regimento, portarias e resoluções da Instituição (notas, faltas, pré-

requisitos, entre outros); 

 Gestão sobre os horários e disciplinas em regime regular, dependência e tutorias; 

 Gestão em informações gerenciais. 

 

Diretor  ADJUNTO: 

 

 Gestão sobre o regimento, portarias e resoluções da Instituição (notas, faltas, pré-

requisitos, entre outros); 

 Gestão sobre os horários e disciplinas em regime regular, dependências, 

adaptações e tutorias; 

 Análise de conformidade dos diários de classe; 

 Legislação educacional: 

 Análise de conformidade das grades curriculares dos cursos; 

 Salvaguarda dos Projetos Pedagógicos; 

 Salvaguarda do cadastro de disciplinas; 

 Diplomas: 
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 Garantia de conformidade e qualidade de todo o processo anterior; 

 Controle e expedição de certificados de conclusão de cursos e de diplomas; 

 Controle e expedição de certificados de extensão; 

 Atualização das atividades complementares dos discentes. 

 

Coordenação de curso: 

 

 Avaliação e indicação de professores; 

 Montagem dos cursos nos moldes institucionais; 

 Acompanhamento das turmas e dos professores; 

 Manutenção e evolução dos conteúdos programáticos; 

 Alocação dos professores; 

 Análises curriculares (transferências, aproveitamentos). 

  

Núcleo  Docente Estruturante  

Segundo o Regimento Interno: 

Artigo 23- . São atribuições do Núcleo Docente Estruturante: 

a) contribuir para consolidação do perfil do egresso do curso; 

b) propor atualizações e conduzir os trabalhos de reestruturação do projeto pedagógico 

do curso, para aprovação no Colegiado de Curso, sempre que necessário; 

c) supervisionar as formas de avaliação e acompanhamento do curso, definidas pelo 

Colegiado; 

d) analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares para aprovação 

no Colegiado de Curso; 

e) zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de  

ensino constante no currículo; 

f) indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, 

oriunda de necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho e afinadas 

com as políticas públicas relativas à área de conhecimento do curso; 

g) zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de  

graduação. 
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Colegiado de Curso 

Segundo o Regimento Interno 

Artigo 27- . São atribuições do Colegiado  de curso 

I – zelar prioritariamente, pela formação dos profissionais  

II – Promover a integração dos planos de ensino das diversas áreas  do conhecimento 

ministradas, em busca da interdisciplinaridade.  

III – Apresentar propostas ao CONSELHO ACADEMICO sobre alterações de currículos 

ou  programas que venham a contribuir para a continuada evolução da  melhoria de 

ensino.  

IV– Deliberar, quando houver duvidas ,sobre questões de equivalência de estudos 

cumpridos  em outras instituições de ensino superior e indicar as eventuais   adaptações a 

serem cumpridas pelo acadêmico, bem como a  revalidação de certificados e diplomas. 

V– Cooperar com a Coordenação do Curso na orientação e no  desenvolvimento de todas 

as atividades docentes e acadêmicas,  em busca de harmonia  entrosamento entre os 

diversos  segmentos ligados ao curso.  

VI –Propor a organização e a realização de cursos de especialização, aperfeiçoamento, 

extensão, submetendo- os a aprovação do Conselho Acadêmico VII –Elaborar o currículo 

pleno dos cursos, suas alterações e critérios  das disciplinas que os compõem, para a 

aprovação do Conselho Acadêmico.  

VIII –Aprovar os programas e os planos de ensino das suas   disciplinas.  

IX – Elaborar e submeter à aprovação do Conselho Acadêmico regulamentação   atinente 

ao ensino, pesquisa, dispensa de disciplina,  aproveitamento de estudos e atividades 

complementares.  

X - Exercer outras atribuições inerentes ao Colegiado de Curso. 

 

Secretaria Geral: 

 Análise de conformidade do cenário sistêmico e de processos acadêmicos da Instituição; 

 Manutenção das grades curriculares dos cursos; 

 Manutenção do cadastro de disciplinas; 

 Manutenção do cadastro de disciplinas equivalentes e de pré-requisitos; 
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 Gestão dos discentes retidos em dependência, 

 Cadastramento das configurações de cursos e turmas (número de vagas, etc.); 

 Gestão da quantidade de turmas e alunos matriculados; 

 Atualização de notas e faltas de semestres anteriores (sob autorização prévia); 

 Prover de informações gerenciais a área acadêmica; 

 Gestão censo, entre outros: 

 Expedição de documentos aos discentes; 

 Manutenção dos arquivos e prontuários dos discentes; 

 Manutenção dos arquivos e prontuários dos docentes; 

 Preparação de toda a documentação necessária do discente para o setor de 

diplomas; 

 Gestão SP Trans; 

 Atendimento ao discente, provendo-os de informações concretas e pertinentes; 

 Matrícula dos discentes, nos diversos regimes (regular, dependências, tutorias, 

adaptações, entre outros); 

 Análise de horários e disciplinas oferecidas em seus mais diversos regimes;  

 Entre outros. 

 

Secretaria de atendimento de candidatos e alunos: 

 

 Primeiro atendimento para informações dos cursos; 

 Atendimento telefônico e cadastro no CRM; 

 Apresentação do espaço físico da Escola; 

 Apresentação inicial do projeto da Escola e dos cursos; 

 Efetivação da matricula; 

 Checagem de documentação na entrega; 

 Verificação de informações da vida escolar do aluno; 

 Verificação para os alunos de sua situação acadêmica e financeira; 

 Recebimento de pedidos e protocolos; 

 Apoio a atividade de sala de aula; 
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Diretor Financeiro Administrativo: 

 

 Gestão das negociações dos discentes; 

 Controle de adimplentes e inadimplentes; 

 Gestão das bolsas aos discentes;  

 Gestão dos reembolsos requeridos pelos discentes; 

 Contabilização do contexto financeiro da Instituição;  

 Gestão efetiva do fluxo de caixa da Instituição; 

 Emissão / Expedição de cartas de cobrança; 

 Emissão / Expedição de boletos bancários; 

 Recebimento e baixas de pagamentos realizados pelos discentes e candidatos 

(as). 

SERVIÇOS E RESPONSABILIDADES – SECRETARIA  

 

SERVIÇOS RESPONSABILIDADE 

1) Processo de Ingresso 

 Cadastramento, relatórios em 

geral, atendimento telefônico e 

por e-mail, envio de material 

quando solicitado, 

apresentação espaço físico 

 Catálogo de Cursos 

 Agendamento de entrevistas 

 
 
 
 
 

Secretaria e atendimento 

2) Matrículas 

 Requerimento e Contrato  

 Confirmação matrícula no 

sistema 

 Ativar alunos e formar turma 

 Alocação de salas de aula 

 Abertura de prontuário dos 

alunos 
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 Abertura do controle de 

frequência dos professores  

 Abertura dos Diários de Classe 

 Divulgação dos horários aulas 

x turmas 

 Emissão cartão magnético de 

identificação 

 .Carteiras UNE, SPTrans, 

Metrô                                                     

Secretaria e atendimento 

3) Alunos matriculados em módulo 

 Processo de matrícula (2) + 

inclusão nome no D.C. e CI 

para Coordenador e para 

Professores 

 
 

Secretaria e atendimento 

4) Organização das turmas/ Alocação 

das salas/ Horários 

 Organização 

 Divulgação nas salas de aula 

 Organização das salas de aula 

 Organização dos notebooks 

 
 
 
 

Secretaria e atendimento 

5) Prontuários dos alunos 

 Abertura de pasta 

 Manutenção dos prontuários 

 
 

Secretaria e atendimento 

6) Requerimentos, providências e 

fluxos por tipo de solicitação 

 Recebimento matutino 

 Recebimento noturno 

 Registro geral, controle do 

fluxo e arquivo nos prontuários 

 
 
 
 

Secretaria e atendimento 
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MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 

        

 

Diretor Geral–                      Diretor Acadêmico –                                                                                       
Coordenador de curso:  
Secretário:  
Atendimento:  
Financeiro:  

D
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MATRÍCULA             

 

Matrículas dos Discentes, nos diversos Regimes 
(Regular, Dependências, Tutorias, Adaptações, 
entre outros) 

      x     

 

Análise de Horários e Disciplinas oferecidas em 
seus mais diversos Regimes 

      x     

 

Checagem de documentação na entrega       x     

 

Análise curricular do aluno      x       

 

Entrevista com o aluno e aprovação curricular x           

 

Verificação de informações da vida escolar do 
aluno 

      x x   

 

Efetivação da matricula        x     

 

SUPORTE AO DISCENTE             

 

Atendimento ao Discente, provendo-os de 
informações concretas e pertinentes 

        x   

 

Diplomas: Garantia de qualidade/conformidade x           

 

Controle e Expedição de Certificados de 
Conclusão de Cursos e de Diplomas 

      x     

 

Controle e Expedição de Certificados de 
Extensão; 

      x     

 

Gestão dos Discentes Retidos em Dependência     x x     

 

Gestão da Quantidade de Turmas e Alunos 
Matriculados 

      x     

 

Atualização de Notas e Faltas de Semestres 
Anteriores (sob autorização prévia) 

      x     

 

Preparação de toda a documentação necessária 
do Discente para a emissão de diplomas 

      x     

 

Atendimento telefônico e cadastro no CRM         x   

 

Apresentação do espaço físico da Escola         x   

 

Apresentação inicial do projeto da Escola e dos 
Cursos 

        x   

 

Verificação para os alunos de sua situação 
acadêmica e financeira 

        x x 
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Gestão das Negociações dos Discentes           x 

 

Controle de Adimplentes e Inadimplentes           x 

 

Gestão das Bolsas aos Discentes           X 

 

Gestão dos Reembolsos requeridos pelos 
Discentes 

          x 

 

Expedição de Documentos aos Discentes       x     

 

Orientação aos serviços de limpeza, manutenção 
e segurança 

        x   

 

SUPORTE AO DOCENTE              

 

Avaliação e contratação de Professores x   x       

 

Manutenção e evolução dos conteúdos 
programáticos 

    x   x   

 

Alocação e Atribuição dos professores às 
disciplinas 

    x       

 

Montagem dos horários     x x     

 

Análises curriculares (Transferências, 
aproveitamentos) 

    x       

 

Manutenção dos Arquivos/Prontuários dos 
Docentes 

      x     

 

Apoio a atividade de sala de aula, infra-estrutura         x   

 

ACOMPANHAMENTO DO DISCENTE             

 

Gestão sobre o Regimento, Portarias e 
Resoluções da Instituição (Notas, Faltas, Pré-
requisitos, entre outros) 

x x         

 

Gestão sobre os Horários e Disciplinas em regime 
regular, dependência e tutorias 

x   x       

 

Análise de conformidade dos Diários de Classe     x x     

 

Atualização das Atividades Complementares dos 
Discentes 

    x       

 

GESTÃO FINANCEIRA             

 

Gestão sobre a folha de pagamentos (professores, 
administrativo, suprimentos, eventos acadêmicos 
etc..);     

x         x 

 

Contabilização do Contexto Financeiro da 
Instituição  

x         x 

 

Gestão efetiva do Fluxo de Caixa da Instituição x         x 

 

Emissão / Expedição de Cartas de Cobrança           x 

 

Recebimento e Baixas de Pagamentos realizados 
pelos Discentes e Candidatos(as) 

          x 

 

Emissão / Expedição de Boletos Bancários           x 

 

GESTÃO ACADÊMICA             
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Gestão sobre o Regimento, Portarias e 
Resoluções da Instituição (Notas, Faltas, Pré-
requisitos, entre outros) 

  x         

 

Gestão sobre os Horários e Disciplinas em regime 
regular, dependências, adaptações e tutorias 

x   x       

 

Legislação Educacional   x         

 

Análise de Conformidade das Grades Curriculares 
dos Cursos 

x x x       

 

Salvaguarda dos Projetos Pedagógicos   x         

 

Salvaguarda do Cadastro de Disciplinas     x x     

 

Montagem dos Cursos nos moldes institucionais   x         

 

Acompanhamento das turmas e dos professores x   x       

 

Análise de Conformidade do Cenário Sistêmico e 
de Processos Acadêmicos da Instituição 

      x     

 

Manutenção das Grades Curriculares dos Cursos       x     

 

Manutenção do Cadastro de Disciplinas 
Equivalentes e de Pré-Requisitos 

      x     

 

Cadastramento das Configurações de Cursos, 
Disciplinas, Turmas (número de vagas, etc.) 

      x     

  
      

6.5 RECURSOS HUMANOS 

O Faculdade Modeloconta com os seguintes funcionários: 

Nível de instrução  Feminino Masculino Total 

Fund. Incompleto    

Fund. Completo 1 1 2 

Ensino médio 3 1 4 

Ensino superior 2 1 3 

Especialização  1 1 

Mestrado    

Doutorado    

Total 6 4 10 

 

 

6.6 PLANO DE CARREIRA ADMISTRATIVO 

Apresentação 
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O plano de carreira- que esta na integra no ANEXO 3- é o principal instrumento da 

Administração de Funções e Salários, que tem como objetivo regular as relações de 

trabalho da  MODELO e seus funcionários, estabelecendo: 

 Critérios claros e transparentes para o preenchimento dinâmico de vagas; 

 Oferecendo oportunidades de progresso funcional; 

 Estimulando o desempenho e a produtividade; 

 Promovendo o desenvolvimento e a melhoria contínua dos recursos humanos; 

 Encorajando os funcionários na exploração de suas capacidades e potenciais; 

 Permitindo maior integração dos funcionários com a Instituição, resultando no 

aumento de comprometimento com os objetivos institucionais; 

 Definindo carreira compatível com as necessidades e objetivos da Instituição. 

O Plano de Carreira garante a profissionalização e a valorização de todos aqueles 

que se dedicam ao trabalho administrativo do processo educativo escolar, além de 

promover a melhoria da qualidade social da educação.  

O presente projeto visa desenvolver uma política para a administração de recursos 

humanos mais justa e participativa, onde a valorização profissional prevaleça. Com o 

objetivo de buscar maior qualidade e produtividade, optou-se por um plano de carreira 

genérico, com cargos amplos, proporcionando maior flexibilidade e mobilidade ao 

trabalhador e à instituição; redução do número de funções através da junção daquelas de 

mesma natureza, grau de complexidade, responsabilidade e especificidade, observadas 

as necessidades e condições de momento e na ênfase da capacitação e desempenho 

profissional.  

 

Estrutura das Funções 

 

As funções foram definidas para que se pudesse aumentar as possibilidades de 

movimentação e sustentação profissional dos funcionários, bem como dar maior 

flexibilidade à Instituição frente ao seu ambiente de trabalho. 
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Organização Administrativa do Plano de Carreira 

 

O planejamento da administração da gestão de pessoas visa determinar e 

satisfazer as necessidades quantitativas e qualitativas da Instituição, em função da 

mobilidade de pessoal e das mudanças ambientais. 

A abertura de nova vaga ou transformação de vaga deverá ser solicitada ao 

departamento pessoal, sempre visando permitir um crescimento profissional contínuo do 

corpo funcional da Instituição. 

 

Processo de Mobilidade Funcional: é um processo de transferência qualificada de 

funcionários, que visa assegurar o preenchimento de funções de forma objetiva, dinâmica 

e transparente, aproveitando o potencial e qualificação dos funcionários, a partir da 

existência de vagas.  É a oportunidade de desenvolvimento, através da colocação de 

pessoal em outras funções e/ou unidades.  As movimentações internas de pessoal serão 

efetuadas através da alteração de função.  

 

Critérios Básicos para as Movimentações Internas: 

 Os funcionários devem preencher obrigatoriamente os requisitos estabelecidos 

para a função proposta; 

 Para haver movimentação é necessária a existência de vaga. 

 

Alteração de Função – Procedimentos Básicos: 

 

Os candidatos devem ser submetidos ao processo de mobilidade funcional que 

compreenderá as seguintes etapas: 

 Análise do currículo; 

 Análise das avaliações de desempenho em sua unidade organizacional de origem; 

 Entrevista técnica com chefia imediata da área requisitante com os candidatos 

aprovados nas etapas anteriores do processo de mobilidade funcional; 
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 A escolha do ocupante da função será definida a partir do resultado das etapas do 

processo de mobilidade funcional; 

 Poderá ser contratada empresa externa para a realização da avaliação, 

respeitando-se o preceito legal. 

Cada etapa do processo de Mobilidade Funcional deverá ter as pontuações, pesos 

e média mínima para aprovação, a etapa de entrevista com as chefias requisitantes 

deverá ser realizada com os candidatos finalistas das diferentes possibilidades de 

movimentação interna de pessoal, ou seja, progressão vertical e alteração de função. O 

processo de escolha do candidato se dará a partir da classificação obtida em todas as 

etapas seletivas do processo de Mobilidade Funcional. 

 

Disposições Finais 

 

Este plano de carreira fornece elementos técnicos para o enquadramento dos 

funcionários naFaculdade MODELO.A elaboração deste PC definiu critérios e normas de 

procedimentos comuns a todos os funcionários, visando permitir a solução dos problemas 

organizacionais de administração de recursos humanos. Desta forma, a estrutura do PC 

contempla a mobilidade funcional interna através da alteração de função. 

Para o enquadramento do funcionário nas funções amplas deste PC, este deve 

concordar expressamente pela alteração de sua função. Esta concordância deve ser por 

escrito, em termo próprio elaborado pelo departamento pessoal e arquivado para 

resguardo legal. 

A mobilidade funcional prevista neste PC implica na capacitação dos funcionários 

nas funções amplas, cabendo à Instituição a definição de um Plano de Capacitação. 

 

7. Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, 

recursos de informação e comunicação 

7 ESPAÇO FÍSICO E DEPENDÊNCIAS 

A Faculdade MODELO  está localizada na Rua Engenheiro Benedito Mario da Silva nº 95 , 

Bairro Cajuru Curitiba – Paraná 
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Utiliza atualmente de conjunto de edificações , sendo um principal de dois andares e vários 

anexos para atividades correlatas. . O Prédio Principal  abriga a secretaria de registros 

acadêmicos, os departamentos administrativos, sala de professores, sala de Diretoria, Sala de 

Reunião, sala dos coordenadores, salas de aula , área de convivência. O anexo B, abriga a 

biblioteca . O anexo C abriga a quadra, o Anexo D a Mine cidade e as salas da Educação.Todo o 

espaço  atendendo a lei de acessibilidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Dependências Qtde.   M2 

Sala de Direção 1 9 

Área de Gestão Acadêmica com ilhas para 
coordenação e professores tempo parcial 
integral  

1 50 

Sala de Professores 1 48 

Salas de Aulas 6 30 

Salas de aulas 14 48 

Sanitários 8 110 

Área de Lazer e Convivência interna 1 251 

Setor de Atendimento/Tesouraria 1 9 

Praça de Alimentação 1 42 

Sala de Recursos de audiovisuais para apoio 1 48 

Laboratórios Informática – TODAS SALAS DE 
AULA 

  

Biblioteca 1 250 

Portadores de necessidades especiais:  
                                                                      bebedouro 
                                                                      banheiro 
                                                     vaga estacionamento 
                                                     rampa de acesso 

 
2 
2 
2 

SIM 
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Prédio Principal : Descrição 

Salas  

1     capacidade 45 alunos48 m², 

2 capacidade 45 alunos 48 m², 

3    capacidade 45 alunos 48 m², 

4 capacidade 45 alunos48 m², 

5 capacidade 45 alunos48 m², 

6 capacidade 45 alunos48 m², 

7 capacidade 45 alunos48 m², 
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8 capacidade 45 alunos48 m², 

9 capacidade 45 alunos48 m², 

10 capacidade 45 alunos48 m², 

11 capacidade 45 alunos48 m², 

12 capacidade 45 alunos48 m², 

13 capacidade 45 alunos48 m², 

14 capacidade 45 alunos 48 m², 

15 capacidade 20 alunos 23 m² 

16 capacidade 20 alunos 23 m² 

17 c capacidade 20 alunos 23 m² 

18 capacidade 20 alunos 23 m² 

19 capacidade 20 alunos 23 m² 

Outros 

Almoxarifado de Produtos de limpeza 8 m², 

Copiadora 13 m², 

Área de Convivência Interna 250 m², 

Área de Convivência Externa 350 m², 

Atendimento Financeiro 8 m², 

Biblioteca Geral 250  m², 

Cantina 48 m², 

Espaço de gestão Acadêmica (coordenação, professores TP e NDE) 48 m², 

Recepção Secretaria 4 m², 

Sala da Direção  9 m², 

Sala de Reunião 9 m², 

Sala de Servidores 3 m², 

Secretaria Geral 25 m², 

Suporte TI 12 m m², 

Sala de Repouso Professores 45  

Sanitário 1 2  Feminino  térreo 16 m², 

Sanitário 1 2  Masculino  térreo 16 m², 

Sanitário 1 2  Feminino  1 piso 16 m², 
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Sanitário 1 2  Masculino  1 piso 16 m², 

Sanitária Administrativo Masculino 3  m², 

Sanitária Administrativo Femnino 3  m², 

Sanitário Para portadores de necessidades especiais térreo 4 m², 

Sanitário Para portadores de necessidades especiais 1 piso 4 m², 

Estacionamento para 60 veiculos 

7.1.1 CONDIÇÕES DE ACESSO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES 

ESPECIAIS  

O prédio  está dotado de rampas, bebedouros, instalações sanitárias, elevador e 

postas par atender os acesso de portadores de necessidades especiais. 

A Biblioteca possui rampas de acesso para portadores de necessidade especiais 

Temos um TAC junto ao Ministério Publico que esta sendo comprido na integra 

7.1.2 INFRAESTRURURA DE SEGURANÇA 

As instalações possuem escadas de emergência e portas corta-fogo, extintores de 

incêndio( três tipos), hidrantes e sistema de emergência com luzes de emergência   

7.1.3 INFORMATIZAÇÃO DA ESCOLA 

Relação de Equipamento 

Segmento Acadêmico 

Dispomos de 20 not book para uso em sala de aula mediante reserva , e a previsão 

de compra de mais 20 para 2015, como as salas comportam  em media 40 alunos 

temos um computador porá cada 2 aluno 

Biblioteca 

 Dispomos de 7 micro computadores para uso livre para acesso a internet e mais 3 

de uso exclusivo de consulta 

 

Sala dos Professores 

Dispomos de 2  micro computadores na sala de repouso de Professores 

Área de Gestão Acadêmica 

 Dispomos de 6 computadores para uso de professores TP e TI que podem também 

ser utilizados por todos os professores 

Salas de aula 
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Toda sala além do WI FI dispõem de um ponto de acesso a rede analógica além de 

projetores e caixas de som 

Sala de vídeo 

Espaço completo com som , projetor computador e lousa digital 

Quantidade máxima de equipamentos 

Segmento Administrativo 

 

Equipamento Quantidade 

Servidor 3 

Computador 15 

Impressora Laser 02 

Multifuncional 02 

Televisão 02 

 

8 Biblioteca 

A biblioteca tem área total de 250 m²,  sendo um espaço de livre acesso ao acervo ,ao 

entorno do qual temos 5 mesas para 5 pessoas, 10 baias para estudo individual, um canto da 

leitura, 3 salas para trabalho em grupo e 7 baias para acesso a internet, além de área de 

atendimento ao aluno e um espaço para reserva tecnica O acervo da Biblioteca é composto por  

2066 títulos e   3889  exemplares distribuídos conforme quadro a seguir: 

AREA DO CONHECIMENTO TITULOS EXEMPLARES 

Ciências Exatas e da Terra 85 226 

Ciências Biológicas 7 5 

Ciências da Saúde 29 43 

Ciências Sociais Aplicadas 556 1440 
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Ciências Humanas 972 1583 

Lingüística Letras e Artes 267 340 

outors 150 252 

SOMA 2066 3889 

 

Além dos livros compõe o acervo a assinatura de 33 periódicos, 

Periódicos 

A biblioteca possui 25 títulos de periódicos com assinatura corrente. Segue abaixo divisão 

de periódicos por curso: 

ADMINISTRAÇÃO 

 Grandes Empresas, Grandes Negócios 

 Melhor Gestão de Pessoas 

 Você S A 

 Pequenas e Médias Empresas 

 Época Negócios 

 Globo rural 

CONTABILIDADE 

 Jornal do CFC 

 Revista Brasileira de Contabilidade 

 Fenacom em Serviços 

 ABRACICON 

 Folha do CRC do PR 

EDUCAÇÃO 

 Escola Pública 

 Nova Escola 

 Revista Educação 

 Linha Direta 

 Ensino Superior 

 Educação Física 

 Aventuras na história 
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 Cálculo Matemática para todos 

GENERALIDADES 

 Época 

 Super Interessante 

 Veja 

 Isto É 

 Exame 

8.1 A catalogação do acervo é efetuada através do modulo biblioteca fornecido pela 

Unimestre  com uma solução integrada de gestão Acadêmica. Este sistema 

constitui o banco de dados em SQL. A pesquisa pode ser efetuada por autor, 

assunto, palavras-chave, títulos ou tombo, o usuário poderá efetuar empréstimo 

de títulos desde que tenha aderido ao Regulamento da Biblioteca da quantidade 

de títulos e pelo prazo definidos naquele regulamento. O empréstimo de livros é 

registrado no Sistema de Biblioteca que fornece listagens ou através de 

consulta a identificação do tomador do empréstimo, a obra, data de entrega 

prevista, além da data do empréstimo. Há ainda a possibilidade da reserva da 

obra. 

8.1 Plano de expansão da biblioteca 

Será destinado do Planejamento Financeiro um  % do lucro para compra de livros 

para os novos Cursos. Para a atualização e complementação do acervo será destinado 

um outro % do planejamento financeiro. No ultimo ano foram adquiridos 462 livros , em 

parte pela perda do acervo devido uma enchente e outra para renovação e adequação da 

quantidades em função das vagas 

8.2 Normas e Relatório da Biblioteca 

8.2.1 Apresentação 

A Biblioteca Faculdade Modelo, fundada em 2004 tem por objetivo atender à comunidade 

acadêmica, professores e funcionários em suas necessidades informacionais, 

incentivando o acesso à pesquisa de forma atualizada e com  qualidade. 

8.2.2 serviços oferecidos 

A biblioteca tem seu acervo estendido aos usuários e oferece os seguintes serviços: 

8.2. 2.1 Orientação a pesquisas no acervo 
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Os funcionários da biblioteca oferecem orientação aos usuários sobre como pesquisar no 

banco de dados Unimestre para localizar o material desejado. 

2.2 Empréstimo Domiciliar 

Disponibilização de materiais do acervo: livros, periódicos, jornais, Cds, monografias. 

8.2.2.3 Renovação de Empréstimo de Materiais 

O aluno poderá solicitar a renovação do empréstimo do material que está sobre sua 

responsabilidade. A obra emprestada é renovável por três vezes pelo sistema da 

Biblioteca. 

8.2.2.4 Reserva De Materiais 

O usuário poderá realizar o pedido de reserva do material que não estiver disponível no 

acervo no momento de sua visita à biblioteca á um funcionário. A obra reservada pelo 

usuário ficará disponível na biblioteca pelo prazo de um dia. 

8.2.2.5 Empréstimo Interbibliotecário 

É a solicitação de um documento que não faz parte do acervo da Biblioteca Faculdade 

Modelo a uma biblioteca colaboradora.  

8.2.2.6 Visita Orientada à Biblioteca 

É um esclarecimento aos acadêmicos sobre a utilização dos serviços oferecidos pela 

biblioteca, bem como também são esclarecidas as normas existentes da biblioteca. 

8.2.2.7 Horário de Atendimento 

A biblioteca atende seus usuários de segunda a sexta-feira, no horário das 8:00h às 

22:30h. 

8.2. 3 Recursos humanos 

A biblioteca dispõe dos seguintes funcionários: 

 Um Bibliotecário; 

 Um Auxiliar de biblioteca. 

8.2.4 RECURSOS FÍSICOS/ÁREA 

A biblioteca possui uma área total de cento e quarenta metros quadrados (140 m²), na 

qual estão dispostas: 

 7 mesas retangulares com acomodação para quatro usuários cada; 

 duas salas para estudo com acomodação para cinco  usuários; 

 Um espaço para leitura de jornais e periódicos; 

 18 estantes, destinadas ao material dos cursos de graduação; 
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 5 estantes, destinadas ao material dos curso de Ensino Fundamental e médio. 

8.2.5 Recursos tecnológicos 

8.2.5.1 Computadores de Serviço 

A biblioteca possui dois computadores de serviço destinados ao processo técnico, 

pesquisas, controle de empréstimo e devolução de materiais. 

8.2.5.2 Computadores para os usuários 

A biblioteca possui quatro computadores utilizados pelos alunos para a realização de 

trabalhos e pesquisas escolares e acadêmicas. Nestes computadores os usuários têm 

acesso à Internet e é exclusivo para a realização de pesquisas. 

 

8.2 5.3 Sistema gerenciador de acervo 

A biblioteca dispõe do Sistema Gerenciador de Acervo, o Unimestre, que permite a 

catalogação dos materiais, a pesquisa no acervo por autor, título e assunto, bem como, 

controla a realização de empréstimo, devolução, renovação e reserva de material. 

8.2. 5.4 Catálogo digital 

A biblioteca disponibiliza para seus usuários o acesso ao acervo através da Internet. No 

site da instituição o usuário pode escolher o tipo de pesquisa que mais lhe convém no 

momento: ou por autor, título. Para encontrar o livro no acervo o aluno deve anotar o 

número de chamada e em seguida pedir auxílio dos funcionários da biblioteca, para a 

localização do mesmo. 

8.2. 6 Processo técnico 

Para a classificação dos livros é utilizada a CDD - Classificação Decimal de Dewey 

Utiliza-se para a autoria das obras cadastradas o sistema Cutter.. A catalogação dos 

livros é realizada no Unimestre com base na AACR 2. A indexação é realizada segundo o 

Cabeçalho de Assuntos formado no sistema pelo Bibliotecário.  

8.2.7 Composição do acervo 

O acervo da Biblioteca da Modelo é composto por livros, periódicos, jornais, monografias, 

os quais são descritos a seguir: 

8.2.7.1 Livros 

O acervo da biblioteca foi desenvolvido com base no conteúdo de programas das 

disciplinas de cada curso, é composto por aproximadamente 4000 exemplares e 1800 

títulos, divididos nas seguintes áreas do conhecimento: 
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 Metodologia científica; 

 Contabilidade 

 Direito; 

 Economia; 

 Estatística, 

 Ética; 

 Filosofia; 

 Física / Química 

 Geografia; 

 História; 

 Informática; 

 Lingüística; 

 Literatura; 

 Matemática / Cálculo; 

 Pedagogia; 

 Sociologia. 

8.2.7.2 Periódicos 

A biblioteca possui 25 títulos de periódicos com assinatura corrente. Segue abaixo divisão 

de periódicos por curso: 

ADMINISTRAÇÃO 

 Grandes Empresas, Grandes Negócios 

 Melhor Gestão de Pessoas 

 Você S A 

 Pequenas e Médias Empresas 

 Época Negócios 

 Globo rural 

CONTABILIDADE 

 Jornal do CFC 

 Revista Brasileira de Contabilidade 

 Fenacom em Serviços 

 ABRACICON 

 Folha do CRC do PR 
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EDUCAÇÃO 

 Escola Pública 

 Nova Escola 

 Revista Educação 

 Linha Direta 

 Ensino Superior 

 Educação Física 

 Aventuras na história 

 Cálculo Matemática para todos 

GENERALIDADES 

 Época 

 Super Interessante 

 Veja 

 Isto É 

 Exame 

8.2 7.3 Política de aquisição, seleção e expansão do acervo 

O acervo da biblioteca foi desenvolvido para atender às necessidades informacionais de 

seus usuários no que se refere ao conteúdo programático dos cursos. A expansão do 

acervo se dá devido à doação e compra de materiais seguindo os seguintes critérios: 

Doações: área de interesse do conteúdo do material, ano de publicação, atualidade da 

informação, valor histórico da obra, idioma, estado físico do material, disponibilidade de 

exemplares no acervo, autoridade.  

 

Compra: adoção de política de aquisição fixada pela instituição. 

8.2. 7.4 Aquisição de materiais 

Para o processo de aquisição de material bibliográfico via compra, observa-se os 

seguintes fatores:  

- Demanda dos cursos; 

- Sugestões de professores e alunos; 

- Decisões administrativas; 

- Disponibilidade de recursos financeiros. 

8.2.7.5 Seleção de materiais 



FACULDADE   MODELO 
Credenciada pela Portaria Ministerial n° 2.413 de 11/08/2004 (D.O.U. de 12/08/2004) 

Mantida pelo  Instituto Modelo de Ensino Superior Ltda. 
CNPJ: 05.121.388/0001-00 

 

 220 

Devido às restrições orçamentárias e a grande quantidade de documentos produzidos nas 

diversas áreas do conhecimento, torna-se impossível para qualquer biblioteca adquirir 

todo o material bibliográfico disponível no mercado editorial. Sendo assim, estabeleceu-se 

os seguintes critérios para a seleção de material para aquisição:  

- Escassez de material sobre o assunto na coleção; 

- Atualidade; 

- Qualidade técnica; 

- Preço acessível; 

- Idioma acessível; 

- Número de usuários potenciais que poderão utilizar o material.  

Obs. O número de exemplares a serem adquiridos para as disciplinas contemplam: para a 

bibliografia básica a recomendação de um (1) exemplar para cada grupo de oito (10) 

alunos matriculados na disciplina, no caso cinco (5) exemplares. Na bibliografia 

complementar é adquirido de dois a três livros para a disciplina, dependendo da indicação 

dos professores. 

 

8.2.3  NORMAS DE USO DA BIBLIOTECA 

8.2.8.1 Consulta Local 

A biblioteca dispõe de alguns tipos de materiais que não são disponibilizados para 

empréstimo, sendo apenas para consulta local, são eles: dicionários, enciclopédias e 

periódicos, alguns livros. 

8.2.8.3 Empréstimo Domiciliar 

Para efetuar o empréstimo é necessária a apresentação da carteirinha da faculdade ou 

documento com foto. Os materiais disponíveis para empréstimo apresentam  os seguintes 

critérios: 

 

QUANTIDADES E PRAZOS 

Usuário Volumes Dias 

Professor 2 07 

Aluno 2 07 

Funcionário 2 07 
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8.2.8.4  Empréstimo entre bibliotecas 

É uma intermediação na solicitação de empréstimo de materiais que não constam no 

acervo da Modelo para bibliotecas de outras instituições. É realizado mediante 

apresentação de formulário fornecido pela Bibliotecário, devendo o usuário respeitar 

prazo e normas fixadas pela biblioteca colaboradora. 

8.2. 8.5 Internet 

A Biblioteca proporciona a seus usuários o acesso direto à Internet somente para 

pesquisas de conteúdo acadêmico e uso de computadores para a realização de trabalhos. 

Está vetado o uso dos computadores e da Internet para jogos ou trabalhos que não 

envolvam o conteúdo acadêmico de cada curso. 

8.2.8.6 Penalidades 

Aos usuários que não devolverem os materiais no prazo determinado serão aplicadas as 

seguintes penalidades: 

Multa no valor estipulado pela diretoria da faculdade cobrada por dia e por material 

emprestado. 

8.2.8.7 Conduta na biblioteca 

É proibido ao usuário: 

- Consumir alimentos e bebidas; 

- Fumar; 

- Utilizar telefone celular; 

- Falar em voz alta; 

- Comportar-se de maneira inadequada ao ambiente. 

 

9. ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS – 2014 – 2017 

A Faculdade Modelo venha nos últimos anos enfrentando diversos problemas de 

sustentabilidade financeira com a redução paulatina de ingressos de novos alunos e 

portanto a queda de alunos matriculados com o egresso das turmas com mais alunos 

iniciadas há 3 anos. 

No fim de 2013 a instituição contava com 204 alunos , nesse ano se formaram mais de 

48 anos assim o cenário para o inicio de 2014 era sombrio, contudo estamos esperando a 
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autorização do curso Tecnológico em Recursos Humanos que acreditava-se que daria um 

novo fôlego a instituição, contudo por pesar após ter conseguido nota 3 no relatório da 

visita in loco o senhor ministro não acatou a indicação de autorização do curso e resolveu 

indeferir o nosso pedido. 

Contudo desde outubro de 2013 estava a instituição empenha em fazer tanto uma 

reestruturação acadêmica como financeira que levaria a uma redução considerável de 

seus custos bem como uma elevação na qualidade dos projetos acadêmicos e na 

captação de novos alunos. 

O projeto de gestão integrada acadêmica levou a uma reformulação das matrizes 

curriculares que as mudularisou e flexibilisou extinguindo o sistema seriado o que 

possibilitou a junção de turmas, que na época tinham em media de 10 alunos, naquele 

momento tínhamos 17 turmas para 205 alunos. 

Com a elaboração de um Plano de Marketing conseguiu-se colocar mais 107 alunos 

ate o inicio de 2013, o que levou-se a crer que para  inicio de 2014 tivesse mais de 300 

alunos matriculados, contudo   com o advento da Medida Cautelar de 9 dezembro de 

2013 para os curso de Administração e Ciências Contábeis suspendido o ingresso de 

novos alunos para os curso todo o empenho da IESP para superar suas dificuldades 

encontrou uma barreira. 

A instituição entrou com contestação junto a CNE e com Mandado de Segurança 

contra a Medida Cautelar contudo ate o momento não obtivesse resultado. 

Em paralelo assinamos os protocolos de compromisso para os dois curso , tivemos já a 

visita do curso de administração  em setembro obtendo nota 3 e a suspensão da medida 

cautelar haja visto que mantivemos a pontuação 3 nos itens obrigatórios.Quanto ao curso 

de Ciências Contábeis o formulário foi aberta pelo Emec para preenchimento no fim de 

setembro e acreditasse que a visita in loco ocorra ate o fim de novembro. 

Com o projeto de reestruturação já motivado anteriormente as Medidas Cautelares e 

que objetivam uma melhora na qualidade ensino, esta teve um efeito subjacente de 

reduzir os custos operacionais  o que possibilitou que com o ingresso dos 107 novos 

aluno e com anterior  a faculdade com 274 alunos  abrisse 8 turmas de seus cursos todas 

com em media 45 alunos.  

Todavia apesar desta melhora financeira os custos das melhorias implantam deverem 

que ser arcados pela mantenedor. 
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No ano de 2014 com a suspensão de novos alunos para os dois cursos somente houve 

processo seletivo para Pedagogia no segundo semestre, ingressou 21 novos alunos 

contudo com a saída dos formandos de meio de ano ficou-se com 207 alunos 

matriculados. 

O  com suspensão das medidas cautelares a instituição preparou um novo plano de 

marketing para o ano de 2015 objetivando  ingresso de mais de 150 novos alunos, o que 

a colocaria em situação de equilíbrio. 

Um ponto importante a ressaltar  que a instituição não tem ônus locatícios em função 

de que a edificação pertence indiretamente ao mantenedor o que possibilita uma 

equilibrou maior . 

Segue a projeção de orçamento sem  a criação dos novos cursos constante do PDI que 

possibilitara um ingresso maior de alunos: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

PLANEJAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO PARA 2014 A 2018 

       
PLANEJAMENTO ECONOMICO-FINANCEIRO PARA IMPLANTAÇÃO 

2014 

1. Receitas   

1.1. Mensalidades ( 215 alunos X R$400,00 X 12 meses) R$ 860.000,00 

1.2. (-)Provisão para Desistência e Inadimplência (20%)           R$ 172.000,00 

1.3. (-) I.S.S. (2%) R$ 17.200,00 

1.4. (-) PIS (0,65%) R$ 5.590,00 

1.5. (-)Cofins (3%) R$ 25.800,00 

1.6 ( -) CSLL (1%) R$ 8.600,00 

Total Geral Liquido das Receitas R$ 630.810,00 

2. Despesas   

2.1. Despesas com Pessoal   

2.1.1. Docentes  R$ 18.679,91 

2.1.2. Direção e Coordenação R$ 6.046,15 
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2.1.3. Pessoal Técnico e Administrativo           R$ 10.411,84 

Subtotal das Despesas com Pessoal R$ 35.137,90 

2.2 Encargos Sociais   

2.2.1.INSS sobre salários (26,5%) 
 R$             
9.311,54  

2.2.2.FGTS sobre salários (8,5%) 
 R$             
2.811,03  

2.2.3. Provisão de férias, 13º salario, etc (19,44%) 
 R$             
6.830,81  

Subtotal dos Encargos Sociais  R$          18.953,38  

2.3.Despesas Gerais, Administrativas e Financeiras.   

2.3.1. Agua, Luz e Telefone 
 R$             
2.500,00  

2.3.2.Material de Expediente 
 R$             
1.500,00  

2.3.3.Manutenção, Conservação e Limpeza 
 R$             
4.000,00  

2.3.4.Diversos 
 R$             
2.500,00  

Total das Despesas Gerais, Administrativas e financeiras  R$          10.500,00  

Total Geral das Despesas (Total das Despesas com Pessoal e 
Encargos Sociais + Total das Despesas Gerais, Administrativas e 
Financeiras) R$ 64.591,28 

Lucro Bruto para Investimentos ( Total Geral Líquido das Receitas - 
Total das Despesas) R$ 566.218,72 

3.Investimentos   

3.1.Instalações (10%)  R$          56.621,87  

3.2. Maquinas e Equipamentos (10%)  R$          56.621,87  

3.3.Hardware e Software (10%)  R$          56.621,87  

3.4.Projeto Didático Pedagógico (5%)  R$          28.310,94  

3.5.Biblioteca (5%)  R$          28.310,94  

      Total dos Investimentos  R$        226.487,49  

Lucro Liquido apurado após Investimentos (Resultado Geral para 
Investimentos - Total dos Investimentos) R$ 339.731,23 

Observação: Valor médio da hora aula (valor base + DSR + Hora 
atividade) Valor hora média 

Especialista 
R$ 
24,40   

Mestre 
R$ 
28,60 R$ 29,24 

Doutor 
R$ 
34,71   
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PLANEJAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO PARA 2014 A 2018 

       
PLANEJAMENTO ECONOMICO-FINANCEIRO PARA IMPLANTAÇÃO 

2015 

1. Receitas   

1.1. Mensalidades ( 300 alunos X R$400,00 X 12 meses) R$ 1.440.000,00 

1.2. (-)Provisão para Desistência e Inadimplência (20%)           R$ 288.000,00 

1.3. (-) I.S.S. (2%) R$ 28.800,00 

1.4. (-) PIS (0,65%) R$ 9.360,00 

1.5. (-)Cofins (3%) R$ 43.200,00 

1.6 ( -) CSLL (1%) R$ 14.400,00 

Total Geral Liquido das Receitas R$ 1.056.240,00 

2. Despesas   

2.1. Despesas com Pessoal   

2.1.1. Docentes  R$ 20.547,86 

2.1.2. Direção e Coordenação R$ 6.650,76 

2.1.3. Pessoal Técnico e Administrativo           R$ 11.328,02 

Subtotal das Despesas com Pessoal R$ 38.526,64 

2.2 Encargos Sociais   

2.2.1.INSS sobre salários (26,5%)  R$          10.209,56  

2.2.2.FGTS sobre salários (8,5%) 
 R$             
3.082,13  

2.2.3. Provisão de férias, 13º salario, etc (19,44%) 
 R$             
7.489,58  

Subtotal dos Encargos Sociais  R$          20.781,27  

2.3.Despesas Gerais, Administrativas e Financeiras.   

2.3.1. Agua, Luz e Telefone 
 R$             
2.750,00  

2.3.2.Material de Expediente 
 R$             
1.650,00  

2.3.3.Manutenção, Conservação e Limpeza 
 R$             
4.400,00  

2.3.4.Diversos 
 R$             
2.750,00  

Total das Despesas Gerais, Administrativas e financeiras  R$          11.550,00  

Total Geral das Despesas (Total das Despesas com Pessoal e 
Encargos Sociais + Total das Despesas Gerais, Administrativas e 
Financeiras) R$ 70.857,91 

Lucro Bruto para Investimentos ( Total Geral Líquido das Receitas - 
Total das Despesas) R$ 985.382,09 

3.Investimentos   

3.1.Instalações (10%)  R$          98.538,21  

3.2. Maquinas e Equipamentos (10%)  R$          98.538,21  
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3.3.Hardware e Software (10%)  R$          98.538,21  

3.4.Projeto Didático Pedagógico (5%)  R$          49.269,10  

3.5.Biblioteca (5%)  R$          49.269,10  

      Total dos Investimentos  R$        394.152,84  

Lucro Liquido apurado após Investimentos (Resultado Geral para 
Investimentos - Total dos Investimentos) R$ 591.229,25 

Observação: Valor médio da hora aula (valor base + DSR + Hora 
atividade) Valor hora média 

Especialista 
R$ 
26,11   

Mestre 
R$ 
30,60 R$ 31,28 

Doutor 
R$ 
37,14   

PLANEJAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO PARA 2014 A 2018 

       
PLANEJAMENTO ECONOMICO-FINANCEIRO PARA IMPLANTAÇÃO 

2016 

1. Receitas   

1.1. Mensalidades ( 400 alunos X R$440,00 X 12 meses) R$ 2.112.000,00 

1.2. (-)Provisão para Desistência e Inadimplência (20%)           R$ 422.400,00 

1.3. (-) I.S.S. (2%) R$ 42.240,00 

1.4. (-) PIS (0,65%) R$ 13.728,00 

1.5. (-)Cofins (3%) R$ 63.360,00 

1.6 ( -) CSLL (1%) R$ 21.120,00 

Total Geral Liquido das Receitas R$ 1.549.152,00 

2. Despesas   

2.1. Despesas com Pessoal   

2.1.1. Docentes  R$ 22.602,65 

2.1.2. Direção e Coordenação R$ 7.315,84 

2.1.3. Pessoal Técnico e Administrativo           R$ 12.335,82 

Subtotal das Despesas com Pessoal R$ 42.254,31 

2.2 Encargos Sociais   

2.2.1.INSS sobre salários (26,5%)  R$          11.197,39  

2.2.2.FGTS sobre salários (8,5%) 
 R$             
3.380,34  

2.2.3. Provisão de férias, 13º salario, etc (19,44%) 
 R$             
8.214,24  

Subtotal dos Encargos Sociais  R$          22.791,97  

2.3.Despesas Gerais, Administrativas e Financeiras.   

2.3.1. Agua, Luz e Telefone 
 R$             
3.300,00  
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2.3.2.Material de Expediente 
 R$             
1.980,00  

2.3.3.Manutenção, Conservação e Limpeza 
 R$             
5.280,00  

2.3.4.Diversos 
 R$             
3.300,00  

Total das Despesas Gerais, Administrativas e financeiras  R$          13.860,00  

Total Geral das Despesas (Total das Despesas com Pessoal e 
Encargos Sociais + Total das Despesas Gerais, Administrativas e 
Financeiras) R$ 78.906,28 

Lucro Bruto para Investimentos ( Total Geral Líquido das Receitas - 
Total das Despesas) R$ 1.470.245,72 

3.Investimentos   

3.1.Instalações (10%)  R$        147.024,57  

3.2. Maquinas e Equipamentos (10%)  R$        147.024,57  

3.3.Hardware e Software (10%)  R$        147.024,57  

3.4.Projeto Didático Pedagógico (5%)  R$          73.512,29  

3.5.Biblioteca (5%)  R$          73.512,29  

      Total dos Investimentos  R$        588.098,29  

Lucro Liquido apurado após Investimentos (Resultado Geral para 
Investimentos - Total dos Investimentos) R$ 882.147,43 

Observação: Valor médio da hora aula (valor base + DSR + Hora 
atividade) Valor hora média 

Especialista 
R$ 
27,94   

Mestre 
R$ 
32,74 R$ 33,47 

Doutor 
R$ 
39,74   

 

PLANEJAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO PARA 2014 A 2018 

       
PLANEJAMENTO ECONOMICO-FINANCEIRO PARA IMPLANTAÇÃO 

2017 

1. Receitas   

1.1. Mensalidades ( 450 alunos X R$484,00 X 12 meses) R$ 2.613.600,00 

1.2. (-)Provisão para Desistência e Inadimplência (20%)           R$ 522.720,00 

1.3. (-) I.S.S. (2%) R$ 52.272,00 

1.4. (-) PIS (0,65%) R$ 16.988,40 

1.5. (-)Cofins (3%) R$ 78.408,00 

1.6 ( -) CSLL (1%) R$ 26.136,00 

Total Geral Liquido das Receitas R$ 1.917.075,60 
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2. Despesas   

2.1. Despesas com Pessoal   

2.1.1. Docentes  R$ 24.862,91 

2.1.2. Direção e Coordenação R$ 8.047,42 

2.1.3. Pessoal Técnico e Administrativo           R$ 13.111,82 

Subtotal das Despesas com Pessoal R$ 46.022,15 

2.2 Encargos Sociais   

2.2.1.INSS sobre salários (26,5%)  R$          12.195,87  

2.2.2.FGTS sobre salários (8,5%) 
 R$             
3.681,77  

2.2.3. Provisão de férias, 13º salario, etc (19,44%) 
 R$             
8.946,71  

Subtotal dos Encargos Sociais  R$          24.824,35  

2.3.Despesas Gerais, Administrativas e Financeiras.   

2.3.1. Agua, Luz e Telefone 
 R$             
3.630,00  

2.3.2.Material de Expediente 
 R$             
2.178,00  

2.3.3.Manutenção, Conservação e Limpeza 
 R$             
5.808,00  

2.3.4.Diversos 
 R$             
3.630,00  

Total das Despesas Gerais, Administrativas e financeiras  R$          15.246,00  

Total Geral das Despesas (Total das Despesas com Pessoal e 
Encargos Sociais + Total das Despesas Gerais, Administrativas e 
Financeiras) R$ 86.092,50 

Lucro Bruto para Investimentos ( Total Geral Líquido das Receitas - 
Total das Despesas) R$ 1.830.983,10 

3.Investimentos   

3.1.Instalações (10%)  R$        183.098,31  

3.2. Maquinas e Equipamentos (10%)  R$        183.098,31  

3.3.Hardware e Software (10%)  R$        183.098,31  

3.4.Projeto Didático Pedagógico (5%)  R$          91.549,16  

3.5.Biblioteca (5%)  R$          91.549,16  

      Total dos Investimentos  R$        732.393,24  

Lucro Liquido apurado após Investimentos (Resultado Geral para 
Investimentos - Total dos Investimentos) R$ 1.098.589,86 

Observação: Valor médio da hora aula (valor base + DSR + Hora 
atividade) Valor hora média 

Especialista 
R$ 
29,89   

Mestre 
R$ 
35,03 R$ 35,81 

Doutor R$   
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42,52 

 

PLANEJAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO PARA 2014 A 2018 

       
PLANEJAMENTO ECONOMICO-FINANCEIRO PARA IMPLANTAÇÃO 

2018 

1. Receitas   

1.1. Mensalidades ( 500 alunos X R$533,00 X 12 meses) R$ 3.198.000,00 

1.2. (-)Provisão para Desistência e Inadimplência (20%)           R$ 639.600,00 

1.3. (-) I.S.S. (2%) R$ 63.960,00 

1.4. (-) PIS (0,65%) R$ 20.787,00 

1.5. (-)Cofins (3%) R$ 95.940,00 

1.6 ( -) CSLL (1%) R$ 31.980,00 

Total Geral Liquido das Receitas R$ 2.345.733,00 

2. Despesas   

2.1. Despesas com Pessoal   

2.1.1. Docentes  R$ 27.349,20 

2.1.2. Direção e Coordenação R$ 8.852,16 

2.1.3. Pessoal Técnico e Administrativo           R$ 14.423,00 

Subtotal das Despesas com Pessoal R$ 50.624,36 

2.2 Encargos Sociais   

2.2.1.INSS sobre salários (26,5%)  R$          13.415,46  

2.2.2.FGTS sobre salários (8,5%) 
 R$             
4.049,95  

2.2.3. Provisão de férias, 13º salario, etc (19,44%) 
 R$             
9.841,38  

Subtotal dos Encargos Sociais  R$          27.306,78  

2.3.Despesas Gerais, Administrativas e Financeiras.   

2.3.1. Agua, Luz e Telefone 
 R$             
3.993,00  

2.3.2.Material de Expediente 
 R$             
2.395,80  

2.3.3.Manutenção, Conservação e Limpeza 
 R$             
6.388,80  

2.3.4.Diversos 
 R$             
3.993,00  

Total das Despesas Gerais, Administrativas e financeiras  R$          16.770,60  

Total Geral das Despesas (Total das Despesas com Pessoal e 
Encargos Sociais + Total das Despesas Gerais, Administrativas e 
Financeiras) R$ 94.701,74 

Lucro Bruto para Investimentos ( Total Geral Líquido das Receitas - 
Total das Despesas) R$ 2.251.031,26 
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3.Investimentos   

3.1.Instalações (10%)  R$        225.103,13  

3.2. Maquinas e Equipamentos (10%)  R$        225.103,13  

3.3.Hardware e Software (10%)  R$        225.103,13  

3.4.Projeto Didático Pedagógico (5%)  R$        112.551,56  

3.5.Biblioteca (5%)  R$        112.551,56  

      Total dos Investimentos  R$        900.412,50  

Lucro Liquido apurado após Investimentos (Resultado Geral para 
Investimentos - Total dos Investimentos) R$ 1.350.618,76 

Observação: Valor médio da hora aula (valor base + DSR + Hora 
atividade) Valor hora média 

Especialista 
R$ 
32,00   

Mestre 
R$ 
37,48 R$ 38,33 

Doutor 
R$ 
45,50   
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ANEXOS 

 

 

 

 

ANEXO 1  

  

 

RELATORIO DE AUTOAVALIAÇÃO  

 

 

 

1. APRESENTAÇÃO 

Atendendo ao disposto no artigo 11 da Lei nº 10.861/04, que institui o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), foi constituída, por ato do Diretor 

Geral da Faculdade Modelo, através da Portaria nº 010 de 21/05/2005, a Comissão 

Própria de Avaliação (CPA), que tem como atribuições coordenar, conduzir e articular os 

processos internos de avaliação institucional, além de sistematizar e prestar informações 

solicitadas pelo INEP. Dela participam representantes de todos os segmentos da 

comunidade universitária, além de representantes da sociedade civil.  

À época de sua constituição, a Comissão Própria de Avaliação era composta pelos 

seguintes membros:  

I – Presidente; 

II – Dois representantes do corpo docente; 

III – Dois representantes do pessoal técnico-administrativo; 

IV – Dois representantes do corpo discente; 

V – Dois representantes da sociedade civil organizada. 
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Neste período, os membros da CPA cumpriam mandato de um ano, podendo ser 

substituídos ou reconduzidos por mais um ano ao término desse período. 

Desde então, esta Comissão, em todas as suas composições, tem buscado agir 

em conformidade com o caráter processual da avaliação interna, que visa a produção do 

conhecimento necessário à reflexão permanente sobre o sentido de cada atividade 

desenvolvida na Instituição, atendendo às dimensões institucionais previstas no Artigo 3º 

da Lei 10.861/2004, com foco no processo de avaliação que abrange toda a realidade 

institucional, considerando-se as diferentes dimensões institucionais que constituem um 

todo orgânico.  

Neste processo crítico-reflexivo, as potencialidades e limitações da Instituição se 

refletiram na própria atividade da CPA. Portanto, uma análise da trajetória histórica da 

Comissão e suas atividades demonstra a busca por uma atuação efetiva e transparente, 

bem como uma busca tanto da instituição quanto da comissão, pelo aprimoramento 

contínuo de sua atuação, fortalecendo o papel da CPA como órgão de diagnóstico da 

Faculdade Modelo. 

É preciso sublinhar que a Faculdade Modelo entende que a necessidade de 

avaliação transcende a obrigatoriedade estabelecida pelo poder público federal, e se 

conecta a necessidade de aprimoramento e melhoria contínua dos serviços educacionais, 

especialmente no que se refere às IES privadas, as quais, segundo o censo realizado em 

2003 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – 

INEP, correspondiam a 88,9% das Instituições de Ensino Superior do país. 

Mas entende também que, para além das instituições privadas, a Avaliação 

Institucional é hoje um desafio para todas as Instituições de Ensino Superior brasileiras, 

na medida em que possibilita analisar ações administrativas, técnicas e pedagógicas de 

maneira contextualizada, crítica e participativa, permitindo perceber suas possibilidades e 

limitações, além de indicar caminhos para a tomada de decisões na busca pela qualidade 

na qualificação acadêmica e gestão universitária. 

Tratando de uma perspectiva mais ampla do significado da Avaliação Institucional, 

é importante sublinhar que, partindo da premissa de que alunos, professores, funcionários 
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e demais frequentadores da FACIMOD são integrantes da comunidade acadêmica e que 

cada segmento traz uma maneira de vivenciar e simbolizar a realidade, a proposta da 

CPA também se preocupa em observar tais vivências na tentativa de encontrar padrões 

que indiquem como se dá a construção social dessa realidade e de como esses padrões 

determinam o grau de satisfação do público interno. 

No que se refere especificamente à comunidade em que a instituição se insere, 

esta Comissão ocupa-se,hoje, de levantar, analisar e interpretar dados sobre a imagem 

da Instituição junto à população local e regional, buscando, assim, mensurar o impacto 

que a Faculdade tem causado. Tal procedimento possibilita a detecção dos pontos fortes, 

dos pontos fracos e da potencialidade de nossa atuação na sociedade.  

Com essa sistemática, a CPA busca harmonizar-se com a missão da instituição, o 

Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI e o projeto pedagógico, permitindo uma 

integração da avaliação da instituição, dos seus cursos e das demais atividades, 

evitando práticas estanques, fragmentadas ou desarticuladas da realidade 

institucional. Por fim, e em síntese ao que foi colocado até aqui, o modelo de avaliação 

descrito a seguir tem a pretensão de estimular e orientar o crescimento da FACIMOD, 

mediante a participação efetiva de docentes e discentes, funcionários e comunidade.  

Vale lembrar, por fim, que o relatório aqui apresentado é parte do processo de 

reestruturação da Avaliação Institucional da Faculdade Modelo e contempla a 

reafirmação dos princípios e objetivos da avaliação, a apresentação do perfil 

institucional da FACIMOD, um breve histórico sobre a prática de avaliação institucional 

da organização, uma síntese do referencial teórico relacionado à temática da 

avaliação, bem como a metodologia e a sistemática de operacionalização adotadas. 

3. ASPECTOS TEÓRICOS DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

Em uma perspectiva crítica e transformadora, a avaliação é percebida como um 

processo que visa contribuir de forma contínua, orgânica e reflexiva para o debate e a 

intervenção em projetos e programas. De acordo com SCRIVEN (1983), a avaliação é: 

"[...]uma atividade metodológica que consiste na coleta e na combinação 
de dados relativos ao desempenho, usando um conjunto ordenado de 
escalas de critérios que levem a classificações comparativas ou 
numéricas, e na justificação". 
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 Nesse sentido, é necessário avaliar não apenas o grau de consecução dos 

objetivos estabelecidos, mas os próprios objetivos e consequências não previstas. Assim, 

o autor complementa ainda que "a avaliação é o processo de delinear, obter e fornecer 

informações úteis para o julgamento de decisões avaliativas". 

Especificamente nas IES, a avaliação interna tem com uma de suas finalidades 

comparar seus próprios resultados, com o intuito de verificar as continuidades e 

descontinuidades em relação aos objetivos propostos. Uma outra finalidade é comparar o 

equilíbrio de seus vários subsistemas, na tentativa de localizar pontos problemáticos. 

Estas variáveis permitem a comparação da instituição, em termos quantitativos e 

qualitativos, não só com ela mesma, mas com outras instituições de ensino, identificando 

seu crescimento ou apenas o cumprimento das propostas iniciais, sem acrescentar 

inovações ou mudanças que venham a contribuir para a melhoria da instituição. 

(FORTES, 1990). A Avaliação Institucional tem também como finalidade subsidiar e 

acompanhar a execução do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), assegurando 

os compromissos e resultados propostos. 

Quanto à avaliação especificamente do processo educacional, é importante dizer 

que para os estudantes, se constitui em um importante estímulo às suas expectativas. Já 

para os docentes, garantem informação a respeito de seu desempenho, além de 

contribuir para o seu aperfeiçoamento profissional. Com relação à sociedade em geral, o 

profissional que sai para o mercado melhor qualificado contribuirá de forma mais 

significativa e consistente para o processo de desenvolvimento social. 

Portanto, a avaliação é um processo imprescindível para o planejamento de um 

ensino de melhor qualidade, que contribua para a formação continuada dos futuros 

profissionais. Desta maneira, deve ser um processo contínuo e sistemático; não pode ser 

esporádica nem improvisada, mas, ao contrário, constante e planejada. 

O enfoque de avaliação orientada para a tomada de decisão enfatiza a participação 

de todos os agentes do processo (corpo docente, corpo discente, corpo técnico 

administrativo, conselhos deliberativos e assessores etc), os quais devem decidir o que 

avaliar e como utilizar os resultados da avaliação. Uma vez que consiste em serviço de 

informação para toda a comunidade sobre as características e processos da instituição, a 
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avaliação tem como principal vantagem encorajar a comunidade universitária a utilizar a 

avaliação contínua e sistematicamente, com a intenção de planejar e implementar 

projetos e programas (STUFFLEBEAM e WEBSTER: 1991). 

Trata-se, assim, de um processo construtivo que objetiva melhorar o 

desenvolvimento e a gestão das inovações, a formação das pessoas implicadas e o 

crescimento institucional. É, portanto, como foi dito, um processo contínuo, complexo, 

sistemático e multi-facetado. 

De acordo com a Comissão Nacional de Avaliação do Ensino Superior (CONAES), 

a avaliação institucional é compreendida como a grande impulsionadora de mudanças no 

processo acadêmico de produção e disseminação de conhecimento, que se concretiza na 

formação de cidadãos e profissionais e no desenvolvimento de atividades de pesquisa e 

de extensão. Neste sentido, contribui para a formulação de caminhos que conduzam à 

transformação da educação superior, evidenciando o compromisso desta com a 

construção de uma sociedade mais justa e solidária e, portanto, mais democrática e 

menos excludente. 

Por fim, é importante ressaltar que o processo de avaliação pode ser um 

instrumento fundamental para a elevação da qualidade do trabalho acadêmico e conduzir 

à construção de uma instituição de ensino produtora e crítica, assim como pode torná-la 

muito mais eficaz e eficiente. (CARDOSO apud SGUISSARDI: 1997). 

Neste sentido, para a FACIMOD a autoavaliação é uma oportunidade de 

autoconhecimento. Por intermédio deste processo procura-se entender o todo. Em outras 

palavras, a autoavaliação é um dos instrumentos para a reflexão acerca dos próprios 

procedimentos a fim de melhorar todo o sistema pedagógico e administrativo da 

Instituição buscando, com isso, uma melhor interação entre todos os setores internos e 

aqueles que circundam a instituição. 

4. CARACTERIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

A Faculdade Modelo se localiza em Curitiba, capital paranaense, à Rua Engenheiro 

Benedito Mário da Silva, 95, Bairro Cajuru. Deu início às suas atividades no primeiro 
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semestre de 2005Credenciada pela Portaria Ministerial n° 2.413 de 11/08/2004 (D.O.U. de 

12/08/2004) 

 

A Instituição oferece os seguintes cursos de graduação: 

 Administração, bacharelado. Autorizado pela portaria nº2415, de 11/08/2004 e 

publicado no DOU em 12/08/2004. 

 Ciências Contábeis, bacharelado. Autorizado pela portaria nº2414, de 

11/08/2004 e publicado no DOU em 12/08/2004. 

 Pedagogia, bacharelado. Autorizado pela portaria nº2414, de 11/08/2004 e 

publicado no DOU em 12/08/2004. 

Além disso, são ofertados os seguintes cursos de pós-graduação: 

 Educação Escolar com Ênfase em Docência. 

 Gestão de Instituições de Ensino. 

 Gestão de Recursos humanos entre outros 

Quanto Extensão Universitária  

 No ano de 2014 iniciou a implantação do projeto de Centros de Estudo 

Avançados em outros municípios para a oferta de extensões, 

aperfeiçoamentos e pós-graduação. O projeto é ampliar a possibilidade das 

atividades extencionistas as comunidades do Paraná e aproveitar a 

experiência para o futuro credenciamento de ensino a distancia. 

Para cumprir o compromisso assumido com a sociedade, os Princípios e Valores 

da Instituição são fundamentados, dentre outros aspectos, na produção e socialização do 

saber; na oferta de serviços educacionais de qualidade e, na integração com o mercado e 

com a comunidade. 

A FACULDADE MODELO como MISSÃO assume o seu papel regional 

assegurando desenvolvimento humano, por meio do ensino, pesquisa e extensão, bem 

como desenvolve talentos e atua como elo entre o mercado de trabalho e a formação 

profissional, formando cidadãos responsáveis, qualificados e disseminadores do 

conhecimento. 
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AS PREMISSAS DA INSTITUIÇÃO QUANTO À FORMA DE ALCANCE DE SUA 

MISSÃO ABRANGE: 

 A PROMOÇÃO DE EXCELÊNCIA ACADÊMICA NAS CIÊNCIAS 

HUMANAS. 

 O RESPEITO À DIVERSIDADE INTELECTUAL, INSTITUCIONAL E 

POLÍTICA. 

 A VALORIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO 

O COMPROMISSO COM A DEMOCRACIA E JUSTIÇA SOCIAL 

Ainda em compatibilidade com sua Missão Institucional, os Projetos Pedagógicos 

dos Cursos da Faculdade Modelo direcionam suas atividades-fins (ensino, pesquisa e 

extensão), na perspectiva de garantir a ampliação do conhecimento, a concretização do 

trabalho acadêmico e a integração com a comunidade. 

No que se refere especificamente ao ensino na Graduação, a instituição reúne 

conteúdos de formação básica, profissional e complementar, bem como metodologias 

específicas capazes de promover o aprimoramento da relação ensino-aprendizagem, 

focalizando a investigação científica e a multidisciplinaridade, mediante a prática de 

vivências pedagógicas e estudos de casos, elementos sempre associados a uma prática 

profissional. 

Considerando que os Projetos Integradores se inserem em todos os bimestres, 

estes são base fundamental para as práticas necessárias à fixação de conteúdos teóricos 

e, também integram uma ferramenta de base cognitiva, como uma intervenção positiva no 

processo de aprendizagem. 

Os Parâmetros referentes aos Projetos Integradores seguem abaixo: 

Processo Avaliativo Integrado 

Os parâmetros e diretrizes para a execução dos projetos integradores das 

disciplinas é devidamente regulamentado abaixo: 

1 – Projeto Integrador 

Os professores devem realizar um trabalho integrado aos demais docentes que 

compõem a grade de disciplinas da turma correspondente no bimestre. Tal trabalho 
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conjunto deve gerar um projeto que reúna pesquisas e práticas relacionadas às 

respectivas disciplinas, de maneira interdisciplinar. O professor que não participar do 

projeto integrador, devido à incompatibilidade entre disciplinas, deverá utilizar 5 pontos 

para avaliações em sala de aula, através de atividades de teor semelhante, também 

envolvendo pesquisas e práticas e que abordem, de maneira geral, a maior amplitude do 

conteúdo a ser ministrado no período correspondente à disciplina em questão. 

 Os projetos integradores integralizam 2 (dois) pontos da composição da média 

total da respectiva disciplina ao discente, porém os valores poderão divergir entre as 

disciplinas, ou seja, os professores devem atribuir as notas de forma independente em 

suas respectivas disciplinas. 

As demais notas que compõem a média do discente são representadas pelas 

Provas Bimestrais Integradas, correspondendo a 5 pontos da média total do acadêmico e, 

pelas atividades práticas individualizadas, realizadas no decorrer da disciplina, intra e 

extra sala de aula, que compõem os três pontos restantes para integralizar o total de 10 

pontos em potencial. 

O Estágio Curricular é o coroamento formativo da articulação das dimensões 

teóricas e práticas da formação, de diferentes âmbitos do conhecimento profissional, das 

competências e habilidades referentes ao conhecimento do real. Ele deve ser realizado a 

partir do quinto  semestre com 50 horas a cada semestre perfazendo 200 horas ao todo. 

Em correlato desenvolvemos Projeto Integrado, trabalhado em conjunto todas  as 

disciplinas de cada bimestre letivo que  elaboram um projeto integrado que visa  refletir e 

buscar a pratica dos conteúdos já apreendidos e que estão sendo abortados naquele 

momento em função do cabedal de cada aluno. Os grupos  são montados em função 

momento que cada aluno se encontra no correr da matriz curricular. O aluno deverá 

realizar as atividades desde o início de seu curso, participando das tarefas programas e 

realizando observações e intervenções planejadas em sala de aula. 

 O projeto pedagógico da Faculdade Modelo esta embasado na premissa de que a 

pesquisa a ser desenvolvida na instituição é de cunho pedagógico e de caráter 

necessário. Assim sendo a primazia está em preparar o aluno para o espírito investigativo 

e questionador da realidade,  ou seja imbuí lós  do espírito cientifico . 
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Neste sentido suspendemos a obrigatoriedade dos trabalhos de conclusão de 

curso, que em nossa avaliação estava mais focado nas regras da escrita e nas normas da 

ABNT que na pratica investigativa cientifica. 

Mas, como temos como objetivos incentivar a pratica de pesquisa criamos os 

Projetos Integradores realizados a cada bimestre de forma transdisciplinar com as 

disciplinas ofertadas no período, o objetivo principal deste, não é em si a execução da 

pratica da pesquisa, mas  colocar para os discentes  que um projeto cientifico é um 

desvelador da realidade , e que a verdade é passível de questionamento, sendo a 

principal função da ciência a postura questionadora das verdades, a partir da ideia de que 

o que é colocado com uma verdade em um certo momento poderá em outro superar  por 

novas pesquisas, pois este é efêmera e passível de ser superada. Ressaltamos  que não 

questionar fecha a porta a construção do conhecimento, que somente  a postura do 

“Cogito ergo sun” leva a um processo libertário de  autonomia intelectual. 

Desta forma o que  buscamos  nos projetos integradores é a apropriação dos 

conhecimentos trabalhados nas disciplinas por parte do aluno através da pratica 

pesquisa, assim os temas são os conteúdos das disciplinas trabalhadas, e todos os 

docentes 

Tema 

Delimitação do tema 

Problema 

Objetivos 

Hipóteses 

Justificativas 

Metodologia 

Bibliografia 

Por sua vez no momento que nos encontramos poderá não haver a execução do 

projeto somente a sua escrita, neste caso, temos que dar importância  a elaboração da 

justificativa, pois e nela que iremos desenvolver as capacidades lingüística de 

argumentações dos alunos. 



FACULDADE   MODELO 
Credenciada pela Portaria Ministerial n° 2.413 de 11/08/2004 (D.O.U. de 12/08/2004) 

Mantida pelo  Instituto Modelo de Ensino Superior Ltda. 
CNPJ: 05.121.388/0001-00 

 

 240 

Logicamente no correr da implantação do projeto pedagógico poderemos rever os 

prazos de elaboração e  execução e neste caso o período poderá ser o de um semestre 

ou mais , assim sendo, podemos ter um trabalho de pesquisa durante todo um ano, 

lembrando neste caso que na pratica os projetos estarão calcados nos docentes e não 

nas disciplinas. 

          Como nossos cursos são na sua maioria de cunho profissional acredito que 

deveremos rever nossas ideias sobre o mesmo no correr do tempo, para criarmos a 

possibilidade de talvez dois grandes projetos no correr do curso e que sejam na verdade a 

expressão da pratica profissional, tipo um projeto que seja uma “CASE” tipo um projeto de 

empresa. 

Estamos construindo uma nova pratica pedagógica, e como tal cometeremos erros que 

nos servirão como aprendizado para o futuro 

4.HISTÓRICO DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL NA FACIMOD 

A Faculdade Modelo iniciou as atividades no primeiro semestre de 2005, tendo suas 

primeiras turmas formadas a partir de 2009. 

2005 

Em 20 de maio de 2005 a Portaria Interna nº 010/2005 instituiu a primeira formação da 

Comissão Própria de Avaliação (CPA), conforme as diretrizes do Ministério da Educação 

por meio do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES.Nesse 

período a Comissão, bem como a implantação de todo o sistema de avaliação, por serem 

novos, eram ainda relativamente frágeis. Com isso, a Comissão em questão não tinha 

condições de dar o respaldo esperado. Então, nessa fase houve grande preocupação em 

estudar os mecanismos do SINAES e de discutir como seriam aplicados internamente. 

Conforme consta na ata de formação, 001/2005, de 22 de maio de 2005, e Portaria 

Interna nº 010/2005, a primeira Comissão teve como componentes: 

- Diretores: Romeu Ferreira Ribas e Gidel Laureano Messagi; 

- Coordenadores: Sueli Terezinha Vieira e Dário Max; 
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- Representantes da Sociedade Civil: Luciane do Rocio dos Santos de Souza ePatrícia 

Ferreira Ribas; 

- Docentes: Edna Luíza Percegona e Tatyana Souto Maior de Oliveira; 

- Técnico-Administrativos: Luís Armando Rodrigues Andreoli e Maria Eleny Santos de 

Almeida;  

- Discentes: Sandra da Silva Moraes e Eduardo Dallazuana. 

Já a segunda ata de reunião da CPA, datada de 04 de junho de 2005, registra que a 

Comissão ficou sem membros da sociedade civil organizada, assumindo, no entanto,a 

incumbência de contatar interessados. Também neste documento a comissão acenou 

com a necessidade de se criar uma ouvidoria na instituição. 

Neste momentofizeram-se as seguintes reflexões: 

a) O que avaliar? 

- Auto-desempenho; 

- Desempenho do corpo docente; 

- Desempenho do corpo administrativo e diretivo; 

- Qualidade da infra-estrutura oferecida aos clientes e colaboradores; 

- Qualidade da prestação de serviços (secretarias, biblioteca, terceirizados, etc). 

b)Por que avaliar? 

- Para a melhoria da qualidade da Faculdade Modelo como um todo, com vista o 

crescimento ecologicamente sustentável, com saneamento financeiro e buscando uma 

gestão participativa e, ao mesmo tempo, com uma preocupação social e pedagógica.  

c) Como avaliar? 

- Com imparcialidade e responsabilidade; 

- Por meio de questionários com questões fechadas e abertas aplicados ao corpo 

docente, discente e ao técnico-administrativo e diretivo. 
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- Pela nomeação de comissões para análise de casos específicos, se assim exigir. 

 

d) Quando avaliar? 

- De forma sistemática e contínua, ao término de cada semestre, para que não interfira 

nas atividades pedagógica, mas possa servir de subsídios para um novo semestre que se 

inicia em seguida. 

e) Quem avalia? 

- Toda a comunidade universitária. Assim distribuída: (1º)Uma avaliação por parte do 

corpo discente; (2º) por parte do  corpo docente; (3º) por parte do corpo técnico-

administrativo e diretivo. Ainda, prevemos uma quarta etapa com uma verificação na 

comunidade para verificar como se dá a presença da Instituição no bairro. 

f) Quem é avaliado? 

- Todo o quadro funcional da Facimod, desde os funcionários técnico-administrativos, 

além dos docentes, coordenadores e diretores, bem como toda a estrutura física e 

pedagógica. Logo, avalia-se também a atuação pedagógica dos docentes e alunos e uma 

auto-avaliação por parte de ambos. 

g) Como mensurar? 

- Por meio de questões com respostas diretas de maneira quantitativa e por sugestões e 

críticas, de maneira qualitativa. 

h) Quais os objetivos da Instituição: 

- Diagnose da situação atual de forma sistêmica; 

- Melhoria e aperfeiçoamento contínuo do processo ensino-aprendizagem; 

- Utilizar a avaliação também como ferramenta de gestão.  

Já no segundo semestre de 2005, a CPA começou a definir um plano de ação. Com ele, 

estabeleceram-se algumas metas para os meses e semestre seguinte: 
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METAS AÇÕES METODOLOGI
AS 

PRAZOS 

Conscientizar toda 
a instituição 
acerca da auto-
avaliação 

Fazer estratégias 
de marketing para 
difundir as ações 
da CPA 

- Cartazes e 
murais; 

- Trabalho 
“corpo-a-corpo” in 
loco, ou seja, nas 
salas de aula. 

2º Semestre de 
2005 

Definir e 
acompanhar 
indicadores 
acadêmicos e 
administrativos 

- Estudar as 
diretrizes do 
SINAES; 

- Coletar dados 
específicos da 
instituição 

- Aplicar 
questionário 
interno de auto-
avaliação 

- Planilha de 
acompanhamento 
de dados 

1º Semestre de 
2006 

 
2006 

Ainda que a CPA não tenha demonstrado atividade neste período, a ata ata 

001/2006, de 18/10/2006, registra a preocupação pela inatividade da Comissão. Tendo 

em vista o desligamento de alguns integrantes da formação anterior, a direção da 

instituição convocou reunião com o objetivo de traçar novos rumos e designar novos 

membros, que pudessem contribuir com mais efetividade para o desenvolvimento das 

atividades. 

A ata seguinte, 002/2006, de 01/11/2006, registrou a participação de novos 

membros que constituíram a CPA: 

-Romeu Ferreira Ribas e Fabrizzio Ferreira Ribas (diretores); 

- Luis Armando Rodrigues Andreoli e Maria Eleny Santos de Almeida (técnico-

administrativos); 

- Adriana Veiga Morais, do curso de Ciências Contábeis e Raquel Franco Sprenge, do 

curso de Pedagogia, (discentes); 

-Marilene Parmezan e Roque Tarrago Santos (docentes); 
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- Sem representantes da sociedade civil organizada. 

2007 

A formação anterior da Comissão, ainda pela imaturidade no desempenho de suas 

funções, acabou por realizar algumas irregularidades, tais como formação com a 

participação do corpo diretivo e a previsão de sua manutenção por três anos e, ainda, o 

problema de falta de paridade.  

Segundo a portaria nº 003/2007 de 05 março de 2007, respeitando as Orientações 

Gerais para Roteiro da Auto-Avaliação das Instituições recomendado pelo CONAES, além 

de corrigir a permanência de uma nova constituição por apenas dois anos, acabou por 

encerrar as atividades da anterior nesse mesmo tempo, respeitou o caráter de autonomia 

e, ainda, de paridade, estando ela assim formada por dois membros de cada seguimento: 

- Representantes docentes: Renildo Meurer (coordenador) e Arnaldo Moreira Matos; 

- Representantes da sociedade civil organizada: Edivaldo Antonio Santos e Sérgio Renato 

Bueno Balaguer; 

- Representantes dos discentes: Carlos Henrique CuglerLamim e Eduardo Dallazuana dos 

Santos; 

- Representantes dos funcionários técnico-administrativos: Maria Eleny Santos de 

Almeida e Luis Armando Rodrigues Andreoli. 

Desde o primeiro semestre de 2008 foi implementado o projeto de se fazer um 

banco de dados referentes à avaliação que, além de ter sido realizada por intermédio de 

formulário on-line, teve todos os valores aportados numa base de dados em SQL. Com 

isso, o trabalho de tabulação não foi necessário, pois a tecnologia utlizada permitiu extrair 

os dados de forma mais instantânea. 

Daí em diante, a metodologia desenvolvida consistiu em um formato de Avaliação Interna, 

onde os segmentos acadêmicos tiveram a oportunidade de responder um Formulário 

Eletrônico, criado pela instituição e disponibilizado através de sistema eletrônico 

denominado UNIMESTRE. 
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Os formulários são aplicados no último mês de cada semestre letivo.No UNIMESTRE, o 

respondente acessa sua área individual e busca o item “Avaliações”, onde responde o 

formulário, tendo oportunidade de escrever comentários julgados necessários.  

Os indicadores de desempenho institucional tem como base, as discussões feitas pela 

CPA sobre os principais eixos necessários que definem o perfil da Instituição, desde sua 

infraestrutura até as relações sociais entre alunos e professores. Essas discussões 

envolvem além da CPA, a direção da Instituição, a representação de alunos e 

professores, aspectos de fundamental importância para alcançar os objetivos pré-

estabelecidos e encontrar a maneira mais participativa para a democratização das 

informações.  

A página na Internet da FACIMOD disponibiliza informações sobre a Avaliação 

Institucional. Quadros de editais e informativos em sala de aula, são os meios de 

divulgação dos trabalhos e função da CPA. 

Após a tabulação dos dados contidos nos questionários periódicos, a CPA desenvolve a 

devolutiva dos resultados a cada curso, afixando no quadro edital estes resultados, que 

são apresentados à direção que, juntamente com a CPA elabora um plano de ação para 

definição das prioridades possíveis soluções e encaminhamentos. 

A intenção é buscar as correções das oportunidades de melhoria e fortalecer os 

resultados positivos.Assegurar para a direção que todas as informações fazem parte do 

sentimento do coletivo acadêmico avaliado e que as propostas apresentadas também são 

fruto do empenho em procurar atingir a qualidade desejada. 

5. AUTO-AVALIAÇÃO 

5.1. PRINCÍPIOS DA AUTO-AVALIAÇÃO 

A avaliação interna ou auto-avaliaçãoé um processo contínuo por meio do qual uma 

instituição constrói conhecimento sobre sua própria realidade, buscando compreender os 

significados do conjunto de suas atividades para melhorar a qualidade dos serviços 

oferecidos e alcançar maior relevância social. Para tanto, sistematiza informações, analisa 

coletivamente os significados de suas realizações, desvenda formas de organização, 

administração e ação, identifica pontos fracos, bem como pontos fortes e potencialidades, 
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e estabelece estratégias de superação de problemas. Trata-se de um processo cíclico, 

criativo e renovador de análise, interpretação e síntese das dimensões que definem a 

instituição. 

Os princípios que norteiam a avaliação interna, prevista no Projeto de Avaliação 

Institucional da Faculdade Modelo, em todas as suas etapas, procuram estar em 

consonância com as diretrizes do SINAES. A saber: 

 Ética: garantindo credibilidade e o respeito aos direitos das individuais e coletivos;  

 Senso crítico: estimulando o caráter investigativo e buscando a objetividade;  

 Compromisso institucional e participação: envolvendo todos os membros da 

comunidade acadêmica, com o intuito de alcançar os objetivos desejados 

institucionalmente, além de garantir a ampla discussão dos critérios e 

procedimentos de avaliação. 

 Continuidade: mantendo regularidade no processo;  

 Motivação: desenvolvendo um clima institucional que desperte o interesse em 

participar do processo de Avaliação Institucional como um todo;  

 Desenvolvimento das pessoas e da organização: entendendo a avaliação como 

oportunidade de desenvolvimento pessoal e organizacional, possibilitado pela 

análise crítica dos desempenhos individuais e dos setoriais, com vistas ao 

aprimoramento contínuo das ações de ensino, pesquisa, extensão, planejamento e 

gestão;  

 Seriedade: busca da confiança das comunidades interna e externa em relação à 

postura ética das pessoas que compõem a Comissão Própria de Avaliação e que 

coordenam o processo de avaliação institucional, bem como a confiança quanto 

aos objetivos da avaliação no sentido de conduzir e aprimorar a Missão 

Institucional;  
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 Perspectiva local e global: considerando o caráter administrativo, político, 

pedagógico e social em nível interno e externo, objetivando subsidiar o 

planejamento institucional e a política nacional de educação superior;  

 Cultura institucional: colocar-se como instrumento de registro contínuo das 

experiências vivenciadas em níveis pedagógicos e gerenciais.  

 

5.2. OBJETIVOS DA AUTO-AVALIAÇÃO 

 

 Subsidiar uma atuação planejada e organizada, a partir do diagnóstico institucional, 

que utilize, sistematicamente, elementos para análise de distorções e para 

permanente inclusão de ações corretivas;  

 Identificar fatores positivos e negativos que possam interferir na qualidade dos 

serviços prestados pelos vários segmentos da Instituição;  

 Estimular a realização sistemática da auto-avaliação como instrumento de 

acompanhamento da implementação do Projeto Pedagógico Institucional, 

garantindo uma atitude permanente de planejamento, controle e aprimoramento 

das dimensões inerentes ao processo de avaliação institucional;  

 Contribuir para a qualidade e o aprimoramento das atividades institucionais;  

 Ter como objetivo, ao avaliar, o desenvolvimento da organização e das pessoas;  

 Contribuir como elemento de referência para a construção da Imagem Institucional.  

Vale lembrar que, desde o início das atividades da CPA, são focalizadas, 

principalmente, as necessidades do corpo discente, as instalações, os serviços de 

secretaria, a biblioteca, o desempenho do corpo docente e a imagem da Instituição frente 

à comunidade e ao público discente. 

 

5.3. REQUISITOS FUNDAMENTAIS 



FACULDADE   MODELO 
Credenciada pela Portaria Ministerial n° 2.413 de 11/08/2004 (D.O.U. de 12/08/2004) 

Mantida pelo  Instituto Modelo de Ensino Superior Ltda. 
CNPJ: 05.121.388/0001-00 

 

 248 

A implantação adequada de um processo de autoavaliação e os bons resultados 

dependem de algumas condições fundamentais: 

a.Equipe de coordenação para realizar o  planejamento e organização das 

atividades, manter o interesse pela avaliação, sensibilizando a comunidade e 

fornecendo assessoramento aos diferentes setores da instituição, além de refletir 

sobre o processo. 

b.Participação dos integrantes da instituição, pois o envolvimento de todos os 

atores auxilia na construção do conhecimento gerado na avaliação. 

c.Compromisso explícito dos dirigentes da IES em relação ao processo 

avaliativo, ainda que seja imprescindível a autonomia da CPA.  Para que o 

processo avaliativo ocorra com a profundidade e seriedade necessárias, é 

importante contar com o apoio institucional. 

d.Informações válidas e confiáveis; a coleta, o processamento, a análise e a 

interpretação de informações são essenciais para alimentar as dimensões sobre as 

quais a autoavaliação busca indagar. 

e. Uso efetivo dos resultados: o conhecimento adquirido com a avaliação interna 

deve ter a finalidade explícita de planejar ações destinadas à superação das 

dificuldades e ao aprimoramento institucional. Para isso, é importante priorizar 

ações de curto, médio e longo prazo, planejar de modo compartilhado e 

estabelecer etapas para alcançar metas simples ou mais complexas. 

 

5.4. ETAPAS DA AVALIAÇÃO INTERNA 

Antes de mais nada é preciso lembrar que os resultados da autoavaliação precisam 

ser submetidos ao olhar externo de especialistas na perspectiva de se proceder a uma 

avaliação externa das práticas desenvolvidas. Uma visão externa da instituição pode 

corrigir eventuais erros de percepção produzidos pelos agentes internos, atuando como 

um instrumento cognitivo, crítico e organizador das ações da instituição e do MEC. A 

avaliação externa exige a organização, a sistematização e o inter-relacionamento do 

conjuntode informações quantitativas e qualitativas, além de juízos de valor sobre 

aqualidade das práticas e da produção teórica de toda a instituição.A organização desse 
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processo prevê a ocorrência de diferentes etapas, algumas dasquais podem ser 

desenvolvidas simultaneamente. 

PREPARAÇÃO 

I – Constituição da CPA 

Requisitos da Avaliação Interna: 

 Existência de uma equipe de coordenação; 

 Participação dos integrantes da instituição; 

 Compromisso explícito por parte dos dirigentes das IES; 

 Informações válidas e confiáveis; 

 Uso efetivo dos resultados. 

De acordo com o disposto no artigo 11 da Lei nº. 10.861/04, cada instituição deve 

constituir uma CPA com as funções de coordenar e articular o seu processo interno de 

avaliação e disponibilizar informações. Todas as CPAs precisam ser cadastradas no 

INEP, como a primeira etapa de uma interlocução sistemática e produtiva com vistas à 

efetiva implementação do SINAES. A CPA deve contar, na sua composição, com a 

participação de representantes de todos os segmentos da comunidade universitária e, 

também, da sociedade civil organizada. As definições quanto à quantidade de membros, à 

forma de composição, à duração do mandato, à dinâmica de funcionamento e ao modo de 

organização das CPAs são objeto de regulação própria. Sugere-se que a CPA seja 

composta por um grupo de pessoas capazes de assumir a responsabilidade pelo 

desenvolvimento de todas as ações previstas no processo avaliativo. 

Os eixos de sustentação e de legitimidade da CPA são resultantes das formas de 

participação e do interesse da comunidade acadêmica, além da inter-relação entre 

atividades pedagógicas e gestão acadêmica e administrativa. O apoio de assessores 

externos ao trabalho realizado pelas CPAs não deve, sob hipótese alguma, substituir a 

necessária participação dos atores institucionais próprios.  

II – Planejamento 
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A elaboração do projeto de avaliação conforme o SINAES abrange a definição de 

objetivos, estratégias, metodologia, recursos e calendário das ações avaliativas. É 

importante que o calendário contemple os prazos para a execução das ações principais e 

as datas de eventos (reuniões, seminários etc.), observando-se igualmente os prazos 

estabelecidos pela Portaria nº. 2051/04, que regulamenta o SINAES. 

O planejamento, discutido com a comunidade acadêmica, deve levar em conta as 

características da instituição, seu porte e a existência ou não de experiências avaliativas 

anteriores, tais como: autoavaliação, avaliação externa, avaliação dos docentes pelos 

estudantes, avaliação de desempenho do pessoal técnico-administrativo, avaliação da 

pós-graduação entre outros. 

III – Sensibilização 

No processo de autoavaliação, a sensibilização busca o envolvimento da 

comunidade acadêmica na construção da proposta avaliativa por meio da realização de 

reuniões, palestras, seminários, entre outros. Cabe ressaltar que a sensibilização deve 

estar presente tanto nos momentos iniciais quanto na continuidade das ações avaliativas, 

pois sempre há pessoas iniciando sua participação no processo: sejam estudantes, sejam 

membros do corpo docente ou técnico-administrativo. 

DESENVOLVIMENTO 

No desenvolvimento da autoavaliação é fundamental assegurar a coerência entre 

as ações planejadas e as metodologias adotadas, a articulação entre os participantes e a 

observância dos prazos. Essa etapa consiste na concretização das atividades planejadas, 

como as listadas a seguir: 

a. realização de reuniões ou debates de sensibilização; 

b. sistematização de demandas, ideias, sugestões oriundas dessas reuniões; 

c. realização de seminários internos para: apresentação do SINAES, apresentação da 

proposta do processo de avaliação interna da IES, discussões internas e apresentação 

das sistematizações dos resultados; 
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d. definição da composição dos grupos de trabalho, atendendo aos principais segmentos 

da comunidade acadêmica (avaliação de egressos e/ou dos docentes, estudo de evasão, 

etc). Entendem-se por comunidade acadêmica os corpos docente, discente e técnico-

administrativo;  

e. construção de instrumentos para coleta de dados: entrevistas, questionários, grupos 

focais e outros; 

f. definição da metodologia de análise e interpretação dos dados; 

g. definição das condições materiais para o desenvolvimento do trabalho: espaço físico, 

docentes e técnicos com horas de trabalho dedicadas a essa tarefa e outras; 

h. definição de formato de relatório de autoavaliação; 

i. definição de reuniões sistemáticas de trabalho; 

j. elaboração de relatórios; 

k. organização e discussão dos resultados com a comunidade acadêmica; 

l. publicação das experiências. 

CONSOLIDAÇÃO 

Essa etapa refere-se à elaboração, divulgação e análise do relatório final. 

Contempla, também, a realização de um balanço crítico do processo avaliativo e de seus 

resultados em termos da melhoria da qualidade da instituição. 

I – Relatório  

O relatório final de avaliação interna deve expressar o resultado do processo de 

discussão, de análise e interpretação dos dados advindos, principalmente, do processo de 

autoavaliação. É importante que ele seja capaz de incorporar, quando estiverem 

disponíveis, os resultados da avaliação de cursos e de desempenho de estudantes. 

Os destinatários do relatório são os membros da comunidade acadêmica, os 

avaliadores externos e a sociedade. Considerando essa diversidade de leitores, são 

fundamentais a clareza na comunicação das informações e o caráter analítico e 
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interpretativo dos resultados obtidos. Além disso, é desejável que ele apresente 

sugestões para ações de natureza administrativa, política, pedagógica e técnico-científica 

a serem implantadas. 

II- Divulgação 

A divulgação, como continuidade do processo de avaliação interna, deve 

oportunizar a apresentação pública e a discussão dos resultados alcançados nas etapas 

anteriores. Para tanto, podem ser utilizados diversos meios, tais como: reuniões, 

documentos informativos (impressos e eletrônicos), seminários, entre outros. A divulgação 

deve propiciar, ainda, oportunidades para que as ações concretas oriundas dos 

resultados do processo avaliativo sejam tornadas públicas. 

III – Balanço Crítico 

Ao final do processo de autoavaliação, é necessária uma reflexão sobre ele, 

visando a sua continuidade. Assim, uma análise das estratégias utilizadas, das 

dificuldades e dos avanços apresentados permitirá planejar ações futuras. Desse modo, o 

processo de autoavaliação proporcionará não só o autoconhecimento institucional, o que 

em si é de grande valor para o UNAR, mas também será um balizador da avaliação 

externa, prevista no SINAES como a próxima etapa da avaliação institucional. 
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ANEXO 2 

REGIMENTO INTERNO 

REGIMENTO GERAL 

DO 

FACULDADE MODELO 

TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

CAPÍTULO I 

DA INSTITUIÇÃO 

 

Artigo 1º -  A FACULDADE MODELO, com sede no Município de Curitiba, Estado de 

Paraná é uma Instituição de Ensino Superior, mantida pelo Instituto Modelo 

de Ensino Superior Sociedade Civil de direito privado, com finslucrativos, 

com sede e foro na cidade de Curitiba, no Estado do  Paraná   com seu ato 

constitutivo inscrito no 2º Cartório de Registro de Títulos e Documentos 

Comarca de CURITIBA PR.  sob o  nº. 8.530 EM 28.05.2002 e registro no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica – CNPJ/MF nº. 05.121.388/0001-00. 

Artigo 2º - Este Regimento Geral disciplina os aspectos de funcionamento de todos os 

órgãos integrantes da estrutura e da administração FACULDADE MODELO 

nos planos administrativos, didáticos, pedagógicos, acadêmicos, científicos, 

comunitários e disciplinares. 

Artigo 3° - A FACULDADE MODELO e a Instituto Modelo de Ensino Superior  serão 

doravante, respectivamente, designadas por FACULDADE MODELO e 

MANTENEDORA. 

Artigo 4º - A FACULDADE MODELO, rege-se pela legislação e normas aplicáveis ao 

Sistema Nacional de Ensino, por este Regimento Geral e pelo contrato 

social  da MANTENEDORA no que couber.  

 



FACULDADE   MODELO 
Credenciada pela Portaria Ministerial n° 2.413 de 11/08/2004 (D.O.U. de 12/08/2004) 

Mantida pelo  Instituto Modelo de Ensino Superior Ltda. 
CNPJ: 05.121.388/0001-00 

 

 254 

CAPÍTULO II 

DA MISSÃO E DOS OBJETIVOS 

 

Artigo 5º -  A missão da FACULDADE MODELO é transformar indivíduos, conferindo-

lhes cidadania, através da transmissão do saber, da educação e da 

formação profissional, norteando-se pelos seguintes objetivos: 

I. Ampliar a participação a  FACULDADE MODELO na região de seu entorno; 

II. Formalizar parcerias e convênios com órgãos governamentais, empresas e 

organizações da sociedade civil, visando o desenvolvimento de programas 

de interesse mútuo e social; 

III. Implementar políticas de desenvolvimento humano que considere a 

essencialidade dos trabalhadores técnico-administrativos e docentes com o 

propósito de atingir as atividades-fim da instituição; 

IV. Promover a excelência do ensino em todos os níveis; 

V. Diversificar a oferta de cursos de graduação, tecnologia, extensão e pós-

graduação, presenciais, semipresenciais e a distância; 

VI. Promover a inserção qualificada dos egressos no panorama regional; 

VII. Contribuir para a formação de profissionais criativos, qualificados, 

competitivos e preparados para um mercado cada vez mais exigente e 

seletivo;    

 

Objetivos Específicos 

 

I. Formar e preparar profissionais graduados e pós-graduados nas diversas 

áreas do conhecimento; 

II. Promover a criação e expansão da oferta de cursos de graduação, de pós-

graduação, sequenciais e extensão; 

III. Estimular, promover e realizar a pesquisa com completo das atividades 

acadêmicas; 
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IV. Incrementar a extensão como instrumento de integração da comunidade 

escolar com a comunidade social; 

V. Desenvolver política de aperfeiçoamento permanente dos docentes e corpo 

técnico da instituição; 

VI. Desenvolver políticas de atualização e renovação permanente de acervo 

bibliográfico e de redes de informação; 

VII. Promover a ampliação e melhoria da rede física; 

 

TÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO ORGANIZACIONAL 

 

CAPÍTULO I 

DA ESTRUTURA 

 

Artigo 6º - A estrutura organizacional da FACULDADE MODELO obedece aos seguintes 

princípios: 

I - Unidade de patrimônio e administração; 

II - Estrutura orgânica com base em institutos, escolas e/ou centros 

compostos de cursos, vinculados diretamente à Diretoria; 

III - Unidade de funções de ensino, pesquisa e extensão, vedada a 

duplicação de meios para fins idênticos ou equivalentes; 

IV - Racionalidade de organização, com plena utilização dos fatores 

humanos e dos recursos materiais; 

V - Flexibilidade de métodos e critérios, com vistas às diferenças 

individuais dos alunos, à peculiaridades locais e regionais e às 

possibilidades de combinação dos conhecimentos para novos cursos 

e programas de iniciação científica ,de extensão e de Pós-graduação. 

Artigo 7º -  A administração da FACULDADE MODELO estrutura-se em Órgãos de 

Administração Superior e Órgãos de Administração Básica, sendo estes 

compostos por cursos, de conformidade com os termos do organograma 
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constante do Anexo I, que passa fazer parte integrante do presente 

regimento, e desmembra-se em: 

II - Órgãos colegiados: 

a) Conselho Superior - CAS 

b) Comissão Permanente de Avaliação Institucional (CPA); 

c) Conselho Acadêmico; 

d) Colegiado Consultivo de Coordenadores e Diretores 

e) Núcleo Docente Estruturante; 

f) Colegiado de Curso 

II - Órgãos Executivos: 

a) Diretoria Geral  

b) Diretoria Adjunta; 

c) Coordenadorias. 

III – Órgãos de Assessoria: 

b) A serem constituídos pelo Diretor. 

 

Parágrafo único – Outros órgãos administrativos poderão ser criados 

oportunamente, mediante regulamentação da Diretoria e aprovação do 

Conselho Superior, atendidas as disponibilidades orçamentárias e as 

necessidades da  FACULDADE MODELO. 

CAPÍTULO II 

DOS CURSOS 

 

Artigo 8º - O Curso é a menor célula administrativa da FACULDADE MODELO, com a 

finalidade de desenvolver as funções de ensino, de pesquisa e de 

extensão, sendo integrado pelo seu corpo docente e discente e pelo 

pessoal não docente nele lotado. 

Artigo 9º - Cada curso constitui-se numa área administrativa composta pelo seu órgão 

de administração acadêmica, Coordenador de área/curso, para as tarefas 

executivas. 
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§ 1º - Os cursos e suas unidades de administração acadêmica são 

subordinados diretamente a Direção Geral.  

§ 2º - Poderão, a exclusivo critério da Diretoria, ser constituídas  células 

administrativas compostas de mais de um curso sob direção executiva, 

quando estes possuírem considerável coincidência de conteúdos, 

aproximação temática e formações semelhantes (módulos ou núcleos 

comuns de disciplinas). 

 

TÍTULO III 

DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS 

 

CAPÍTULO I 

DO SEU FUNCIONAMENTO 

 

Artigo 10º - Aos órgãos colegiados, assim compreendidos o Conselho Superior, 

Comissão Permanente de Avaliação Institucional, Conselho Acadêmico, 

Núcleo Docente Estruturante  aplicam-se as seguintes normas: 

I - Os colegiados funcionam com maioria simples de seus membros e 

decidem por maioria simples dos presentes, salvo nos casos 

expressamente previstos neste Regimento; 

II - O presidente do colegiado, em caso de empate, tem voto de 

qualidade; 

III - As reuniões que não se realizarem em datas pré-fixadas serão 

convocadas com antecedência mínima de quarenta e oito horas em 

caráter de urgência, constando da convocação a pauta dos assuntos; 

IV - Das reuniões será lavrada ata, em livro próprio, lida e assinada pelos 

presentes na mesma reunião ou na seguinte; 
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V - É obrigatório e tem preferência sobre qualquer outra atividade 

acadêmica, o comparecimento dos membros colegiados às reuniões 

plenárias; 

VI - É vedado aos docentes e discentes integrarem mais de dois órgãos 

colegiados, excetuando-se os representantes de órgãos diretivos. 

Artigo 11 -  Os colegiados reúnem-se ordinariamente duas vezes por semestre e, 

extraordinariamente, sempre que necessário, sendo convocados pelo 

respectivo presidente ou a requerimento de dois terços de seus membros. 

Artigo 12 -  O presidente do colegiado pode pedir o reexame de suas decisões, até 

quinze dias após a reunião em que estas tiverem sido tomadas, 

convocando o respectivo colegiado até quinze dias do pedido de reexame. 

 Parágrafo único – Os pedidos de reexame somente serão apreciados em 

reunião que conte com, no mínimo, dois terços dos membros do colegiado. 

 

CAPÍTULO II 

DO CONSELHO SUPERIOR-CAS 

 

Artigo 13 -  OConselho Superior- CAS, órgão superior de natureza deliberativa e 

normativa e de instância final para todos os assuntos acadêmico-administrativos, nos 

termos e limites deste Regimento. 

Artigo 14- O Conselho Superior – CAS, da FACULDADE MODELO é constituído pelos 

seguintes representantes: 

I. Diretor Geral, que o preside; 

II. Diretor Adjunto; 

III. Um representante dos Coordenadores de Curso, indicado pelos seus pares; 

IV. Um representante do corpo docente, indicado por seus pares; 

V. Um representante do corpo técnico-administrativo, indicado por seus pares; 
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VI. Um representante do corpo discente, indicado por seus pares; 

VII. Um membro da Comissão de Avaliação Institucional; 

VIII. Um representante da entidade mantenedora; 

X. Um representante da sociedade civil. 

§ 1º - Os representantes dos órgãos associativos são indicados pela Entidade 

Mantenedora, para mandato de 1 (um) ano, de comum acordo com os próprios, admitida 

recondução por igual período e o representante da Entidade Mantenedora, por quem goze 

de poder para tal. 

§ 2º - A critério do Presidente do  CAS, podem ser convocados, com direito a 

assento e voz, mas não a voto, membros de qualquer órgão da  IESP. 

 

Artigo 15 -  As decisões do Conselho Superior podem, de conformidade com a natureza 

do tema tratado, assumir as seguintes formas: 

a) Resoluções, baixadas pelo presidente do respectivo órgão; 

b) Pareceres, com o fim de instruir os órgãos competentes sobre 

matéria acadêmica e dirimir questões de interpretação do presente 

regimento. 

 

CAPÍTULO III 

DA COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  

 

Artigo 16 -  A Comissão Permanente de Avaliação Institucional, órgão  consultivo-

normativo, de funcionamento autônomo em relação aos demais órgãos da  

FACULDADE MODELO, é responsável pela unicidade, normatização e 

implementação das políticas institucionais de avaliação, possui composição 

e competências definidas em ato própria do Diretor, respeitadas as 

disposições legais atinentes à matéria.  
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Artigo 17 -  As  decisões da Comissão Permanente de Avaliação Institucional podem, 

de conformidade com a natureza do tema tratado, assumir as seguintes 

formas: 

a) Resoluções, baixadas pelo presidente do respectivo órgão; 

b) Pareceres, com o fim de instruir os órgãos competentes sobre 

matéria de sua responsabilidade. 

 

CAPÍTULO IV 

CONSELHO ACADEMICO  

 

Artigo 18 -  OConselho Acadêmico , órgão superior de natureza deliberativa e normativa 

e de instância final para todos os assuntos acadêmico no tocante a ensino pesquisa e 

extensão, nos termos e limites deste Regimento. 

Artigo 19 - O Conselho Acadêmico –, da FACULDADE MODELO é constituído pelos 

seguintes representantes:   

I. Diretor Adjunto que o preside; 

II. Todos os Coordenadores de Curso; 

III. Um representante do corpo docente, indicado por seus pares; 

IV. Um representante do corpo técnico-administrativo, indicado por seus pares; 

V. Um representante do corpo discente, indicado por seus pares; 

VII. Um membro da Comissão de Avaliação Institucional; 

§ 1º - A critério do Presidente do  Conselho Acadêmico , podem ser 

convocados, com direito a assento e voz, mas não a voto, membros de qualquer órgão da  

IESP bem como assessores, sempre que o assunto em pauta o aconselhar. 

Artigo 20 -  As decisões do Conselho Acadêmico  podem, de conformidade com a 

natureza do tema tratado, assumir as seguintes formas: 

a) Resoluções, baixadas pelo presidente do respectivo órgão; 
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b) Pareceres, com o fim de instruir os órgãos competentes sobre 

matéria acadêmica e dirimir questões de interpretação do presente 

regimento. 

CAPÍTULO V 

COLEGIADO  CONSULTIVO DE COORDENADORES E DIRETORES 

 

Artigo 20 -  O Colegiado  Consultivo de Coordenadores, de caráter transitório, órgão  

Consultivo, de funcionamento autônomo em relação aos demais órgãos da 

FACULDADE MODELO, é responsável pela verificação unicidade 

acadêmico pedagógica, possui composição e competências definidas em 

ato própria do Diretor, respeitadas as disposições legais atinentes à 

matéria.  

Artigo 21 -  As decisões do Colegiado  Consultivo de Coordenadores assumem a 

seguinte forma: 

a) Pareceres, com o fim de instruir os órgãos competentes sobre matéria de 

sua responsabilidade. 

 

. CAPÍTULO VI 

NUCLEO DOCENTE ESTRURANTE 

 

Artigo 22 -  ONúcleo Estruturante Docente O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é o 

órgão consultivo responsável pela concepção, acompanhamento, avaliação e atualização 

periódica do Projeto Pedagógico  do Curso  nos termos e limites deste Regimento. 

Artigo 23- . São atribuições do Núcleo Docente Estruturante: 

a) contribuir para consolidação do perfil do egresso do curso; 

b) propor atualizações e conduzir os trabalhos de reestruturação do projeto pedagógico 

do curso, para aprovação no Colegiado de Curso, sempre que necessário; 
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c) supervisionar as formas de avaliação e acompanhamento do curso, definidas pelo 

Colegiado; 

d) analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares para aprovação 

no Colegiado de Curso; 

e) zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de  

ensino constante no currículo; 

f) indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, 

oriunda de necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho e afinadas 

com as políticas públicas relativas à área de conhecimento do curso; 

g) zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de  

graduação. 

Artigo 24 - Da constituição do núcleo docente estruturante  

  O NDE de cada curso de graduação é constituído por um grupo de 05  (cinco) docentes 

que ministrem aulas das unidades curriculares do curso :  

I. a presidência do Núcleo Docente Estruturante será exercida pelo Coordenador do 

Curso; 

II. pelo menos 60% dos docentes que compõem o NDE, devem ter titulação 

acadêmica com Pós-Graduação stricto sensu;  

III. Um de seus membros deve ser contratado pelo regime de tempo integral  

Artigo 25 -  As decisões do NDE assumem  a seguinte forma: 

a) Pareceres, com o fim de instruir os órgãos competentes sobre 

matéria acadêmica . 

 

 

CAPÍTULO VII 

COLEGIADO DE CURSO  
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Art. 26. – O Colegiado de Curso  é órgão da Coordenação Didática, destinado a elaborar 

e implantar a política de ensino do respectivo curso e acompanhar a sua execução, 

ressalvada a competência do Núcleo  Docente Estruturante 

Artigo 27- . São atribuições do Colegiado  de curso 

I – zelar prioritariamente, pela formação dos profissionais  

II – Promover a integração dos planos de ensino das diversas áreas  do conhecimento 

ministradas, em busca da interdisciplinaridade.  

III – Apresentar propostas ao CONSELHO ACADEMICO sobre alterações de currículos 

ou  programas que venham a contribuir para a continuada evolução da  melhoria de 

ensino.  

IV– Deliberar, quando houver duvidas ,sobre questões de equivalência de estudos 

cumpridos  em outras instituições de ensino superior e indicar as eventuais   adaptações a 

serem cumpridas pelo acadêmico, bem como a  revalidação de certificados e diplomas. 

V– Cooperar com a Coordenação do Curso na orientação e no  desenvolvimento de todas 

as atividades docentes e acadêmicas,  em busca de harmonia  entrosamento entre os 

diversos  segmentos ligados ao curso.  

VI –Propor a organização e a realização de cursos de especialização, aperfeiçoamento, 

extensão, submetendo- os a aprovação do Conselho Acadêmico VII –Elaborar o currículo 

pleno dos cursos, suas alterações e critérios  das disciplinas que os compõem, para a 

aprovação do Conselho Acadêmico.  

VIII –Aprovar os programas e os planos de ensino das suas   disciplinas.  

IX – Elaborar e submeter à aprovação do Conselho Acadêmico regulamentação   atinente 

ao ensino, pesquisa, dispensa de disciplina,  aproveitamento de estudos e atividades 

complementares.  

X - Exercer outras atribuições inerentes ao Colegiado de Curso.  

 

Artigo 28 - Da constituição do Colegiado de Curso: 

  I – pelo Coordenador de Curso, seu presidente.  

 II – por todos os professores do curso.  

 III – por (01) discentes escolhidos por seus pares. 
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Artigo 29 -  As decisões do Colegiado de Curso  assumem  a seguinte forma: 

a) Pareceres, com o fim de instruir os órgãos competentes sobre matéria 

acadêmica . 

 

TÍTULO IV 

DOS ÓRGÃOS EXECUTIVOS 

CAPÍTULO I 

DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 

 

Artigo 30 - A Diretoria Geral, órgão de execução, coordenação, fiscalização e 

supervisão das atividades desenvolvidas pela FACULDADE MODELO é  

exercido pelo Diretor Geral, de livre escolha e nomeação da Entidade 

Mantenedora, com mandato de 05 (cinco) anos, permitida a recondução, 

sendo vedada a acumulação de cargos na Entidade Mantenedora e na 

FACULDADE MODELO. 

§ 1º -  O Diretor Geral em seus impedimentos é substituído pelo Diretor 

Adjunto. 

Artigo 31 - São atribuições do Diretor Geral: 

I - coordenar, fiscalizar, controlar e superintender todas as 

atividades da FACULDADE MODELO; bem como zelar pela fiel execução 

deste Regimento Interno; 

II - representar da FACULDADE MODELO ou promover-lhe a 

representação em juízo ou fora dele, nos limites fixados pela Entidade 

Mantenedora; 

III - cumprir e fazer cumprir a legislação vigente e as resoluções do  

CAS ; 

IV - convocar e presidir o  CAS ; 

V - conferir graus, assinar diplomas, títulos e certificados 

acadêmicos, na usa ausência será substituído pelo Diretor  Adjunto ; 
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VI - firmar, em nome da FACULDADE MODELO, quando 

autorizado pela Entidade Mantenedora, convênios, acordos ou contratos; 

VII - promover a elaboração do Projeto Político Pedagógico, do 

Plano de Desenvolvimento Institucional, do Plano Anual de Trabalho e 

respectivo Orçamento Anual e o Relatório de Atividades, submetendo-os à 

apreciação do  CAS e da Entidade Mantenedora e das autoridades 

educacionais do Poder Público Federal; 

VIII - informar à Entidade Mantenedora a contratação e dispensa 

de pessoal da FACULDADE MODELO; 

IX - exercer o poder disciplinar em todos os cursos, na forma deste 

Regimento Geral; 

X - escolher e dar posse aos Diretores, Coordenadores e aos 

Coordenadores de Cursos; 

XI - autorizar, previamente, as atividades que envolvam 

responsabilidades da FACULDADE MODELO, ouvida a Entidade Mantenedora 

em casos não previstos no Plano de Trabalho Anual e/ou no Orçamento Anual; 

XII - baixar portarias e demais atos normativos de sua competência; 

XIII - baixar resoluções referentes às deliberações do  CAS ; 

XIV - exercer as demais atribuições que lhe forem cometidas pelo  

CAS e pela Entidade Mantenedora; 

XV - resolver atos de interesse da comunidade acadêmica, que 

exijam soluções urgentes “ad referendum” do  CAS  e os casos omissos deste 

Regimento Interno. 

XVI – No impedimento do Diretor Geral o mesmo será substituído 

pelo Diretor Adjunto com as mesmas atribuições regimentais. 

Artigo 32 - O Diretor Adjunto é mediante comprovação de qualificação acadêmica, 

cientifica e técnica e nomeados pelo Diretor Geral, é responsável, na área de 

suas respectivas atuações, pela consecução dos objetivos da FACULDADE 
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MODELO, do seu Projeto Político Pedagógico, do Plano de Desenvolvimento 

Institucional e do Plano Anual de Trabalho que for estabelecido. 

Artigo 33 - O Diretor Adjunto tem as seguintes atribuições: 

I - orientar, coordenar e fiscalizar as atividades acadêmicas dos cursos de 

graduação, pós-graduação, extensão, sequenciais e tecnológicos oferecidos 

pela FACULDADE MODELO; 

II - encaminhar ao CAS a indicação de membros para compor a Comissão do 

Processo Seletivo e os critérios de classificação para ingresso nos cursos de 

graduação, pós-graduação, extensão, sequenciais e tecnológicos da 

FACULDADE MODELO, de acordo com a legislação em vigor e neste 

Regimento Interno; 

III - aprovar a indicação, dispensa, movimentação e licença de professores 

vinculados aos cursos de graduação, pós-graduação, sequenciais e 

tecnológicos, observado o disposto neste Regimento Interno; 

IV - convocar e presidir o  CAS ; 

V - supervisionar as atividades da Secretaria Geral; 

VI - elaborar o calendário geral anual, encaminhando-o ao Diretor Geral para 

aprovação do CAS ; 

VII - deliberar em primeira instância ou em grau de recurso sobre qualquer 

matéria de sua competência; 

VIII - desempenhar funções que lhe sejam atribuídas pelo Diretor Geral, por 

este Regimento Interno, ou que, pela sua natureza, lhe deva estar afeta; 

IX - propor ao Conselho Acadêmico normas acadêmicas complementares às 

deste Regimento Interno sobre os currículos e programas, matrículas, 

transferências, adaptações, dependências, verificações do rendimento escolar, 

aproveitamento de estudos, além de outros que as incluam no âmbito de sua 

competência; 

X - exercer o poder disciplinar no âmbito de sua competência. 
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§ Único - O Diretor Acadêmico, para desempenho de suas funções, 

tem como órgão de apoio a Secretaria Geral, que concentra todos os registros 

dos serviços administrativos concernentes ao regime didático e acadêmico do 

FACULDADE MODELO. 

 

CAPÍTULO II 

DA ADMINISTRAÇÃO BÁSICA  

SEÇÃO I 

DAS COORDENADORIAS DOS CURSOS 

 

Artigo 34 - As Coordenadorias de curso são órgãos executivo da  FACULDADE 

MODELO, e serão exercidas, de conformidade com os Regulamentos 

Internos, por Coordenadores de curso, constituindo-se cargos de confiança 

da Diretoria.  

Artigo 35 - Os Coordenadores de curso serão escolhidos pelo Diretor, dentre os 

docentes em atividade na instituição, observada, quando possível, a 

titulação mínima de mestre, excetuando-se os cursos de tecnologia, nos 

quais será admissível transitoriamente a titulação de especialista, pelo 

período de até 2 (dois) anos. 

Artigo 36 –: As coordenações de curso devem ser instituídas como instâncias gestoras, 

responsáveis diretas pela articulação dos agentes que participam do 

processo ativo de cumprimento de metas estabelecidas para os respectivos 

cursos e a Instituição. Seu perfil prevê indispensáveis à boa condução do 

trabalho:   

§ 1º - Cabe ao Coordenador: 

 qualificação atestada por titulação e/ou experiência na área;  

 tempo disponível para dedicar-se a atividades de coordenação;  

 disposição e condições para ministrar aulas a turmas do curso 

coordenado e especial competências para a eficaz para gestão escolar, 

que envolve funções:  gerenciais; acadêmicas; políticas e institucionais. 
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§ 2º São de responsabilidade do Coordenador estratégias e ações, 

individuais ou coletivas (conforme o caso) destinadas a: 

 Desenvolver o ensino, a pesquisa e a extensão; 

 Aprovar os programas e planos de ensino das disciplinas; 

 Elaborar, juntamente ao NDE, o projeto pedagógico do curso; 

 Propor a criação, fusão e extinção de disciplinas; 

 Propor à DIRETORIA a admissão de monitor e de pessoal docente e 

técnico-administrativo, observados os critérios emanados dos órgãos 

competentes; 

 Executar os serviços solicitados pelos órgãos superiores da IES; 

 Apresentar proposta para aquisição de acervo bibliográfico e material 

de apoio didático-pedagógico; 

 Planejar, no início de cada período letivo, as atividades a serem 

desenvolvidas no curso para o período seguinte; 

 Avaliar, no final de cada período letivo, as atividades desenvolvidas 

pelo curso; 

 Superintender todas as atividades da Coordenadoria, representando-a 

junto às autoridades e órgãos da IES; 

 Convocar e presidir as reuniões da Coordenadoria e do Colegiado de 

Curso; 

 Orientar e coordenar as atividades de ensino, extensão e pesquisa no 

âmbito do curso, adotando as providências necessárias para o cumprimento 

de suas finalidades; 

 Coordenar, juntamente ao NDE, a elaboração e acompanhar a 

execução do projeto pedagógico do curso; 

 Superintender os serviços administrativos do curso; 

 Acompanhar e supervisionar o cumprimento dos planos de ensino 

afetos ao curso, bem como a execução das atividades programadas; 

 Elaborar, em cada período letivo, o calendário acadêmico e o horário 

de aulas do curso; 

 Promover a articulação horizontal/vertical entre as disciplinas; 
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 Supervisionar e coordenar as atividades práticas do curso; 

 Orientar e acompanhar as coordenações de estágios curriculares 

supervisionados e trabalhos de conclusão de curso e controlar o 

cumprimento das atividades complementares; 

 Acompanhar o sistema de avaliação das disciplinas; 

 Promover a avaliação do curso, na forma definida pelo órgão 

competente; 

 Acompanhar a revisão de provas escritas; 

 Supervisionar a assiduidade dos professores e alunos, zelando pela 

observância do regime didático do curso; 

 Designar secretários para as reuniões, bem como manter a ordem no 

desenvolvimento dos trabalhos e seu registro em atas; 

 Encaminhar à Diretoria as propostas da Coordenadoria para 

admissão de pessoal docente, técnico-administrativo e monitores; 

 Propor as normas e os regulamentos de estágio supervisionado e 

trabalhos de conclusão de curso para aprovação pelo Colegiado de Curso; 

 Encaminhar à Diretoria as propostas da Coordenadoria para aquisição 

de bibliografia e material de apoio didático-pedagógico; 

 Promover, ao término de cada período letivo, reunião especial da 

Coordenadoria, destinada à avaliação das suas atividades, e elaborar 

relatório a respeito, a ser encaminhado à Diretoria; 

 Propor medidas para o aperfeiçoamento do ensino; 

 Propor ou encaminhar proposta, na forma do Regimento, para a 

criação de cursos sequenciais, de graduação ou pós-graduação e o 

desenvolvimento de projetos de pesquisa/investigação e programas de 

extensão ou eventos extracurriculares; 

 Decidir sobre aproveitamento de estudos e adaptações de alunos, 

ouvidos, quando for o caso, o Colegiado de Curso ou os docentes 

envolvidos;  

 Acompanhar a evolução do alunado do curso;  
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 Zelar, no âmbito de sua competência, pela atualização docente e o 

repasse de experiências, incentivando a inovação, o empreendedorismo e 

promovendo estudos e fóruns de debates sobre assuntos de natureza 

didática, metodológica e interdisciplinar, ou outros que julgar, 

justificadamente, relevantes; 

 Propor, à Diretoria, convênios com entidades que ofereçam campo de 

aplicação às atividades do Curso; 

 Articular-se com os outros Coordenadores de Curso, colaborando em 

matéria de interesse comum; 

 Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e no 

Regimento.  

 

TÍTULO V 

DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORIA 

SECRETARIA- BIBLIOTECAS- OUTROS 

 

 

Artigo 37 – Os órgãos de assessoria estão diretamente subordinados à Diretoria e terão 

suas atribuições pela mesma fixada, através das competentes portarias. 

TÍTULO VI 

DO ENSINO 

 

CAPÍTULO I 

DOS CURSOS 

 

Artigo 38 -  A  FACULDADE MODELO ministra os seguintes cursos: 

I - De graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino 

médio ou equivalente e que obtenham classificação em processo 

seletivo; 
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II - De pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e 

doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, 

abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e que 

atendam às exigências para matrícula; 

III - Sequenciais, por campo de saber, de diferentes níveis de 

abrangência, abertos a candidatos que atendam aos requisitos 

estabelecidos pelo Conselho Superior; 

IV - De extensão e outros, abertos aos candidatos que atendam aos 

requisitos de ingresso estabelecidos em cada caso. 

Parágrafo único – Poderá a  FACULDADE MODELO, observados os 

requisitos legais vigentes, organizar os seus cursos na modalidade 

presencial ou a distância, ou ainda, utilizar em seus cursos presenciais, 

metodologias e tecnologia referente a educação a distância. 

 

CAPÍTULO II 

DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 

 

SEÇÃO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 39 - A matriz curricular de cada curso de graduação será definida no respectivo 

Projeto Pedagógico, podendo ser organizada em ciclos semestrais, 

abrangendo uma sequência ordenada de conteúdos e atividades, 

hierarquizadas em períodos letivos ou em módulos sistematizados com 

base em habilidades e competências, cuja integralização dá direito ao 

correspondente diploma. 

 Parágrafo único - A integralização curricular é feita em ciclos semestrais, 

modulares ou baseados na composição de componentes curriculares, 

organizados em eixos articuladores das dimensões que necessitam ser 

contempladas. 
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Artigo 40-  Na organização das matrizes curriculares dos cursos de graduação, a 

FACULDADE MODELO inclui, além dos conteúdos obrigatórios nos termos 

das diretrizes curriculares, um conjunto de outros conteúdos e atividades 

complementares, objetivando: 

I - Propiciar elementos para uma sólida formação geral; 

II - Corrigir falhas na formação básica do aluno; 

III - Preparar o aluno para o mercado profissional cada vez mais 

competitivo e conscientizá-lo da necessidade da formação 

continuada; 

IV - Orientar profissionalmente e inserir o aluno na comunidade, através 

de trabalhos de extensão, compromissando-o com a realidade que o 

cerca; 

V - Promover a iniciação científica dos alunos, recrutando-os para 

atuação nos trabalhos de pesquisa institucional da  FACULDADE 

MODELO. 

Artigo 41 -  Os estágios supervisionados, bem como as atividades práticas de 

treinamento profissional discente, são propostos pela Diretoria Adjunta e 

regulamentados pelo Diretor, mediante homologação pelo Conselho 

Superior. 

Artigo 42 -  A duração e o conteúdo de cada curso devem estar em consonância com a 

carga horária total prevista pela legislação vigente para cada caso e, para 

todos os efeitos, ficam incorporados ao currículo pleno do curso 

correspondente. 

Artigo 43 -  A formação acadêmica obedece aos currículos plenos dos diferentes 

cursos aprovados pelo Conselho Superior, nos termos deste Regimento 

Geral e da legislação em vigor. 

SEÇÃO II 

DO PROCESSO SELETIVO 
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Artigo 44 - O Processo Seletivo, aberto a candidatos que tenham escolarização 

completa do ensino médio ou equivalente, tem por objetivo classificá-los 

para o ingresso nos respectivos cursos, nos termos da legislação vigente. 

Artigo 45 - As normas do Processo Seletivo são fixadas pelo Diretor, atendida a 

legislação vigente e fazendo o devido vinculo com o ensino médio. . 

Paragrafo único- A Direção Geral nomeara por portaria especifica o encarregado da 

elaboração do Catalogo de Curso em obediência as normativas existentes 

e fara a devida publicidade  nos prazos exigidos antes da realização do 

processo seletivo. 

SEÇÃO III 

DA MATRÍCULA 

 

Artigo 46 - O candidato classificado em Processo Seletivo e convocado para ingresso 

em curso de graduação deve comparecer ao setor de matrícula, no prazo 

fixado, com os documentos exigidos pelas respectivas normas. 

Parágrafoúnico – A matrícula implica na aceitação, pelo aluno, do plano 

de curso definido pela Diretoria, assim compreendido o conjunto de 

componentes curriculares, organizados em períodos, que o aluno deverá 

cumprir ao longo de seu curso. 

 

Artigo 47 -  O candidato classificado que não se apresentar para matrícula no prazo 

estabelecido e com os documentos exigidos perde o direito de matricular-

se, em favor dos demais candidatos, a serem convocados por ordem de 

classificação, independentemente do pagamento de quaisquer taxas 

exigidas. 

Parágrafoúnico - Nenhuma justificativa pode eximir o candidato da 

apresentação, no prazo devido, dos documentos exigidos para a efetivação 

da matrícula. 
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 Pode ser efetuada a matrícula de candidatos portadores de diploma 

registrado de curso de graduação, observado o limite e a existência de 

vagas nos termos da lei. 

Artigo 48 -  A matrícula deve ser renovada no prazo fixado pela Diretoria, respeitadas 

as normas estabelecidas, sob pena de perda de direito à mesma. 

§ 1º - Ressalvado o caso de trancamento de matrícula, disciplinado neste 

Regimento Geral, a não renovação de matrícula implica abandono do curso 

e desvinculação do aluno da  FACULDADE MODELO. 

§ 2º - A renovação de matrícula somente terá validade após o deferimento 

da Diretoria e dependerá da regularidade do pagamento dos encargos 

educacionais, bem como da apresentação de todos os documentos 

exigidos pela Pró-Diretoria Acadêmica para esse fim. 

Artigo 49 - Poderá a FACULDADE MODELO oferecer matrículas em componentes 

curriculares isolados existentes em seus diversos cursos para alunos ou 

outros interessados, aqui denominados de alunos não -regulares 

conforme normas baixadas pelo Diretor. 

Parágrafoúnico - Obtida a aprovação para matrícula no componente 

curricular, os respectivos estudos efetivamente realizados serão 

certificados em documento próprio e poderão, a critério de cada instituição 

de ensino, ser objeto de aproveitamento de estudos. 

 

SEÇÃO IV 

DAS TRANSFERÊNCIAS, DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS E 

CONVALIADAÇÃO POR EQUIVALENCIA 

 

Artigo 50 - A  FACULDADE MODELO, no limite das vagas existentes e mediante 

processo seletivo, pode aceitar transferência de alunos provenientes de 

cursos afins ou equivalentes aos seus, mantidos por estabelecimentos de 

ensino superior nacionais ou estrangeiros, cujo funcionamento esteja em 

conformidade com a legislação nacional vigente. 
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§ 1º - Em caso de servidor público federal, ou membro das Forças 

Armadas, ou seus dependentes, quando requerida em razão de 

comprovada remoção ou transferência ex-ofício, que acarrete mudança de 

residência para a sede de unidade de ensino ou localidade próxima desta, 

a matrícula é concedida, nos termos da lei, independentemente de vagas e 

de prazos; 

§ 2º - O requerimento de transferência deve ser instruído com histórico 

escolar do curso de origem, programas e cargas horárias das disciplinas 

e/ou componentes curriculares nele cursados, para fins de estudo de 

currículo; 

§ 3º -  Será efetivada a transferência do candidato, após parecer final do 

Coordenador, quanto à sua viabilidade pedagógica, acompanhado da 

regularidade legal do ato. 

Artigo 51 -  Poderão ser aproveitados pela FACULDADE MODELO os conteúdos e os 

componentes curriculares cursados pelo aluno em nível compatível 

segundo legislação vigente, sendo validadas, a critério da FACULDADE 

MODELO estabelecidos em portaria própria, as notas e a carga horária 

atribuída ao mesmo pelo estabelecimento de origem, podendo ser  este 

aluno regular ou não regular, conforme normativa vigente. 

§ 1º - Para integralização da matriz curricular do curso pretendido, a  

FACULDADE MODELO pode exigir do aluno o cumprimento regular dos 

demais componentes curriculares e da carga horária total, podendo, ainda, 

exigir adaptação das matérias não estudadas integralmente; 

§ 2º - Entende-se por adaptação o conjunto de atividades prescritas com o 

objetivo de complementar ou classificar o aluno, em relação aos planos e 

padrões de estudo da  FACULDADE MODELO. 

Artigo 52 - Na elaboração dos planos de adaptação referentes aos estudos feitos em 

nível de graduação serão observados os seguintes princípios gerais: 

I - Deve prevalecer o interesse maior da integração dos conhecimentos 

e habilidades inerentes aos programas de estudos, no contexto de 
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formação cultural e profissional do aluno, sobre a consideração de 

aspectos quantitativos e formais do ensino representados por itens de 

programas, cargas horárias e ordenação de componentes 

curriculares; 

II - A adaptação deve processar-se mediante o cumprimento de plano 

especial de estudo que possibilite o melhor aproveitamento do tempo 

e da capacidade de aprendizagem do aluno; 

III - Não são isentos de adaptação os alunos beneficiados por lei especial 

que lhes assegure a transferência, em qualquer época e 

independente da existência de vaga, salvo quanto às matérias do 

currículo cursadas com aproveitamento na forma prescrita neste 

Regimento Geral; 

IV - Em caso de transferência compulsória, durante o período letivo, são 

aproveitados conceitos, notas, créditos e frequência obtidos pelo 

aluno na instituição de origem até a data em que dela se tenha 

desligado. 

Artigo 53 -  O aproveitamento de estudos pode implicar a dispensa da obrigatoriedade 

de cursar componentes curriculares e atividades do currículo pleno, nos 

termos do parecer exarado pelo Diretor. 

Artigo 54 - Compete ao Coordenador de curso elaborar os planos de estudos, durante 

o período de adaptação do aluno ao currículo do curso.  

  - O período máximo em que o aluno poderá realizar suas adaptações 

é de dois anos, sendo que a não obtenção de aprovação em componente 

curricular referente à adaptação será considerada reprovação para todos 

os fins,  submetendo-se o aluno ao regime de  dependência. 

§ 2º - As adaptações podem ser oferecidas em regime especial, conforme 

normas baixadas pela Diretoria, observadas as determinações legais 

constantes da legislação vigente. 

Artigo 56 –  Em consonância com art. 47, parágrafo 2º da  LDB vigente  os alunos que 

tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio 
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de provas, outros instrumentos de avaliação específicos previsto em  

normas dos sistemas de ensino e portaria especifica da FACULDADE 

MODELO , poderão ter abreviado a duração dos seus cursos. 

 Paragrafo único- A Direção Geral, mediante resolução do  CAS, 

regulamentara a possibilidade desse aproveitamento de estudos. 

Artigo 57- Em consonância com o art. 41 da LDB vigente a FACULDADE MODELO  

possibilita a convalidação de competência adquiridos na educação 

profissional, inclusive no trabalho, mediante avaliação, reconhecimento e 

certificação para prosseguimento  ou conclusão de estudo .  

Paragrafo único- A Direção Geral, mediante resolução do  CAS, 

regulamentara a possibilidade desse aproveitamento de estudos. 

SEÇÃO V 

DO TRANCAMENTO E DO CANCELAMENTO DE MATRÍCULA 

 

Artigo 58 - O aluno pode requerer o trancamento de matrícula para manter sua 

vinculação a  FACULDADE MODELO, para os fins legais, além de 

preservar seu  direito de renovação de matrícula, nos termos deste 

Regimento Geral e do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. 

§ 1º - O trancamento somente pode ser concedido para o ano letivo em 

curso, após a competente matrícula.  

§ 2º - Fica vedada a concessão de trancamentos que, em seu conjunto, 

ultrapassem metade do número mínimo de anos previstos para 

integralização do curso. 

§ 3º- O aluno que retoma os estudos obrigar-se-á a cumprir o currículo 

vigente. 

Artigo 59 - O aluno pode solicitar, desde que esteja em dia com suas obrigações junto 

a  FACULDADE MODELO, o cancelamento de sua matrícula, 

desvinculando-se da mesma após o deferimento do pedido. 
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Parágrafoúnico - O cancelamento da matrícula elimina o aluno do quadro 

discente dA  FACULDADE MODELO, tendo este o direito à certidão de seu 

histórico escolar, sendo vedada a expedição de guia de transferência. 

Artigo 60 -  O aluno que tiver interrompido o curso, por desistência ou cancelamento, 

pode retornar a  FACULDADE MODELO, aplicando-se a ele os critérios 

válidos para as transferências, respeitando-se o prazo máximo de 

integralização do respectivo curso, além do currículo vigente na época da 

retomada dos estudos.  

 

SEÇÃO VI 

DA JUBILAÇÃO 

 

Artigo 61 - Será recusada nova matrícula ao aluno que não concluir o curso de 

graduação nos prazos máximos fixados pelos órgãos educacionais 

competentes e pela legislação vigente. 

Parágrafoúnico - Para os efeitos deste artigo, não será computado o 

período correspondente ao trancamento de matrícula, feito na forma 

regimental. 

 

SEÇÃO VII 

DA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

Artigo 62  Os currículos adotados pela A  FACULDADE MODELO, com pensamento 

emancipatório, voltam-se para a atuação competente da pessoa e do 

profissional em situações diversas e adversas, por meio de uma formação 

que permita aos alunos reconhecer as possíveis mudanças que irão ocorrer 

nos saberes da área que atuarão e nas formas de relação social e de 

trabalho. 
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§ 1º Para cumprir a função a que se refere o caput do artigo, o currículo dos 

cursos deve contemplar: 

I- flexibilidade e personalização; 

II- a integração entre conhecimentos básicos e profissionalizantes; 

III- o equilíbrio entre a teoria e a prática; 

IV- a pesquisa como procedimento integrado à aprendizagem; 

V- a formação de generalistas especializados; 

VI- a diversificação dos cenários e das situações de aprendizagem; 

VII- o planejamento, o ensino e a avaliação baseados em competências; 

VIII- a seleção de conhecimentos essências; 

IX- a inter e a transdisciplinaridade; 

X- a valorização do autodidatismo e do pensamento crítico. 

 

§ 2º A organização curricular adotada nos cursos deve permitir a personalização 

educacional, a educação continuada e a polivalência profissional, por meio de 

múltiplas certificações e diplomações. 

 

Artigo 63  Os cursos da   FACULDADE MODELO poderão ser estruturados em 

disciplinas, compostos por um conjunto de disciplinas inter-relacionadas e 

articuladas por um conjunto de competências de referências, definidas em função 

do perfil do egresso. 

 

§ 1º Curso é um conjunto de disciplinas, com carga horária definida, cujos 

conteúdos visam uma formação específica tendo como base o perfil do egresso. 

 

§ 2º O currículo de um curso da  FACULDADE MODELO compreende o conjunto 

de disciplinas  necessárias à formação humana, social e/ou profissional, em 

quantidade dependente do Projeto Pedagógico do próprio curso. 
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Artigo 64 . A disciplina é a menor unidade da estrutura curricular que compõe um curso. 

 

§ 1º Na estrutura curricular de todos os cursos as disciplinas possuem carga 

horária de 40horas ou 80horas. 

§ 2º Das horas/aula previstas para cada disciplina, 80% das horas são presenciais e 

20% horas não presenciais, se devidamente reconhecido. 

§ 3º Ao aluno será facultado cursar disciplinas em vários turnos, simultaneamente, 

encurtando dessa forma o tempo de integralização da sua formação. 

 

. Artigo 65   Todos os cursos terão na sua organização disciplinas obrigatórias e, 

dependendo da especificidade, poderão ter um rol de disciplinas eletivas e 

de atividades complementares. 

 

§ 1º Eletivas são um rol de disciplinas dentre as quais o aluno poderá 

escolher para completar a composição curricular do curso/módulo ou para 

substituir disciplinas que compõem um módulo específico. 

 

§ 2º Atividades complementares são experiências práticas de aprendizagem 

que podem ser desenvolvidas em estágios, projetos específicos e/ou na 

atuação profissional e que a critério, do Colegiado do Curso, poderão 

substituir disciplinas da matriz curricular, sem comprometer a formação do 

aluno. 

 

 

SEÇÃO VIII 
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DO PLANEJAMENTO DO ENSINO 

 

Artigo 66 - O planejamento de ensino compreende a elaboração dos planos de ensino 

dos alunos, organização dos componentes curriculares por ciclos, módulos 

ou semestres, bem como a confecção e constante atualização dos 

ementários dos componentes curriculares, que deverão conter, no mínimo, 

a indicação dos objetivos do componente curricular, o conteúdo 

programático, a carga horária, a metodologia a  

 ser seguida, bem como os critérios de avaliação e a bibliografia básica. 

§ 1º - O plano de ensino do componente curricular é elaborado pelo 

professor ou grupo de professores, em consonância com o Projeto 

Pedagógico da instituição e nos termos determinados pelos órgãos 

executivos e colegiados da instituição. 

§ 2º - O planejamento de ensino poderá implicar em outras atividades, a 

critério do Conselho Superior , sendo que o conjunto dessas atividades é 

de cumprimento obrigatório para os professores. 

Artigo 67 - A avaliação do processo ensino-aprendizagem obedece às normas e 

procedimentos pedagógicos estabelecidos pelo Conselho Superior e pela 

Comissão Permanente de Avaliação Institucional.  

 

SEÇÃO IX 

DA AVALIAÇÃO DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

Artigo 68 - Avaliação do processo ensino-aprendizagem obedece às normas e 

procedimentos pedagógicos estabelecidos pelo Conselho Superior ouvido 

a Comissão Permanente de Avaliação Institucional. 

Artigo 69 - São atividades curriculares, além das provas escritas e orais previstas, as 

aulas, as preleções, atividades de pesquisa e de extensão, exercícios, 

arguições, trabalhos práticos, seminários, excursões, estágios, dentre 
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outras atividades que promovam a aquisição de conhecimento pelos 

alunos. 

Paragrafo Único A avaliação se dá de forma contínua em função da própria organização 

curricular como os cursos foram construídos, a ser normatizado em portaria  específica. 

Artigo 70 A avaliação é contínua. A cada etapa do processo de desenvolvimento das 

competências é realizada  atividade avaliativa (que pode ou não resultar 

em um nota, dependendo da etapa e do critério do professor). Esse 

diagnóstico possibilita ao professor saber se está criando 

situações/atividades adequadas para a aprendizagem e ao aluno possibilita 

o acompanhamento do seu processo de aprendizagem, durante o 

desenvolvimento de cada disciplina, que ao fim do processo será expresso 

em uma nota final.  

Artigo 71 -  Na composição da média final de cada disciplina são considerados os 

critérios qualitativos e quantitativos dos processos de verificação contínua 

da apropriação das competências. A média será expressa em termos 

numéricos de 0 a 10,0 sendo considerada a média 6,0 a necessária para 

aprovação na disciplina. O conceito mínimo para aprovação em cada 

disciplina é 7,0. 

1º - O conceito final de cada disciplina corresponde ao grau numérico 

inteiro, não se admitindo decimal, obedecendo ao seguinte critério:  

I - de 0,01 (um décimo) a 0,49 (quarenta e nove décimos) a nota é 

arredondada para baixo; 

II - de 0,50 (cinquenta décimos) a 0,99 (noventa e nove décimos) a nota é 

arredondada para cima. 

§ 2º - O conceito final para aprovação é 7,0 (sete);                   

§ 3º - Não será aceito, em nenhuma hipótese, pedido de substituição das 

atividades de avaliação realizadas ou quaisquer outros processos de 

verificação da apropriação de competências; 



FACULDADE   MODELO 
Credenciada pela Portaria Ministerial n° 2.413 de 11/08/2004 (D.O.U. de 12/08/2004) 

Mantida pelo  Instituto Modelo de Ensino Superior Ltda. 
CNPJ: 05.121.388/0001-00 

 

 283 

§ 4º - O prazo máximo para solicitação de revisão de notas e frequência, 

via requerimento na Secretaria, é de 05 (cinco) dias da publicação dos 

resultados; 

§ 5º - O aluno não regular – aquele matriculado em disciplina isolado – 

para ter aprovação na disciplina  terá que ter frequência, mínima exigida  

nas mesmas e alcançar média final igual ou superior a 7,0 (sete) em cada 

uma das disciplinas . 

Artigo 72. Durante o período letivo, o aproveitamento escolar é aferido através de 

diversos procedimentos que serão normatizados em portaria especifica da 

Direção Geral. 

Artigo 73. A formula de média de aproveitamento  bimestrais/semestrais serão 

normatizadas  critério do  CAS. 

Artigo 74.  O aluno que estiver retido em duas ou mais  disciplinas  no dois períodos 

letivo anterior a conclusão de seu curso    devera cursá-la novamente antes 

de dar prosseguimento aos seu estudos, obedecendo as normas  fixados 

pelo  CAS. 

§1º O aluno que deixar de comparecer às avaliações de aproveitamento 

parcial bimestral nas datas fixadas, poderá requerer, durante o semestre 

letivo, uma prova substitutiva para cada disciplina,  de acordo com o 

Calendário Escolar.. 

§2ºSerá concedida revisão de nota atribuída a qualquer uma das provas 

parciais bimestrais e/ou exame final,  mediante requerimento do 

interessado dirigido ao Coordenador   no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, após sua divulgação. 

§3ºO professor e/ou coordenador  de curso responsável pela revisão da 

nota poderá mantê-la ou alterá-la, devendo sempre fundamentar sua 

decisão. 

§4ºNão aceitando a decisão do professor, o aluno, desde que fundamente 

de forma convincente as razões de sua pretensão, poderá requerer ao 
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Coordenador do Curso  que submeta seu pedido de revisão à apreciação 

de dois outros professores do mesmo curso. 

§5º Se ambos concordarem em alterar a nota, esta decisão é a que 

prevalecerá; porém,  não havendo unanimidade, será mantida a nota 

atribuída pelo professor da disciplina e/ou Coordenador de curso que  

avaliou a prova.  

 

Artigo 75 - A frequência às aulas e demais atividades escolares, permitida apenas aos 

matriculados seja como regulares ou não regulares, é obrigatória, vedado o 

abono de faltas, somente para os casos de saúde e outras situações 

previstas por lei, onde serão realizadas atividades de compensação de 

faltas. 

§ 1º - Independentemente dos demais resultados obtidos, é considerado 

reprovado na disciplina o aluno que não obtenha  70% de frequência , 

conforme estabelecido neste  regimento, nas aulas e demais atividades 

programadas; 

§ 2º - Quando o aluno ficar retido por falta em disciplinas do período letivo 

que não seja anterior a ultimo de conclusão de seu curso, tendo  o mesmo 

alcançado a média de aproveitamento mínima de 6,0 (seis), deverá realizar 

o PREA - Programa de Recuperação de Aprendizagem Parcial  – em 

paralelo ao período letivo,  matéria a  será regulamentado em  portaria da 

Direção Geral mediante resolução  CAS ; 

§ 3º - Quando o aluno ficar retido por falta e nota, não inferior a três(3), em 

disciplinas do período letivo que  não  anterior ao ultimo de conclusão de 

seu curso, deverá realizar o PREA - Programa de Recuperação de 

Aprendizagem Integral  – em paralelo ao período letivo,  matéria a  será 

regulamentado em  portaria da Direção Geral mediante resolução  CAS . 

§ 4º - Se não for aprovado no PREA PARCIAL OU INTEGRAL o aluno 

deverá, obrigatoriamente, cursar novamente a disciplina não podendo dar 
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seguimento as demais disciplinas de seu curso enquanto não obtiver a 

aprovação necessária nas mesmas;  

§ 5º - Quando o aluno ficar retido por falta e com nota inferior a três(3), nos 

períodos letivos anteriores ao último de sua conclusão de curso não poderá 

dar continuidade as seus estudos, devendo cursar as mesmas antes de dar 

prosseguimento a conclusão de seu curso,  não sendo possível a utilização 

do Programa  Recuperação de Aprendizagem Parcial-PREA, previsto no 

caso de retenção por faltas ou Programa  Recuperação de Aprendizagem 

Integral-PREA, previsto para o caso de retenção por falta e insuficiente de 

nota para aprovação  . 

 § 6º - A verificação e o registro de frequência é de responsabilidade do 

Professor, e seu controle, para efeito dos parágrafos anteriores, da 

Secretaria Geral.  

SEÇÃO X 

DOS ESTÁGIOS E DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Artigo 76.  O Estágio Supervisionado dos cursos que os exigem, constam de atividades 

práticas visando à qualificação profissional, exercidas em situação real de 

trabalho. 

Parágrafo único.Para cada aluno é obrigatória a integralização da carga 

horária total do estágio prevista no currículo do curso, incluindo horas 

destinadas ao planejamento, orientação paralela e avaliação de atividades. 

Artigo 78.O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, dos cursos que o exijam, constará 

de uma monografia, visando à iniciação científica do aluno. 

Artigo 79.  Os Estágios e os TCCs são coordenados pela Coordenação de Estágios e/ou  

TCCs e/ou de Curso e supervisionados por docentes especificamente 

credenciados para esta atividade. 

Parágrafo único: A regulamentação dos procedimentos e normatização dos 

mesmos será feita por portaria própria da Diretoria 
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Artigo 80.O processo de elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso, estará sob a 

responsabilidade de um Coordenador de Estágios e/ou TCCs, auxiliado 

pelos professores orientadores. 

 . 

SEÇÃO XI 

DO REGIME EXCEPCIONAL 

 

Artigo 81 - É assegurado aos alunos amparados por normas legais específicas direito 

a tratamento excepcional por motivo de doença grave, traumática ou 

contagiosa ou, ainda, de licença gestante, de conformidade com as normas 

constantes deste Regimento Geral e outras aprovadas pelo Conselho 

Superior. 

§ 1º - O período mínimo de afastamento será de 7 (sete) dias para doenças 

contagiosas e de 15 (quinze) dias para os demais casos, sendo o período 

máximo de livre fixação do Conselho Superior. 

§ 2º - O pedido deve constar de requerimento instruído com laudo médico 

expedido por profissional devidamente habilitado. 

Artigo 82 - O regime excepcional pode ser concedido por decisão do Coordenador de 

curso, que deverá ser homologado pelo Diretor de Centro/Instituto/Escola. 

Artigo 83 - Durante o regime excepcional, podem ser realizados trabalhos e exercícios 

domiciliares, estabelecidos pelo professor competente, de acordo com o 

plano de estudos fixado para cada caso, consoante o estado de saúde do 

estudante e as possibilidades da  FACULDADE MODELO, a juízo do 

Coordenador de curso. 

Parágrafoúnico - Ao elaborar o plano de estudos, o professor deve levar 

em conta a sua duração, de forma que a sua execução não ultrapasse, em 

cada caso, o máximo admissível para a continuidade do processo 

psicopedagógico da aprendizagem neste regime. 
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SEÇÃO X 

DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

Artigo 84 -  A  FACULDADE MODELO oferecerá serviços de apoio especializado para 

alunos portadores de necessidades especiais, respeitadas as condições do 

aluno e as necessidades específicas do curso escolhido. 

Parágrafoúnico - O atendimento educacional especial será procedido em 

função das condições específicas do aluno, cabendo ao Coordenador de 

curso elaborar o competente programa e acompanhamento do 

desempenho acadêmico do aluno. 

 

CAPÍTULO II 

DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

Artigo 83 - Os cursos de pós-graduação, em nível de mestrado e doutorado, destinam-

se a proporcionar formação acadêmica, científica e/ou profissional 

aprofundada, conferindo diplomas específicos. 

Artigo 84 - Os cursos de pós-graduação, em nível de especialização, constituem 

categoria de formação pós-graduada e têm por objetivo o domínio científico 

ou técnico de uma área específica do saber, conferindo certificados. 

 Paragrafo Único Poderá ainda a  FACULDADE MODELO oferecer outros 

cursos abertos a candidatos já graduados, tais como: aperfeiçoamento e 

atualização acadêmica e de capacitação. 

Artigo 85 - A programação, a regulamentação e os critérios de seleção e ingresso dos 

cursos de pós-graduação são aprovados pela Diretoria, observadas as 

normas vigentes e, no que couber, às disposições regimentais relativas aos 

cursos de Graduação. 

 

CAPÍTULO III 

DOS CURSOS SEQÜENCIAIS 
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Artigo 86 - Os cursos sequenciais, abertos para matrícula de alunos que tenham 

concluído o ensino médio ou equivalente, são cursos de educação 

superior, oferecidos por campos do saber, caracterizando-se como um 

conjunto de atividades sistemáticas de formação, alternativas ou 

complementares aos cursos de graduação, com diferentes níveis de 

abrangência. 

Parágrafoúnico - Os cursos sequenciais por campo do saber estão 

abertos aos candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelo 

Conselho Superior e sejam portadores de certificado de nível médio. 

Artigo 87-  Os cursos sequenciais destinam-se à obtenção ou atualização: 

I - De qualificações técnicas, profissionais ou acadêmicas; 

II - De horizontes intelectuais em campos das ciências, das humanidades 

e das artes. 

Parágrafoúnico - Os campos de saber dos cursos seqüenciais terão 

abrangência definida em cada caso, podendo compreender: 

a) parte de uma ou mais áreas fundamentais do conhecimento; 

b) parte de uma ou mais das aplicações técnicas ou profissionais das 

áreas fundamentais do conhecimento. 

Artigo 88 - Os cursos sequenciais organizam-se de duas formas: 

I - Cursos superiores de formação específica, com destinação coletiva, 

conduzindo a diploma; 

II - Cursos superiores de complementação de estudos, com destinação 

coletiva ou individual, conduzindo a certificado. 

Parágrafoúnico - Os campos referidos no caput deste artigo estão 

dispensados de obedecer ao ano letivo regular e podem ser encerrados a 

qualquer tempo, por decisão da Diretoria, desde que assegurada a 

conclusão dos estudos, no próprio curso, dos alunos nele matriculados. 
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 Cabe ao Conselho Superior aprovar a proposta curricular dos cursos 

sequenciais, a respectiva carga horária e seu prazo de integralização. 

Artigo 77- Os estudos realizados nos cursos sequenciais podem vir a ser 

aproveitados para integralização de carga horária exigida em cursos de 

graduação, desde que sejam iguais ou equivalentes aos componentes 

curriculares pertencentes à matriz curricular do curso pretendido. 

Parágrafoúnico - Na hipótese de aproveitamento de estudos, o egresso de 

curso sequencial deve: 

a) submeter-se, previamente e em igualdade de condições, a processo 

seletivo regularmente aplicado aos candidatos ao curso pretendido; 

b) requerer, caso aprovado em processo seletivo, aproveitamento de 

estudos, de acordo com o disposto no caput. 

 

Artigo 89- Os alunos de cursos de graduação reconhecidos, na hipótese de não 

cumprirem integralmente os requisitos por estes exigidos para a respectiva 

diplomação, podem fazer jus a certificado de curso superior de 

complementação de estudos, nos termos da regulamentação fixada pelo 

Conselho Superior. 

Artigo 90 - Aplicam-se aos cursos superiores de formação específica e aos cursos 

superiores de complementação de estudos as normas vigentes para os 

cursos de graduação, quanto ao processo de matrícula, à verificação de 

freqüência, à jubilação e aos procedimentos de avaliação. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DOS CURSOS DE EXTENSÃO 
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Artigo 91 -  Poderá ainda a  FACULDADE MODELO oferecer cursos de extensão 

abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos 

especificamente pela Diretoria. 

  I - – Aos cursos de extensão aplicam-se, no que couber, as disposições 

regimentais relativas aos cursos de graduação, sendo que os casos 

omissos serão resolvidos pela Diretoria.; 

 II - Cursos de extensão podem ser aproveitados para as disciplinas dos 

cursos de graduação, atendido os quesitos abaixo: 

a) carga horaria no mínimo de 60% da disciplina a ser 

aproveitada; 

b) titulação minimamente de especialista do professor 

responsável por ter ministrado; 

c) conteúdo programático equivalente; 

d) do aluno se portador de diploma de nível médio; 

e) do aluno ter sido aprovado no processo seletivo. 

 

CAPÍTULO V 

DO CALENDÁRIO ACADÊMICO 

 

Artigo 92 - As atividades acadêmicas são desenvolvidas de acordo com o calendário 

organizado pela Diretoria. 

Parágrafoúnico - O não atendimento aos prazos fixados pela  

FACULDADE MODELO pode acarretar perda de direitos aos interessados. 

Artigo 93- O ano acadêmico é independente do ano civil, não podendo nele as 

atividades ocuparem menos de duzentos dias de trabalho acadêmico 

efetivo, excluindo-se o tempo reservado a exames finais. 

Artigo 94- Mediante proposta da Diretoria e aprovação do Conselho Superior, a  

FACULDADE MODELO pode operar em ciclos semestrais, modulares ou 
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baseados na composição de componentes curriculares, organizados em 

eixos articuladores das dimensões que necessitam ser contempladas, nos 

cursos em que julgar conveniente, sempre com vistas à melhoria e 

aperfeiçoamento dos processos didático-pedagógicos, obedecidas as 

diretrizes curriculares nacionais. 

Artigo 95- Pode o Diretor, existindo razões que o justifiquem, principalmente quando o 

funcionamento regular de qualquer atividade acadêmica estiver sendo 

afetado, decretar recesso acadêmico, por prazo indeterminado, que 

perdurará até que cessem as causas que o autorizaram. 

§ 1º - A decretação do recesso acadêmico deverá ser ratificada em 48 

(quarenta e oito) horas pelo Conselho Superior, sob pena de a medida 

perder a eficácia; 

§ 2º - Durante o período de recesso, os membros do corpo docente devem 

permanecer à disposição da  FACULDADE MODELO, no tempo previsto 

em sua jornada semanal de trabalho; 

§ 3º - O período de recesso escolar não pode ser considerado para 

integralização dos dias letivos; 

§ 4º - Reiniciadas as atividades, o calendário é refeito, para que o número 

de dias letivos seja respeitado e o programa proposto para o ano letivo 

integralmente desenvolvido; 

§ 5º - Deve ser dado conhecimento aos membros da Comunidade 

Acadêmica das alterações havidas no calendário. 

 

CAPÍTULO VI 

DA PESQUISA 

 

Artigo 96- A FACULDADE MODELO objetiva desenvolver a pesquisa   associada ao 

ensino e à extensão, com o fim de ampliar e renovar o acervo de 
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conhecimentos ministrados em seus cursos, dentro dos limites legais que 

caracterizam uma faculdade isolada. 

Parágrafoúnico - A  FACULDADE MODELO estimula e apoia ainda a 

iniciação científica, de acordo com as normas aprovadas pelo Conselho 

Superior. 

 

Artigo 97 - A pesquisa é desenvolvida e incentivada por todos os meios ao alcance da  

FACULDADE MODELO: 

I - Pelo cultivo da atitude científica e a teorização da própria prática 

educacional; 

II - Pela manutenção dos serviços de apoio indispensáveis, tais como 

biblioteca, documentação e divulgação científica; 

III - Pela formação de pessoal em cursos de pós-graduação; 

IV - Por uma política de promoção do desenvolvimento científico,  

consubstanciada no estabelecimento de linhas prioritárias de ação, 

a médio e longo prazos; 

V - Pelo intercâmbio com instituições científicas, pela programação de 

eventos científicos e participação em congressos, simpósios, 

seminários e encontros; 

 Cabe ao Conselho Superior estabelecer e aprovar os projetos de pesquisa, 

observadas as condições e exigências existentes sobre a matéria neste Regimento Geral. 

Artigo 98 - É priorizada a pesquisa, vinculada aos objetivos do ensino e aos macro-

temas de interesse institucional, inspirada em dados da realidade regional 

e nacional, sem detrimento da generalização dos fatos descobertos e de 

suas interpretações. 

 

CAPÍTULO VII 

DA EXTENSÃO 
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Artigo 100 - Os programas de extensão, articulados com o ensino e a pesquisa, 

desenvolvem-se na forma de atividades permanentes ou projetos 

circunstanciais, visando à complementação das atividades educacionais, à 

inserção da Instituição de Ensino na comunidade, estendendo a ela 

benefícios e otimizando os recursos aplicados no ensino e na pesquisa. 

 

Artigo 101 - Os serviços de extensão universitária são realizados sob a forma de: 

I - Atendimento à comunidade, diretamente ou em parceria com 

instituições públicas e particulares; 

II - Concepção, planejamento, execução e gerenciamento de projetos 

de interesse de instituições públicas ou privadas; 

III - Participação em iniciativa de natureza cultural, artística e científica; 

IV - Estudos e pesquisas em torno de aspectos da realidade local ou 

regional; 

V - Promoção de atividades artísticas, culturais e desportivas; 

VI - Publicação de trabalhos de interesse cultural ou científico; 

VII - Divulgação de conhecimentos e técnicas de trabalho; 

VIII - Estímulo às criações literária, artística, científica e à especulação 

filosófica; 

IX - Cursos abertos às comunidades social e acadêmica. 

X - Oferta de disciplinas dos cursos de graduação na modalidade de 

extensão universitária a alunos não regulares mediante a processo 

seletivo.  

 

TÍTULO VII 

DA COMUNIDADE ACADÊMICA 
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Artigo 102 - A Comunidade Acadêmica é formada pelos corpos docente, discente e 

técnico-administrativo. 

§ 1º - O quadro docente da  FACULDADE MODELO é constituído por 

todos os professores vinculados à Instituição, nos termos do Plano de 

Carreira Docente; 

§ 2º - O corpo discente é constituído pelos alunos matriculados 

regularmente em qualquer um dos cursos oferecidos pela Instituição, em 

todos os níveis; 

§ 3º - O corpo técnico-administrativo é constituído por todos os 

funcionários regularmente contratados para funções não docentes. 

Artigo 103 -  Os alunos do curso de graduação, nos termos da legislação em vigor, 

podem organizar o Diretório Central de Estudantes e os Centros 

Acadêmicos, estes últimos, por curso. 

Artigo 104 -  Os membros da comunidade universitária estão subordinados ao regime 

disciplinar, definido neste Regimento Geral. 

 

 

TÍTULO IX 

DO REGIME DISCIPLINAR 

 

CAPÍTULO I 

DO REGIME DISCIPLINAR EM GERAL 

 

Artigo 105 -  Aos membros da comunidade acadêmica da  FACULDADE MODELO 

cabe manter a harmonia no ambiente Institucional, o respeito e a 

cooperação solidária, buscando, por sua conduta, dignificar a vida 

universitária, promover a realização dos objetivos comuns e observar as 

normas condizentes com a dignidade pessoal e profissional. 

Artigo 95 - Os atos de matrícula do aluno, de admissão aos quadros docente e  
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técnico-administrativo e de investidura de autoridade docente ou 

administrativa representam contrato de adesão a  FACULDADE MODELO 

/MANTENEDORA e implicam compromisso de respeitar e acatar este 

Regimento Geral, o Estatuto e as demais normas da MANTENEDORA, as 

decisões que emanam dos órgãos colegiados executivos superiores e a 

legislação vigente. 

Artigo 106 -  Constitui infração disciplinar, punível na forma deste Regimento Geral, o 

desatendimento ou transgressão do compromisso a que se refere o artigo 

anterior. 

 § 1º - Na aplicação das sanções disciplinares, é considerada a gravidade 

da infração, à vista dos seguintes elementos: 

a) Primariedade do infrator; 

b) Dolo ou culpa; 

c) Valor moral, cultural ou material atingido; 

d) Direito humano fundamental violado. 

 § 2º - Ao acusado é sempre assegurado amplo direito de defesa. 

 

CAPÍTULO II 

DO REGIME DISCIPLINAR DO CORPO DOCENTE 

 

Artigo 107 - Os membros do corpo docente estão sujeitos às seguintes penalidades: 

I - Advertência; 

II - Suspensão; 

III - Desligamento por justa causa. 

  § 1º - As penalidades previstas no caput serão aplicadas de 

conformidade com o disposto na Consolidação das Leis do Trabalho – 

CLT ou legislação superveniente que venha a substituí-la. 
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 § 2º - É competente para a aplicação das penalidades retro dispostas o 

Diretor, observados os trâmites legais junto à Mantenedora. 

Artigo 108 –  Cabe aos professores: 

I - elaborar o planejamento de ensino da disciplina, submetendo-o à 

aprovação da Coordenadoria de Curso e entregá-lo no prazo estipulado pela 

coordenação e pelo os órgãos superiores ; 

II - orientar e dirigir o desenvolvimento das competências, cumprindo-lhe 

integralmente o programa e carga horária; 

III - organizar as atividades do processo de avaliação contínua do 

aproveitamento e julgar os resultados apresentados pelos alunos; 

IV - entregar à Secretaria os resultados das avaliações nos prazos fixados; 

V - observar o regime escolar e disciplinar da  a FACULDADE MODELO; 

VI - compor o Colegiado de Curso; 

VII - participar das reuniões e trabalhos dos órgãos colegiados aos quais 

pertencer e de comissões para as quais for designado; 

VIII - participar do projeto pedagógico dos cursos;  

IX - exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em lei e neste 

Regimento. 

CAPÍTULO III 

DO REGIME DISCIPLINAR DO CORPO DISCENTE 

 

Artigo 109 - Os membros do corpo discente estão sujeitos às seguintes penalidades: 

I - Advertência: 

a) por descortesia a qualquer membro da administração da  

FACULDADE MODELO ou da MANTENEDORA; 

b) por perturbação da ordem no recinto da  FACULDADE 

MODELO; 
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c) por prejuízo material ao patrimônio da FACULDADE MODELO, 

além da obrigatoriedade de ressarcimento dos danos. 

II - Repreensão, por escrito: 

a) por reincidência em qualquer das alíneas do inciso anterior; 

b) por ofensa ou agressão verbal a outro aluno ou funcionário da  

FACULDADE MODELO; 

c) por referências desairosas ou desabonadoras à Mantenedora, 

da  FACULDADE MODELO ou aos seus serviços. 

III -  Suspensão, por tempo determinado: 

a) por reincidência em qualquer das faltas constantes dos incisos 

anteriores; 

b) pelo uso de meios fraudulentos nos atos escolares; 

c) por aplicação de trotes que importem  em danos físicos ou 

morais, ou humilhação e vexames pessoais; 

d) por desobediência a este Regimento Geral ou a atos 

normativos baixados pelos órgãos competentes; 

e) por alteração, inutilização ou destruição de avisos ou 

documentos afixados pela Administração da  FACULDADE 

MODELO. 

IV -  Desligamento: 

a) na reincidência em qualquer das alíneas do inciso anterior; 

b) por ofensa grave ou agressão a qualquer membro do corpo 

dirigente, docente ou técnico-administrativo; 

c) por agressão física a qualquer integrante da Comunidade 

Acadêmica da  FACULDADE MODELO ou por outros delitos 

sujeitos a ação penal; 

d) por participação em atos que possam caracterizar calúnia, 

injúria ou difamação à Mantenedora, a  FACULDADE 
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MODELO ou a qualquer membro de sua Comunidade 

Acadêmica. 

Artigo  110. O registro da penalidade será feito em documento próprio, não constando do 

histórico escolar do aluno. 

  § 1 - Será cancelado o registro das penalidades de advertência e de 

repreensão se, no prazo de seis meses de sua aplicação, o aluno não incorrer 

em reincidência 

 

§ 2º - As penalidades dependem da gravidade do ato praticado. Para os 

casos de suspensão e trancamento compulsório, o aluno terá direito de 

defesa e será precedido de processo disciplinar. 

Artigo 111 - Cabe ao Diretor a aplicação de todas as sanções disciplinares previstas 

no artigo anterior. 

  § 1º - A aplicação de sanção que implique suspensão superior a dez dias 

das atividades acadêmicas deve ser precedida de sindicância ou 

inquérito, conforme o caso, assegurando-se ampla defesa; 

  § 2º - A imposição de penalidades pode ser efetuada, com fundamento no 

critério da verdade sabida, desde que não exceda a pena de suspensão; 

  § 3º - Das decisões referentes à aplicação de penalidades de suspensão 

e desligamento, cabe recurso ao Diretor e ao Conselho Superior, nesta 

ordem, dentro do prazo de dez dias, a contar da data de aplicação da 

sanção. 

 

CAPÍTULO IV 

DO REGIME DISCIPLINAR DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 

 

Artigo 112 - Aos membros do corpo técnico-administrativo aplicam-se as penalidades 

previstas na legislação trabalhista. 
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 Parágrafo único - A aplicação das penalidades é de responsabilidade do 

funcionário em exercício respondendo pela chefia de cada órgão 

executivo e/ou de apoio administrativo, sendo que, em caso de 

desligamento, a medida deverá ser homologada pela Diretoria, 

observados os trâmites junto à Mantenedora. 

 

TÍTULO X 

DOS DIPLOMAS, CERTIFICADOS E TÍTULOS 

 

Artigo 113 - A  FACULDADE MODELO confere os seguintes diplomas e certificados: 

I - Diplomas para cursos de graduação, mestrado e doutorado; 

II - Certificados para cursos de especialização, aperfeiçoamento, 

extensão e, ainda, para componentes curriculares cursados 

isoladamente e para outras atividades de cunho acadêmico ou 

científico. 

Artigo 114 - O ato de colação de grau dos concluintes de cada curso é da 

responsabilidade da  FACULDADE MODELO, sendo realizado em sessão 

solene, em dia, hora e local previamente designados pela Diretoria. 

 Parágrafoúnico - Na colação de grau, o Diretor ou seu substituto toma 

juramento de fidelidade aos deveres profissionais. 

Artigo 115 -  Mediante requerimento, em dia, hora e local afixados pelo Diretor, pode ser 

conferido grau ao aluno que não tenha participado do ato de colação de 

grau, na época oportuna. 

Artigo 116 -  A  FACULDADE MODELO, conforme decisão do Conselho Superior, pode 

outorgar títulos de: 

I - Professor Emérito, a professores que tenham alcançado eminência 

pelo seu desempenho; 
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II - Professor Honoris Causa, a personalidades insignes por sua 

contribuição à causa da educação; 

III -  Benfeitor Benemérito, a personalidades notáveis por sua 

contribuição ao desenvolvimento da   FACULDADE MODELO. 

 

TÍTULO VIII 

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Artigo 117 -  Das decisões emanadas dos órgãos deliberativos e executivos cabe 

recurso ao próprio órgão e, em instância final, ao Conselho Superior. 

Parágrafo único - O prazo máximo para apresentação de recurso é de 

trinta dias, contados da data de publicação do ato. 

Artigo 118 - Este Regimento Geral pode ser alterado por decisão de dois terços dos 

membros do Conselho Superior, para posterior homologação da 

MANTENEDORA e deliberação dos órgãos governamentais competentes, 

caso necessário, conforme legislação em vigor. 

 Artigo 119 - Os casos omissos neste Regimento Geral serão resolvidos pelo Conselho 

Superior. 

Artigo 120 - As exigências relativas à titulação docente para o exercício dos cargos de 

Coordenador de curso poderão ser dispensadas, caso a Instituição não 

disponha de professores portadores desses títulos, 2 

-  Este Regimento Geral entra em vigor a partir da data de aprovação por 

parte dos órgãos competentes. 
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ANEXO 3 

PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS 

CAPITULO I - APRESENTAÇÃO 
 
Art. 1º - Instituto Modelo de Ensino Superior Sociedade Civil de direito privado, com 

fins  lucrativos, com sede e foro na cidade de Curitiba, no Estado do  Paraná   com 

seu ato constitutivo inscrito no 2º Cartório de Registro de Títulos e Documentos 

Comarca de CURITIBA PR.  sob o  nº. 8.530 EM 28.05.2002 e registro no Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídica – CNPJ/MF nº. 05.121.388/0001-00., com a finalidade de 

regulamentar e contribuir para a formação de uma política interna de Gestão de Recursos 

Humanos. Estabelece este Plano de Cargos e Salários, caracterizando como um 

instrumento de organização e normatização das relações de trabalho. 

 

Art. 2º - A Política de Administração de Cargos e Salários do INSTITUTO MODELO DE 

ENSINO SUPERIOR  tem por objetivo reconhecer a capacitação profissional e o 

desempenho dos seus colaboradores, utilizando o desenvolvimento técnico-profissional 

do colaborador e sua contribuição efetiva para os resultados do INSTITUTO MODELO DE 

ENSINO SUPERIOR  como indicadores para esse reconhecimento. 

 
 
CAPITULO II - PRINCÍPIOS 
 
Art. 3º - A carreira do corpo docente e do corpo técnico e administrativo do INSTITUTO 

MODELO DE ENSINO SUPERIOR  reger-se-á pelos termos deste Plano, pelas 

disposições contidas na legislação vigente e, adicionalmente, pelas normas que venham a 

ser aprovada pelo INSTITUTO MODELO DE ENSINO SUPERIOR . 

Art. 4º - Constituem atividades da carreira de magistério superior àquelas inerentes ao 

ensino (ministrado dentro ou fora de sala de aula, à pesquisa e à extensão assim como 

aquelas de natureza acadêmicas relativas ao exercício de funções administrativas e de 

assessoramento, classificadas como administrativo-pedagógicas). 

 

Art. 5º - Constituem atividades de carreira do técnico-administrativo aquelas inerentes ao 

desenvolvimento de atividades diversas relacionadas à administração, de acordo com a 
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formação e experiência do pessoal contratado, como: materiais, recursos humanos, 

financeira, orçamento empresarial, sistemas de informações; participar na execução de 

atividades de planejamento e diagnóstico organizacional, análise e aplicação de métodos, 

análise financeiro-contábil e interpretação da legislação em sua área de atuação, que 

venha contribuir para o desenvolvimento do INSTITUTO MODELO DE ENSINO 

SUPERIOR .  

 

CAPITULO III – PRINCIPIOS BASICOS DO PCS 

 

Art. 6º - Definir os requisitos relativos à admissão e promoção dos docentes e do pessoal 

técnico e administrativo do INSTITUTO MODELO DE ENSINO SUPERIOR ; 

 

Art. 7º - Estabelecer trajetórias de carreira de forma que todos os seus colaboradores 

tenham perspectivas de desenvolvimento e ascensão funcional; 

 

Art. 8º - Motivar para a busca de maior competência, propiciando assim perspectivas de 

crescimento para os docentes e para o pessoal técnico e administrativo; 

 

Art. 9º - Viabilizar o recrutamento, interno e externo, de profissionais competentes, 

mediante a garantia de crescimento profissional e de remuneração condizente. 

  
 
CAPITULO IV - OBJETIVOS 
 
Art. 10º – Os objetivos do PCS 
 

I. Prever, qualitativa e quantitativamente, os recursos humanos; 

II. Delimitar atribuições, deveres e responsabilidades inerentes aos cargos; 

III. Definir especificações de cargos; 

IV. Estabelecer uma estrutura salarial; 

V. Oferecer oportunidades de remuneração capazes de produzir continuada 

estimulação nos colaboradores, elevando seus padrões de produtividade. 
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CAPITULO V - CONCEITOS UTILIZADOS 
  
Art. 11º - Cargo define-se como um conjunto de atividades de natureza semelhante e 

graus de complexidade diferenciados, escalonados em níveis. 

 

Art. 12º - Nível de cargo corresponde a um conjunto de padrões representativos dos 

patamares de escalonamento do cargo em função do grau de complexidade e exigência 

de conhecimentos específicos. 

  

Art. 13º - Padrão salarial é a representação alfa-numérica relativa a um valor em reais na 

tabela salarial. 

 
CAPITULO VI - NORMAS E PROCEDIMENTOS DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA 
DE ADMINISTRAÇÃO DE CARGOS E SALÁRIOS. 
 
Art. 14º - Os salários serão administrados de acordo com as faixas salariais de cada 

Classe de cargos e a determinação dos salários individuais será feita conforme as normas 

e procedimentos estabelecidos neste plano. 

 
 
CAPITULO VII – SALÁRIO DE ADMISSÃO 
 
Art. 15º - Todo colaborador deve ser admitido preferencialmente com salário no início da 

faixa salarial estabelecida para o seu cargo. Excepcionalmente, o salário de admissão 

pode ser estabelecido acima desse limite, em função do grau de qualificação e 

experiência exigidas do candidato ou por contingência de mercado. 

 

Art. 16º - No momento da admissão o salário de todo colaborador é o correspondente ao 

nível inicial do cargo correspondente.  

 
CAPITULO VIII – SALÁRIO PARA UM NOVO CARGO 
 
Art. 17º - Para se definir a faixa salarial de um novo cargo, este deverá passar pelo 

processo de Avaliação e Classificação, conduzida pela área de Recursos Humanos, com 

base nas atribuições do novo cargo. 
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CAPITULO IX – ALTERAÇÕES SALARIAIS 
 
Art. 18º - O Sistema de Administração de Cargos e Salários prevê as seguintes situações 

que podem gerar alterações salariais: 

 

I. fim do período de experiência; 

II. promoção Vertical; 

III. promoção Horizontal;  

IV. transferência para outro cargo; 

V. reclassificação do cargo. 

 
 
CAPITULO X – SALÁRIO APÓS O PERÍODO DE EXPERIÊNCIA 

 

Art. 19º - Em casos específicos, em que o colaborador tenha sido contratado com a 

condição de ter um reajuste após o período de experiência, o seu salário será reajustado 

para o nível previamente acertado na contratação. 

 
CAPITULO XI – PROMOÇÃO VERTICAL 
 
Art. 20º - Os aumentos por promoção vertical são concedidos aos colaboradores que 

passam a ocupar cargos inclusos numa Classe superior à Classe atual, de acordo com o 

que é estabelecido pela estrutura de cargos e salários. 

CAPITULO XII – PROMOÇÃO VERTICAL NA MESMA CARREIRA ESPECÍFICA 

Art. 21º - A promoção vertical está vinculada à existência de vaga no quadro de 

colaboradores ou poderá ocorrer em função da necessidade de preenchimento de uma 

vaga em aberto. 

 

Art. 22º - Os candidatos a uma promoção vertical devem passar por um processo de 

avaliação conduzido pela área de Gestão de Pessoas do INSTITUTO MODELO DE 

ENSINO SUPERIOR. 

 
 
Art. 23º – A promoção vertical na mesma carreira específica:  
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I. O salário é alterado para se enquadrar na Classe do novo cargo. O aumento 

deve situar-se entre 0,1% e 0,5% do salário vigente na época da promoção. 

 

II. Os aumentos decorrentes da promoção vertical poderão ser concedidos em 

qualquer mês do ano, desde que o colaborador preencha os requisitos 

necessários à promoção. 

 

III. Após uma promoção vertical na mesma carreira, deverá ser observado um 

período mínimo de dois anos, antes de nova promoção vertical.  

 
Parágrafo Único: para promoção vertical na mesma carreira de docentes deverá ser 

observado obrigatoriamente a titulação do professor. 

 
CAPITULO XIII – PROMOÇÃO VERTICAL COM MUDANÇA DE CARREIRA 
ESPECÍFICA 
 
Art. 24º – Promoção vertical com mudança de carreira específica: 
 

I. Numa promoção vertical, o aumento recomendado situa-se entre 0,1% e 0,5%  

 

CAPITULO XIV – PROMOÇÃO HORIZONTAL 

II. Do salário atual, observado o posicionamento na faixa do novo cargo e a 

relatividade interna. 

 

III. O aumento por promoção vertical, nesses casos, será efetivado 90 dias após a 

promoção. Nesse período será avaliada a adaptação do colaborador ao novo 

cargo. A promoção será efetivada com a aprovação da Gerência da área de 

atuação do profissional promovido. 

 

IV. Caso o colaborador não se adapte ao novo cargo, a Gerência da área deverá 

comunicar o fato à área de Recursos Humanos e, se for possível, o colaborador 

poderá retornar à sua atividade de origem ou ser transferido para uma função 

compatível com seu perfil profissional. 
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Art. 25º – Promoção Horizontal 
 

I. O aumento por promoção horizontal será concedido ao colaborador que 

apresentar alto desempenho e o destaque-se significativamente dos demais 

ocupantes do mesmo cargo ou dentro de uma equipe de trabalho. 

 

II. A promoção provocará uma alteração salarial do colaborador dentro da Faixa 

Salarial da Classe correspondente ao seu cargo. 

 

III. O aumento decorrente da promoção horizontal será concedido no mês de Abril 

de cada ano e devem ser ajustadas ao orçamento definido para essa 

finalidade. Um colaborador só poderá receber nova promoção horizontal após o 

período mínimo de dois anos. 

 

 

IV. Quando o cargo pertencer a uma carreira específica, como auxiliares, e 

assistentes, o colaborador somente será promovido verticalmente 2 anos após 

receber uma promoção horizontal, desde que preencha os requisitos 

necessários. 

 

V. Os Diretores e Gerentes são responsáveis pela administração do orçamento 

para promoções horizontais. Portanto, deverão definir o percentual de aumento 

individual a ser concedido em cada caso. 

 

VI. O percentual recomendado para os casos de promoção horizontal será 

estabelecido em 0,1%. Em casos de desempenho destacado este percentual 

poderá chegar a 0,5%.  

 
Parágrafo Único: para promoções horizontais dos docentes deverão ser observados 

ainda os sistema de referências: as referências literais representam degraus de ascensão, 

obtidos periodicamente em função da produção cientifica e intelectual docente, 

desempenho acadêmico medido pela avaliação institucional e participação em atividades 
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de extensão acadêmicas, comunitária ou de orientação no programa de iniciação 

cientifica, limitadas aos últimos 2 anos, para que os pontos, de acordo com o anexo I e 

anexo II, importem em adicionais financeiros, exclusivos sobre os valores das horas-aulas 

ministradas pelos professores.   

 

CAPÍTULO XV – TRANSFERÊNCIA DE CARGO 

 
Art. 26º - Transferência de Cargo 
 

I. Ocorre uma transferência quando o colaborador passa a ocupar um cargo em 

outra área. Por exemplo, um Auxiliar financeiro que é transferido da área de 

Assistente administrativo. 

II. Uma transferência geralmente não significa que o colaborador receberá um 

aumento de salário. 

 

III. Se a transferência for para um cargo de uma classe superior à classe do cargo 

atual, serão aplicadas as mesmas regras definidas para os casos de promoção 

vertical. 

 

IV. Se a transferência for para um cargo da mesma classe, e for necessário um 

aumento de salário para um melhor posicionamento do salário do colaborador 

na faixa salarial, serão aplicadas as mesmas regras definidas paras os casos 

de promoção horizontal. 

 

CAPITULO XVI – RECLASSIFICAÇÃO DO CARGO 
 
Art. 27º – Reclassificação do Cargo 
 

I. Ocorre um reajuste salarial por reclassificação quando um cargo recebe 

atribuições adicionais, de maior complexidade e responsabilidade e que exijam 

maior conhecimento do que as atribuições especificadas, justificando uma 

reclassificação do cargo para uma classe mais alta na estrutura de cargos. 

 

CAPITULO XVII – AJUSTE DE MERCADO 
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Art. 28º – Ajuste de Mercado 
 

I. São alterações salariais com o objetivo de alinhar o salário do cargo com os 

padrões de mercado, constatados por meio de pesquisa de remuneração. 

 

II. O ajuste de mercado pode ocorrer como conseqüência de um reajuste nas 

tabelas salariais para alinhamento com o mercado ou apenas para alinhar os 

salários de determinados cargos. 

 
 
CAPITULO XVIII - ESTRUTURA CONCEITUAL DO PCS 
  
Art. 29º - A estrutura do PCS do INSTITUTO MODELO DE ENSINO SUPERIOR  
contempla dois cargos, formados de acordo com o quadro abaixo: 
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Plano de Cargos e Salários – PCS 

Profissional da Carreira Docente - PCD Profissional de Carreira Técnica 
Administrativa – PCTA 

NIVEL REGIME 
DE 
TRABALH
O 

PADRÃO NÍVEL – PADRÃO 

Professor 
Auxiliar 

T-40, 
T-24, 
T-20, 
T-12 

 
 
AU/01 a 
AU/05 

Operacional 1 O/01 a O/05 

Operacional 2 O/06 a O/10 

Professor 
Assistente 

T-40, 
T-24, 
T-20, 
T-12 

 
 
AS/06 a AS/10 

Especializado 1 E/11 a E/15 

Especializado 2 E/16 a E/20 

Professor 
Adjunto 

T-40, 
T-24, 
T-20, 
T-12 

 
 
AD/11 a 
AD/15 

Pleno 1 P/21 a P/30 

Professor 
Titular 

T-40, 
T-24, 
T-20, 
T-12 

 
 
TI/16 a TI/20 

Sênior S/31 a S/40 

  
Art. 30º - Os cargos PCD, PCTA contêm as atribuições, deveres e responsabilidades 

relativos aos serviços de suporte técnico-administrativo e de fiscalização da profissão, 

distribuídos nos diferentes níveis de complexidade. 

 
 
CAPITULO XIV - PROFISSIONAL DA CARREIRA DOCENTE – PCD 
 
Art. 31º - Os níveis de complexidade para os cargos PCD têm as exigências descritas 

abaixo, além dos direitos, deveres e competências previstas no Regimento do 

INSTITUTO MODELO DE ENSINO SUPERIOR , os docentes terão as seguintes 

atribuições: 

 
I. ministrar as aulas da disciplina sob sua responsabilidade; 
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II. realizar pesquisas e estudos, utilizando documentação científica e outras fontes 

de informação, para acompanhar a evolução do conhecimento nas respectivas 

áreas, com o envolvimento dos estudantes; 

 

III. prestar assistência de natureza acadêmica aos estudantes, procurando criar 

permanente estímulo em cada um deles, não só para a ampliação de seus 

conhecimentos, como também para a manifestação do espírito crítico e do 

espírito de iniciativa; 

 

IV. planejar, executar, acompanhar e avaliar projetos, trabalhos e outras tarefas 

dentro de sua área de atuação; 

 

V. colaborar, com sua experiência, competência e desempenho didático-

pedagógico, para a melhoria da qualidade do ensino; 

 

VI. elaborar, individualmente ou em grupo, o plano de aplicação do programa da 

disciplina sob sua responsabilidade, submetendo-o à aprovação da 

Coordenação do Curso; 

 

VII. cumprir integralmente os planos de ensino da disciplina sob sua 

responsabilidade; 

 

VIII. elaborar e aplicar provas e métodos usuais de avaliação de conhecimento para 

verificar o grau de aproveitamento de cada aluno; 

 

IX. estar presente em reuniões e solenidades da Faculdade; 

 

X. estar presente na Faculdade ou à disposição dela durante o período previsto 

no respectivo contrato de trabalho; 

 

XI. cumprir integralmente a carga horária da disciplina sob sua responsabilidade, 

conforme previsto no currículo do curso e no Calendário Acadêmico;  
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XII. Elaborar, individualmente ou em grupo, material didático e orientações 

metodológicas pertinentes à disciplina sob sua responsabilidade; 

 

XIII. demais atribuições e responsabilidades previstas no Regimento da Faculdade. 

 

XIV. Nos casos de necessidade de substituição eventual e por tempo determinado 

de professor do quadro permanente, poderá ocorrer à contratação de professor 

substituto. 

 

XV. O professor substituto terá um contrato de trabalho temporário com duração 

correspondente ao período de impedimento do professor afastado. 

 

XVI. A contratação de professor substituto será feita por recomendação do setor 

acadêmico, após processo seletivo estabelecido e regulamentado em edital 

próprio.  

 
Art. 32º - O ingresso no Corpo Docente do INSTITUTO MODELO DE ENSINO 

SUPERIOR  far-se-á de acordo com a existência de vaga, mediante os seguintes pré-

requisitos básicos: 

 
Qualificações gerais: 
 

I. formação na área específica; 

 

II. experiência acadêmica e profissional; 

 

III. conhecimento acadêmico necessário para ensinar a teoria específica do 

conteúdo da disciplina a ser lecionada; 

 

IV. habilidade para demonstrar a aplicação prática do conteúdo teórico da 

disciplina; 
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V. aceitar atuar aplicando os métodos de ensino e estratégias didático-

pedagógicas estipuladas pelo INSTITUTO MODELO DE ENSINO SUPERIOR . 

 
 
 
Enquadramento na classe acadêmica: 
 

I. Professor Auxiliar: Possuir graduação e especialização na área. 

 

II. Professor Assistente: Possuir no mínimo Título de mestre na área ou afins. 

 

III. Professor Adjunto: Possuir no mínimo Título doutor na área ou afins 

 

IV. Professor Titular: Possuir Título de Doutor e mais de 10 anos de atividade 

como docente na instituição. 

 

CAPÍTULO XV - CARGOS DE NATUREZA TECNICO ADMINISTRATIVO-
PEDAGÓGICA 
    
Art. 33º - Os cargos de natureza administrativo-pedagógica da INSTITUTO MODELO DE 

ENSINO SUPERIOR , na mantida são constituídos por: 

 
I. Coordenadoria de Assuntos Acadêmicos; 

II. Coordenador de Curso; 

 

Art. 34º - A designação dos cargos de natureza administrativo-pedagógica será feita nos 

termos do Regimento da Faculdade. 

 

Art. 35º - As funções explicitadas nos itens de I a VI serão exercidas no mínino em tempo 

parcial de 20 horas, a preferência será para regime de tempo integral.  

 

CAPITULO XVI - CARGOS DE NATUREZA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA 
     
Art. 36º - Os cargos de natureza técnica e administrativa são constituídos pelos cargos 

relacionados abaixo, conforme descrição no Anexo 5: 
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Nível Operacional 1: 
 

I. Contínuo;  

II. Auxiliar de Serviços Gerais. 

 
Nível Operacional 2: 
 

I. Recepcionista  

II. Auxiliar Administrativo; 

III. Auxiliar Financeiro; 

IV. Auxiliar de Recursos Humanos. 

 
Nível Especializado 1: 
 

I. Assistente Financeiro I; 

II. Assistente Administrativo I; 

III. Assistente de relação com o Mercado I 

 
Nível Especializado 2: 
 

I. Assistente Financeiro II; 

II. Assistente Administrativo II; 

III. Assistente de relação com o Mercado II 

 
Nível Pleno  
 

I.  Bibliotecária 

II. Gerente de Relações com o Mercado; 

III. Coordenador de Serviço de Orientação Educacional e Profissional; 

IV.  Coordenador de Curso. 

V. Coordenadoria de Assuntos Acadêmicos. 

 
Nível Sênior 
 

I. Diretor Adjunto; 

II. Diretor Administrativo; 

III. Diretor de Pós-Graduação e Extensão; 
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IV. Diretor de Geral. 

 
CAPITULO XVII - ESTRUTURA SALARIAL 
 
Art. 37º - Objetivos da estrutura salarial  
 

I. compor um sistema de remuneração, distribuído no nível de cada cargo, capaz 

de atrair e manter pessoal qualificado e estimulado para as diversas funções do 

INSTITUTO MODELO DE ENSINO SUPERIOR , além de oferecer, ao 

empregado, perspectivas de progressão em concordância com a sua 

capacidade e habilidade; 

 

II. compatibilizar o sistema de remuneração com o de cargos, pois os mesmos 

são interdependentes e indissociáveis, visto que determinam a progressão do 

empregado dentro do INSTITUTO MODELO DE ENSINO SUPERIOR . 

 
CAPITULO XVIII - DIVISÃO DA ESTRUTURA SALARIAL 
 
Art. 38º - O PCS da carreira docente prevê a distribuição dos cargos nos diversos níveis, 

de acordo com a tabela abaixo: 

 
Quadro 1. ESTRUTURA SALARIAL VERSUS CARGO - Profissional da Carreira 
Docente – PCD. 

ESTRUTURA SALARIAL 

NÍVEL R.G PADRÃO 

Professor Auxiliar T12      

T20      

T24      

T40      

Professor 
Assistente 

T12 AS/06 AS/07 AS/08 AS/09 AS/10 

T20 AS/06 AS/07 AS/08 AS/09 AS/10 

T24 AS/06 AS/07 AS/08 AS/09 AS/10 

T40 AS/06 AS/07 AS/08 AS/09 AS/10 

Professor Adjunto 
 

T12 AD/11 AD/12 AD/13 AD/14 AD/15 

T20 AD/11 AD/12 AD/13 AD/14 AD/15 

T24 AD/11 AD/12 AD/13 AD/14 AD/15 
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ESTRUTURA SALARIAL 

T40 AD/11 AD/12 AD/13 AD/14 AD/15 

Professor Titular T12 TI/16 TI/17 TI/18 TI/19 TI/20 

T20 TI/16 TI/17 TI/18 TI/19 TI/20 

T24 TI/16 TI/17 TI/18 TI/19 TI/20 

T40 TI/16 TI/17 TI/18 TI/19 TI/20 

  
 
Art. 39º - A tabela salarial dos profissionais da Carreira Docente – PCD será estabelecida 

com base em pesquisa salarial feita com algumas INSTITUTO MODELO DE ENSINO 

SUPERIOR  de porte ou perfil semelhantes aos da INSTITUTO MODELO DE ENSINO 

SUPERIOR , na região. 

 

Art. 40º - A Tabela Salarial será composta com base nos valores indicados no Art. 32º. E 

partindo deste, segue o que reza no Art. 14º a Art. 21º anexo (3).    

 

Quadro 3 - ESTRUTURA SALARIAL VERSUS CARGO - Profissional de Carreira 
Técnica Administrativa – PCTA 

ESTRUTURA SALARIAL 

NÍVEL PADRÃO 

OPERACIONAL 1 O/01 0/02 O/03 O/04 O/05 

OPERACIONAL 2 O/06 O/07 O/08 O/09 O/10 

ESPECIALIZADO 1 E/11 E/12 E/13 E/14 E/15 

ESPECIALIZADO 2 E/16 E/17 E/18 E/19 E/20 

PLENO  P/21 P/22 P/23 P/24 P/25 

P/26 P/27 P/28 P/29 P/30 

SENIOR P/31 P/32 P/33 P/34 P/35 

S/36 S/37 S/38 S/39 S/40 

 
Art. 41º - A tabela salarial dos profissionais da Carreira Técnico-administrativa – PCTA 

será estabelecida com base em pesquisa salarial feita com algumas IES de porte ou perfil 

semelhantes aos do INSTITUTO MODELO DE ENSINO SUPERIOR , na região conforme 

anexo (4). 



FACULDADE   MODELO 
Credenciada pela Portaria Ministerial n° 2.413 de 11/08/2004 (D.O.U. de 12/08/2004) 

Mantida pelo  Instituto Modelo de Ensino Superior Ltda. 
CNPJ: 05.121.388/0001-00 

 

 316 

 
CAPITULO XIX - AGLUTINAÇÃO DOS CARGOS 
    
Art. 42º - A aglutinação dos cargos sedimentou-se na justaposição do maior número de 

atividades que atendessem ao requisito de possuir natureza ou área de atuação 

relativamente semelhante, ou de estar envolvido no mesmo processo, conforme está 

demonstrado no Quadro a seguir: 

 

CARGOS DO PCS 

Profissional da Carreira 
Docente – PCD 

Professor Auxiliar, Assistente, Adjunto, e Titular. 

Profissional de Carreira 
Técnica Administrativa – 
PCTA 

Auxiliar, Assistente, Bibliotecário, Diretor  

 
Art. 43º - As profissões regulamentadas, quando contratadas pelo INSTITUTO MODELO 

DE ENSINO SUPERIOR , deverão estar identificadas por sua titulação privativa, 

destacada como ocupação, no contrato de trabalho e na carteira profissional. 

 

Art. 44º - Assim, serão admitidos no cargo “PCD” ou “PCTA” profissionais de ensino 

superior com titulações correspondentes aos cargos definidos e regulamentados em lei e 

em conformidade com a área em que o profissional atuará. 

 
Art. 45º - A formação acadêmica e o nível salarial do empregado deverão ser compatíveis 

com o cargo no qual será admitido. 

 
 
CAPITULO XX - DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DOS CARGOS 
 

Art. 46º - A avaliação de cargos é uma técnica de "medição" da importância relativa de cada 

cargo.  

Art. 47º - O resultado dessa medição será utilizado para definir o salário ou a faixa salarial para 

cada cargo da INSTITUTO MODELO DE ENSINO SUPERIOR . 
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Art. 48º - As descrições e as especificações dos cargos da INSTITUTO MODELO DE 

ENSINO SUPERIOR  constituir-se-ão no registro formal das tarefas e dos requisitos 

físico, mental e comportamental que lhes são inerentes e estão assim apresentadas: 

 

I. Identificação: exibe o título do cargo, a faixa salarial, o nível/categoria e a 

ocupação, se for o caso; 

 

II. Descrição sumária: sintetiza o trabalho dos ocupantes, definindo os traços 

principais das atividades do cargo, por nível/categoria; 

 

III. Principais atribuições: descrição das tarefas, deveres e responsabilidades mais 

usuais inerentes ao cargo. 

 

IV. Especificação do Cargo 

 

V. Identificação: exibe o título do cargo, o nível e a ocupação, se for o caso; 

 

VI. Atributos: estabelecem os principais requisitos físicos, mentais e 

comportamentais, necessários ao pleno desempenho das atribuições 

cometidas ao cargo, no nível/categoria. 

 
 
CAPITULO XXI - PROMOÇÃO 
 
Art. 49º - Para efeitos deste Plano de Cargos e Salários, promoção é a ascensão do 

docente, para o nível imediatamente superior. 

 

Art. 50º - Para o corpo técnico e administrativo, as admissões e promoções verticais 

serão realizadas mediante a existência de vagas e preenchimento dos pré-requisitos do 

cargo em questão. Para os efeitos de compreensão, de administração e aplicação Legal 

desta política, considera-se que: 
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I. Colaborador é a pessoa física que presta serviços remunerados não 

eventuais à INSTITUTO MODELO DE ENSINO SUPERIOR . 

 

II. Cargo é o conjunto de atribuições e responsabilidades, semelhantes quanto 

à espécie e complexidade do trabalho, confiadas a um colaborador. 

 

III. Descrição de Cargo é a relação organizada das atribuições e 

responsabilidades exigidas dos ocupantes de um cargo, bem como das 

condições necessárias ao seu provimento e exercício. 

 

IV. Salário é o valor mensal, expresso em moeda nacional, fixado na Tabela de 

Salários e devido a um colaborador pelo exercício de um cargo. 

 

V. Tabela Salarial são o conjunto dos níveis funcionais e faixas salariais 

hierarquicamente organizados. 

 
VI. Remuneração é o valor, expresso em moeda nacional, correspondente à 

soma do salário, da antecipação salarial e de outras vantagens praticadas 

na INSTITUTO MODELO DE ENSINO SUPERIOR . 

 

VII. Admissão é o ato administrativo de provimento de cargo efetivo por pessoa 

não pertencente aos quadros da INSTITUTO MODELO DE ENSINO 

SUPERIOR . 

 

VIII. Provimento é o ato administrativo pelo qual são preenchidos os cargos e se 

dá por admissão ou promoção. 

 

IX. Progressão Funcional é ascensão do colaborador para o nível superior 

(progressão vertical) implicando no exercício de novas atribuições. 
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CAPITULO XXII - DA ADMISSÃO 
 
 
Art. 51º - As admissões de pessoal necessário aos serviços da INSTITUTO MODELO DE 

ENSINO SUPERIOR  obedecerão aos critérios informados nas descrições de cargo 

constantes do anexo 5; 

 

Art. 52º - As admissões só se darão nos salários previstos na Tabela Salarial; 

 

Art. 53º - As ascensões a graus salariais superiores de cada nível, decorrerá de posições 

alcançadas pelos colaboradores em razão de progressão salarial. 

 
 
 
CAPITULO XXIII - DA PROGRESSÃO VERTICAL 
 
Art. 54º - Progressão Vertical 
 

I. A promoção vertical se dará a partir da abertura de uma vaga para 

recrutamento interno, conforme processo descrito a seguir; 

 

II. Quando acontece a progressão vertical, a nova faixa salarial nunca poderá ser 

inferior ou igual àquela a que o colaborador já pertencia; 

 

III. A progressão vertical será sempre para a faixa salarial inicial do nível a que o 

colaborador tiver acesso; 

 

IV. Realizado o processo de seleção interna com vistas à progressão vertical, se 

ocorrer empate na classificação, terão preferências, sucessivamente, o 

colaborador: 

 

a) que apresentar melhor desempenho na última avaliação; 

 

b) mais antigo na INSTITUTO MODELO DE ENSINO SUPERIOR ;  
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c) com maior nível de titulação acadêmica; 

    
Parágrafo Único: O detalhamento das condições específicas será definido em edital 

próprio. 

 
CAPITULO XXIV - DA DEMISSÃO 
 
Art. 55º - Demissão 
 

I. Quando o responsável da área não necessitar dos serviços de um colaborador, 

deve encaminhá-lo à Área de Recursos Humanos, juntamente com documento 

de encaminhamento formalizando a disponibilização e explicando os motivos. 

 

II. A Área de Recursos Humanos estudará com as respectivas chefias, a 

possibilidade de aproveitamento desse colaborador em outra área. 

 

III. Constatada a impossibilidade de seu aproveitamento, a Área de Recursos 

Humanos comunicará o fato à Diretoria da INSTITUTO MODELO DE ENSINO 

SUPERIOR . 

 

IV. Toda demissão de colaborador será efetivada pelo Setor de Recursos 

Humanos, com a devida autorização da respectiva chefia e da Diretoria da 

INSTITUTO MODELO DE ENSINO SUPERIOR . 

 

CAPITULO XXV - DA POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO 
 
Art. 56º - O pessoal da INSTITUTO MODELO DE ENSINO SUPERIOR  é remunerado de 

forma justa, em relação à sua estrutura interna de cargos, e de forma competitiva em 

relação ao seu mercado profissional, tendo como base pesquisas salariais, os requisitos 

exigidos para o cargo ocupado e o desenvolvimento do empregado. 

 
 
CAPITULO XXVI - DO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO INTERNA 
 
Art. 57º - Será dada preferência na Seleção Interna, para o colaborador que possuir 

potencial e atender aos requisitos necessários para a ocupação do cargo vago, sendo que 
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antes de inscrever-se, o mesmo deverá comunicar a sua chefia imediata, pois participará 

do processo somente depois de autorizado por esta. 

 

Art. 58º - Definição de salário pelo Setor de Recursos Humanos de acordo com o salário 

previsto na tabela salarial. 

 

Art. 59º - Divulgação da vaga e inscrições em edital próprio, especificando as atribuições 

do cargo e as competências necessárias além de todos os dados referentes ao processo 

seletivo. 

 

Art. 60º - Será feita uma comunicação interna divulgando a vaga em aberto, que deverá 

ser colocada nos quadros de aviso de cada Unidade e divulgada também através de 

correio eletrônico. Nesta comunicação serão especificados os requisitos básicos para 

participação no processo seletivo. 

 

Art. 61º - O colaborador interessado em participar do processo deverá inscrever-se no 

processo enviar um Currículo Vitae atualizado e documentado, inclusive citando suas 

atuais atividades, para o responsável pelos processos de Recrutamento e Seleção. 

 

Art. 62º - O período para inscrição será de definido em edital, a contar da data de 

divulgação. 

 
CAPITULO XXVII - DA ANÁLISE DOS CURRÍCULOS E AVALIAÇÃO DE 
DESEMPENHO. 
 
Art. 63º - Nesta etapa serão selecionados os Currículos dos colaboradores que 

preencham os requisitos básicos para preenchimento da vaga, bem e será analisada a 

última Avaliação de Desempenho do candidato. 

 
I. Teste Prático / Técnico: Serão realizados testes práticos ou escritos, de acordo 

com as necessidades da área solicitante e/ou solicitação das chefias. 

 

II. Entrevista e Testes Psicológicos: Os candidatos pré-selecionados serão 

entrevistados pela Psicóloga Responsável e submetidos a testes psicológicos. 
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Art. 64º - O Diretor Administrativo, com base na entrevista e nos testes psicológicos, fará 

uma avaliação dos colaboradores que participarão da próxima etapa do processo. 

 
CAPITULO XXVIII - ENTREVISTA TÉCNICA 
 
Art. 65º - Os colaboradores que estiverem dentro do perfil da vaga, serão encaminhados 

para entrevista técnica com a chefia ou colaborador designado por esta. Após realizadas 

as entrevistas, a chefia deverá dar um feedback ao Diretor Administrativo, sobre todos os 

candidatos. 

 
CAPITULO XXIX - FEEDBACK AOS CANDIDATOS. 
 
Art. 66º - O Diretor Administrativo, após finalizado o processo seletivo, dará retorno 

positivo ou negativo, aos colaboradores participantes da entrevista técnica. 

 

CAPITULO XXX - DESEMPENHO E CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES 
 
Art. 67º - Os fatores utilizados para a avaliação e valoração dos cargos do novo PCS 

atendem às seguintes condições básicas: 

 
I. Adequabilidade: estar em conformidade com o tipo de cargo a ser avaliado e 

ainda coerente com as atividades da INSTITUTO MODELO DE ENSINO 

SUPERIOR ; 

 

II. Objetividade: estar relacionados com os cargos e não com seus ocupantes; 

 

III. Gradação: ocorrer nos cargos em graus de intensidade diferente e variável; 

 

IV. Definição: ser susceptíveis de definição clara e objetiva e graus de intensidade 

com as mesmas características. 

 
Art. 68º - O desempenho e a capacitação dos colaboradores técnicos e administrativos 

será feito de acordo com o ANEXO 4 deste Plano. 
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CAPITULO XXXI - PROVIMENTO DE DOCENTES 
 
Art. 69º - Para suprir a vaga de docentes na INSTITUTO MODELO DE ENSINO 

SUPERIOR  deverá ser instalado um Processo de Provimento, que deve avaliar a 

habilitação legal e a qualificação acadêmica dos candidatos. 

 

Art. 70º - O suprimento da (s) vaga (s) de docente (s) deve ser realizado em mais de uma 

etapa. 

  

Art. 71º - Terminados os trabalhos, o resultado final será encaminhado à Diretoria da 

INSTITUTO MODELO DE ENSINO SUPERIOR , junto com toda a documentação, para as 

providências cabíveis. 

 
CAPITULO XXXII - REGIME DE TRABALHO DOCENTE 
 
Art. 72º - O docente integrante do quadro de carreira fica sujeito a um dos seguintes 

regimes de trabalho, incluídas, no todo, horas-aulas que ministra de atividades 

acadêmicas de assessoria, coordenação de cursos, instrução, supervisão e orientação de 

alunos, práticas de pesquisas ou extensão, supervisão ou coordenação de órgãos, 

setores ou áreas, gerenciamento da administração escolar e outras congêneres: 

 
I. Regime de Tempo Integral – RTI, como obrigação de prestar 40 horas 

semanais de trabalho em aulas e/ou outras atividades acadêmicas extra-aulas, 

nos termos definidos no(s) contrato(s) de trabalho docente e/ou auxiliar de 

administração escolar, em função da Convenção coletiva de trabalho 

respectiva; 

 

II. Regime de Tempo Parcial - RTP, com obrigações de prestar números de 

horas semanais de trabalho, menor que o Tempo Integral, em aulas e/ou outras 

atividades acadêmicas extra-aulas, nos termos definido(s) contrato(s) de 

trabalho docente e/ou de auxiliar de administração escolar, em função da 

Convenção Coletiva; 
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III. Regime Horista – RHA, para os que cumpreem as funções de apenas ministrar 

aulas e percebem seus vencimentos em função apenas das horas-aula 

contratadas. 

 

Parágrafo Único: O número de horas-aulas atribuídas a cada docente obedece ao 

critério de aderência a cada disciplina a ser ministrada, podendo, a cada período letivo, 

semestral, anual ou de outra periodicidade, ser alterado em função do oferecimento 

dessas disciplinas, do número de turmas e do número de docentes necessários.  

 

Art. 73º - São consideradas atividades de ensino, próprias do pessoal docente no ensino 

superior, as definidas como de regência de aulas das disciplinas ou matérias especificadas 

nos currículos e ministradas no ensino de graduação ou de pós-graduação, com a 

execução integral de seus respectivos planos de ensino, o preparo dessas aulas, a 

correção das avaliações do processo ensino-aprendizagem com a entrega das notas ou 

conceitos dentro dos prazos estabelecidos e o controle, o apontamento e a entrega dos 

relatórios das freqüências dos alunos no prazo estabelecidos. 

 

Parágrafo único: No exercício de atividades de ensino, o profissional é regido pela 

consolidação das Leis do Trabalho e pela Coletiva de Trabalho da categoria em vigor. 

 

Art. 74º - Controle de freqüência do professor será exercido pela Coordenação de Curso, 

sob a supervisão da Coordenadoria de Ações Pedagógicas. 

 

Art. 75º - Não havendo disponibilidade de profissionais com título de especialização, a 

critério da Coordenadoria de Ações Pedagógica, será autorizada a seguinte exceção: 

 

I. Na falta de docentes que tenham pelo menos a especialização, graduados que 

estejam matriculados em cursos de pós-graduação poderá ser admitido na 

categoria de Professor Auxiliar. 

 
 
CAPITULO XXXIII – REGIME TRABALHO TÉCNICA ADMINISTRATIVA 
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Art. 76º - Os cargos de natureza técnica e administrativa da INSTITUTO MODELO DE 

ENSINO SUPERIOR  ficam sujeitos às seguintes jornadas, de acordo com a CLT: 

 
I. O enquadramento funcional tem por objetivo determinar o cargo a ser ocupado 

pelo empregado no novo PCS, segundo suas qualificações e as funções que 

lhe são cometidas. 

 

II. Os contratos de trabalho dos colaboradores regidos pelo novo PCS terão carga 

horária de 08 (oito) horas diárias de segunda a sexta-feira e aos sábados de 04 

(quatro) horas, totalizando 44 semanais. 

 
III. Este enquadramento observará a descrição das atividades a serem exercidas e 

o atendimento às especificações do cargo. 

 

Art. 77º - O controle de freqüência dos colaboradores será exercido pelos seus superiores 

hierárquicos. 

 
 
CAPITULO XXXIV - DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
 
 
Art. 78º - Toda contratação será efetivada mediante aprovação da diretoria da 

Mantenedora e verificação de viabilidade financeira prévia. 

 

Art. 79º - O acúmulo de cargo é sempre uma condição especial, não gerando direito a 

duplo vencimento. Nesse caso o servidor poderá optar pelo salário maior enquanto 

permanecer com as duas funções. 

   

Art. 80º - Os casos omissos neste PCS serão resolvidos pelo Presidente da INSTITUTO 

MODELO DE ENSINO SUPERIOR , no âmbito de suas competências, e a Diretoria da 

Mantenedora como instância superior.   

  

Art. 81º - Este PCS entrará em vigor no ato de sua aprovação pela Assembléia da 

Mantenedora. 
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ANEXO I – ATIVIDADES CONSIDERADAS PARA PONTUAÇÃO 
 

INDICE PRODUÇÃO PONTOS 

1. PUBLICAÇÕES  

1.1 LIVROS EDITADOS  

1.1.1 Autor ou Co-Autor de Livros editados 50 

1.1.2 Colaboração em livros, como autor de parte de publicação 
(capítulos, volumes, partes substanciais, tradução ou revisão 
técnicas de livros) 

 
10 

1.2 ARTIGOS PUBLICADOS  

1.2.1 Artigos publicados em periódicos especializados, revistas 
técnicas ou congêneres, de ampla circulação, indexados ou 
apenas registrados.  

 
10 

1.2.2 Artigos publicados na revista MODELO (computados até 02 
por ano) 

05 

1.2.3 Artigos publicados em revistas periódicas de cultura geral ou 
jornais, (computados até 5 por ano) 

02 

1.2.4 Trabalho escrito apresentado em congressos, encontros 
científicos, seminários ou eventos congêneres, em nome da 
MODELO. 

 
10 

1.3 OUTRAS PUBLICAÇÕES  

1.3.1 Apostila ou compendio de notas de aulas, inéditos, quando 
de finalidade didático-pedagógica para uso no ensino da 
MODELO, publicados por órgãos específicos. 

10 

1.3.2 Palestra e conferências proferidas, em nome da MODELO, 
conforme resenha escrita, (computadas até 5 por ano com 
temas distintos). 

02 

1.3.3 Trabalhos publicados, escritos como conclusão de projetos 
de pesquisa, extensão ou acadêmicos. 

10 

1.3.4 Dissertação de Mestrado 30 

1.3.5  Tese Doutorado 50 

2 ATIVIDADES EXTRA-CLASSE OU EXTRA-
CURRICULARES, 

 

2.1 Coordenação de Curso de Extensão, Especialização ou 
congêneres aprovados. 

05 

2.2 Orientação de aluno com projeto aprovado de pesquisa de 
iniciação científica discente. (computados até 5 alunos por 
ano) 

 
02 

2.3 Coordenação de Curso de Graduação na MODELO, por ano 
de efetivo exercício 

05 

3 AVALIAÇÃO  

3.1 Média aritmética dos ISD – Indice de Satisfação discente, do 
programa de avaliação Institucional – CPA, por ano civil, 
maior ou igual a 75% 

 
05 
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ANEXO II – NÚMERO DE PONTOS EXIGIDOS PARA CADA REFERÊNCIA NAS 
CATEGORIAS FUNCIONAIS DE DOCENTES. 

 

CATEGORIA NIVEIS A B C D E 

AUXILIAR SEM NÍVEIS E REFERÊNCIAS 

ASSISTENTE T12 0 40 60 80 100 

T20 0 60 80 100 120 

T24 0 80 100 120 140 

T40 0 100 120 140 160 

ADJUNTO T12 0 120 140 160 180 

T20 0 140 160 180 200 

T24 0 160 180 200 220 

T40 0 180 200 220 240 

TITULAR T12 0 200 220 240 260 

T20 0 220 240 260 280 

T24 0 240 260 280 300 

T40 0 260 280 300 320 
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ESTRUTURA SALARIAL VERSUS CARGO - PROFISSIONAL DA CARREIRA DOCENTE – PCD ANEXO (III) 

TABELA PROFESSOR REGIME DE TRABALHO 

H.A PD VALOR PD VALOR PD VALOR PD VALOR PD VALOR T  
NR DE ALUNAS EM 

SALA DE AULA 

Prof. Auxiliar     

8 Especialista 
 

  
HORISTA 8 Mestre 

 
  

8 Doutor 
 

  

Prof. Assistente         

8 AS/06 
 

AS/07 
 

AS/08 
 

AS/09 
 

AS/10 
 T -12  

ENTRE 6 A 8 AULAS - 
EM SALA 

16 
AS/06 

 
AS/07 

 
AS/08 

 
AS/09 

 
AS/10 

 T - 20  
ENTRE 12 A 16 AULAS - 

EM SALA 

20 
AS/06 

 
AS/07 

 
AS/08 

 
AS/09 

 
AS/10 

 T - 24 
ENTRE 18 A 20 AULAS - 

EM SALA 

30 
AS/06 

 
AS/07 

 
AS/08 

 
AS/09 

 
AS/10 

 T - 40 
ENTRE 22 A 30 AULAS - 

EM SALA  

Prof. Adjunto         

8 
AD/11 

 
AD/12 

 
AD/13 

 
AD14 

 
AD/15 

 T -12  
ENTRE 6 A 8 AULAS - 

EM SALA 

16 
AD/11 

 
AD/12 

 
AD/13 

 
AD14 

 
AD/15 

 T - 20  
ENTRE 12 A 16 AULAS - 

EM SALA 

20 
AD/11 

 
AD/12 

 
AD/13 

 
AD14 

 
AD/15 

 T - 24 
ENTRE 18 A 20 AULAS - 

EM SALA 

30 
AD/11 

 
AD/12 

 
AD/13 

 
AD14 

 
AD/15 

 T - 40 
ENTRE 22 A 30 AULAS - 

EM SALA  
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Prof. Titular         

8 
TI/16 

 
TI/17 

 
TI/18 

 
TI/19 
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ESTRUTURA SALARIAL VERSUS CARGO - PROFISSIONAL DE CARREIRA 
TÉCNICA ADMINISTRATIVA – PCTA – ANEXO (IV) 
 
 

ADMINISTRATIVO 

NÍVEL PD VALOR PD VALOR PD VALOR PD VALOR PD VALOR 

OPERACIONAL 

OPERACIONAL 
1 O/01 552,05 O/02 579,65 O/03 608,64 O/04 639,07 O/05 671,02 

OPERACIONAL 
2 O/06 704,57 O/07 739,80 O/08 776,79 O/09 815,63 O/10 856,41 

ESPECIALIZADO 

ESPECIALIZADO 
1 E/11 856,41 E/12 899,23 E/13 944,19 E/14 991,40 E/15 1.040,97 

ESPECIALIZADO 
2 E/16 1.093,02 E/17 1.147,67 E/18 1.205,06 E/19 1.265,31 E/20 1.328,57 

PLENO 

PLENO  P/21 1.395,00 P/22 1.464,75 P/23 1.537,99 P/24 1.614,89 P/25 1.695,63 

  P/26 1.780,42 P/27 1.869,44 P/28 1.962,91 P/29 2.061,05 P/30 2.164,11 

SENIOR 

SENIOR S/31 3.246,16 S/32 3.408,47 S/33 3.578,89 S/34 3.757,84 S/35 3.945,73 

  S/36 3.945,73 S/37 4.143,02 S/38 4.350,17 S/39 4.567,67 S/40 4.796,06 
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DESCRIÇÃO DE CARGOS - ANEXO 5 
 

 
 
APRESENTAÇÃO 
 
 
Este manual é destinado aos colaboradores abrangidos pelo Sistema de Avaliação 
de Desempenho Funcional da INSTITUTO MODELO DE ENSINO SUPERIOR . 
 
O seu conteúdo objetiva disciplinar o sistema, dispondo informações básicas sobre 
suas ferramentas e procedimentos. 
 
O empenho e o comprometimento dos envolvidos com o desenvolvimento e a 
melhoria do processo são fatores indispensáveis para o sucesso do sistema, 
garantindo os resultados pretendidos para os colaboradores, para INSTITUTO 
MODELO DE ENSINO SUPERIOR  e, finalmente, para a sociedade.  
 
O aperfeiçoamento do sistema depende de sua contribuição enquanto agente da 
avaliação: avaliado ou avaliador no processo. 
 

METODOLOGIA 

 

Com base nos conceitos descritos, o processo de avaliação deverá seguir as 
seguintes etapas: 
 

DIVULGAÇÃO 

 

No início do período, cada ocupante de função de liderança da INSTITUTO 
MODELO DE ENSINO SUPERIOR  deverá apresentar o instrumento AVALIAÇÃO 
DE DESEMPENHO aos integrantes de sua equipe, de forma a possibilitar um 
conhecimento claro dos aspectos que serão considerados na avaliação, bem como 
de toda a metodologia a ser adotada. 
 
O Líder de cada área funcional deverá promover diálogo com cada colaborador, 
individualmente, a fim de detalhar os fatores a serem avaliados. 
 
Nesta oportunidade, deverão ser apresentadas as metas estabelecidas pela 
INSTITUTO MODELO DE ENSINO SUPERIOR  especificando, se necessárias, 
quais os padrões considerados para o bom desempenho em cada uma de suas 
principais atribuições, buscando estabelecer referências em termos de quantidade, 
padrões de qualidade, prazos e custos, sempre que Possível. 
 

MANUAL DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
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Os pesos já estão previamente definidos para cada fator, de forma a refletir a 
importância relativa destes indicadores. 
 
 
 CONSIDERAÇÕES SOBRE A AVALIAÇÃO 

 
Para a obtenção de uma avaliação consistente e de boa qualidade, é necessário que 
o avaliador evite algumas “tendências” que deturpam e prejudicam a avaliação. As 
principais delas são: 
 
Quando o avaliador sofre distorção de percepção. Por exemplo: se um Líder gosta 
ou não de um colaborador, sua opinião pode ser distorcida favorável ou 
desfavoravelmente em relação ao seu desempenho. 
  
Pode também acontecer que determinada característica, fator de desempenho ou de 
personalidade do avaliado se sobreponha aos demais critérios de avaliação, 
influenciando positiva ou negativamente o avaliador. 
 
Quando o Líder pretende evitar eventuais discussões sobre a performance, 
avaliando o desempenho de todos os subordinados como médio, isto é, tendência 
central. Esse tipo de avaliação acaba prejudicando aqueles com bom desempenho e 
favorecendo os de desempenho ruim. 
 
Quando alguns Líderes tendem a supervalorizar a performance dos subordinados ou 
quando usam muito rigor. O resultado é que todos os subordinados são classificados 
como ótimos ou péssimos. 
 
Quando o Líder tende a avaliar seus subordinados de acordo com determinados 
preconceitos. Muitas vezes, o avaliador deixa-se influenciar por eles sem perceber, e 
assim não consegue avaliar objetivamente o desempenho real do subordinado. 
 
Quando o avaliador deixa-se influenciar pela primeira impressão de um subordinado, 
geralmente muito superficial. Assim, corre o risco de considerar quase 
exclusivamente aquelas observações que parecem confirmar sua primeira 
impressão. 
 
Quando um Líder não acompanha constantemente a performance dos 
colaboradores a serem avaliados, as ações mais recentes são as mais lembradas.  
 
Dessa forma, a avaliação do período será considerada de acordo com os últimos 
resultados, pois os comportamentos ao longo do período são esquecidos. É 
recomendável o registro periódico de fatos relevantes, que servirão como referência 
para as avaliações. 
 
Se necessário, procurar informações de outras pessoas, inclusive clientes e 
fornecedores internos, procurando subsídios para formar uma opinião sobre o 
avaliado. 
 

DIÁLOGO COM O COLABORADOR 
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O resultado da avaliação deverá ser apresentado e discutido com o avaliado, 
visando validar a avaliação, bem como criar condições, através do diálogo 
transparente e respeitoso, para serem firmados compromissos com o objetivo de 
melhorar a performance do Colaborador. 
  
Neste momento, é importante que o avaliador tenha sempre em mente seu relevante 
papel de líder / educador, mostrando o caminho para as melhorias, proporcionando 
abertura às considerações / opiniões do avaliado quanto à sua avaliação e não 
deixando perguntas sem respostas. 
   
 As considerações / opiniões do avaliado, a respeito de sua avaliação, deverão ser 
registradas na Ficha de Avaliação. 
 
RECOMENDAÇÕES AO AVALIADOR 

Avalie o colaborador pelo seu processo de trabalho e resultados alcançados e não 
pela sua impressão pessoal. 
 
Procure conhecer seu subordinado e levar em consideração as diferenças 
individuais, suas tarefas específicas, suas dificuldades e os meios de que ele dispõe 
para exercer suas atividades. 
 
No momento da avaliação, seja justo e imparcial, não se deixando influenciar por 
simpatias, estereótipos ou conveniências pessoais. 
 
Marque a entrevista, para informar o resultado da avaliação ao colaborador, com 
antecedência mínima de uma semana e escolha local reservado para não haver 
interrupções. 
 
Procure exemplos importantes para usá-los por ocasião do repasse do resultado da 
avaliação para o colaborador. Evite ser vago, pouco específico. 
 
Baseie-se em fatos e dados. 
   
Acompanhe sistemática e diariamente a performance do seus subordinados. 
Registre as informações necessárias, positivas ou negativas, para usá-las no 
momento da avaliação. 
 
Reúna as informações sobre o avaliado: registros de treinamento, avaliação anterior 
e outras que julgarem relevantes. 
 
Analise os fatores que possam ter influenciado nos resultados do avaliado, mas que 
estavam fora de seu controle. 
 
Analise o grau de delegação concedido e correlacione com a performance do 
avaliado. 
 
Compare os resultados com as metas preestabelecidas e analise os possíveis 
desvios. 
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Aproveite a ocasião; este é um momento privilegiado para dar e receber feedback. 
 
Julgue seu próprio desempenho antes de avaliar a performance do avaliado. 
 
Encerre a entrevista, enfatizando os pontos fortes do avaliado, suas qualidades e 
aptidões, mas não deixe de estabelecer metas de melhoria. 
 
O QUE É AVALIAR DESEMPENHO? 

As organizações esperam resultados das pessoas que nelas trabalham. As pessoas 
devem ser produtivas, o trabalho deve ser executado com qualidade e sem 
desperdício e os objetivos devem ser atingidos. Além disso, as mesmas devem 
proporcionar inovações nos processos, usando todo o seu potencial para tornar a 
organização cada vez melhor. 
   
Nesse âmbito, surge a avaliação de desempenho funcional, processo que consiste 
na definição dos resultados esperados com base no planejamento estratégico da 
organização, no acompanhamento do progresso dos trabalhos, na solução contínua 
dos problemas ocorridos e na verificação final dos resultados conquistados para a 
elaboração das propostas futuras. 
 
A avaliação de desempenho tem como premissa básica o confronto de algo que de 
fato aconteceu (resultado) com algo que foi previamente estabelecido (meta, plano, 
acordo, etc.) 
 
Ela permite ao colaborador orientar-se e melhorar seu desempenho ao longo do 
processo, atingindo resultados mais efetivos para a organização e ao gerente 
instrumentalizar-se com uma ferramenta gerencial que possibilite, a médio prazo, o 
melhor planejamento e controle das atividades da sua unidade. 
 

OBJETIVO 

 

O Sistema de Avaliação de Desempenho Funcional do INSTITUTO MODELO DE 
ENSINO SUPERIOR  (AD) foi desenvolvido de forma a proporcionar ao corpo 
gerencial uma ferramenta que possibilite o reconhecimento, desenvolvimento e 
utilização do potencial dos membros de sua equipe, promovendo ações que 
vinculem o desempenho dos colaboradores aos objetivos da Instituição. 
 

OBJETIVOS  GERAIS 

 

De forma legítima, participativa e dinâmica, o sistema auxilia a gestão eficaz do 
desempenho dos colaboradores, bem como a avaliação dos resultados de trabalho 
alcançados. Entre seus principais objetivos estão: 
 

I. auxiliar no processo de definição dos resultados esperados dos colaboradores 
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e no planejamento das atividades para o seu alcance; 
 

II. aumentar o comprometimento dos colaboradores com o alcance dos 
resultados desejados pela Instituição; 

 
III. melhorar a comunicação entre os níveis hierárquicos na organização, 

proporcionando uma troca de informações clara e construtiva; 
 

IV. proporcionar orientação constante sobre o desempenho dos colaboradores, 
buscando melhorias; 

 
V. estabelecer um clima de confiança, cooperação, motivação e qualidade de 

vida entre os membros das equipes de trabalho; 
 

VI. auxiliar na avaliação final dos resultados alcançados. 
 
O sistema de AD constante deste manual e seus resultados não estão formalmente 
vinculados a outras ações relacionadas aos recursos humanos tais como lotação, 
alocação, treinamento e desenvolvimento, promoção, indicação para exercício de 
funções ou cargos e prêmios. 
 
 
ENVOLVIDOS 

Serão avaliados os colaboradores efetivos do quadro de pessoal da INSTITUTO 
MODELO DE ENSINO SUPERIOR , ainda que em estágio probatório; os 
colaboradores de outros órgãos à disposição da INSTITUTO MODELO DE ENSINO 
SUPERIOR ; os colaboradores nomeados para o exercício de cargo 
comissionado.Não terão seu desempenho avaliado: 
 

I. colaboradores efetivos do quadro de pessoal do INSTITUTO MODELO DE 
ENSINO SUPERIOR  cedidos a outros órgãos; 

 
II. colaboradores com menos de três meses de efetivo exercício e/ou serviços 

prestados na INSTITUTO MODELO DE ENSINO SUPERIOR ; 
 
Os colaboradores que terão seu desempenho avaliado estão distribuídos em dois 
grupos de avaliação: subordinados e lideres. Os lideres intermediários estarão em 
ambos os grupos, uma vez que avaliam os colaboradores de sua equipe e são 
avaliados pelo seu gerente superior. 
 
Subordinados e lideres são avaliados através da atribuição de notas a quesitos 
vinculados a fatores de desempenho. O somatório das notas de cada fator, por sua 
vez, será multiplicado por pesos preestabelecidos. Os fatores e pesos a serem 
aplicados variam de acordo com o grupo de avaliação a que pertence o colaborador. 
   
A avaliação de desempenho do colaborador é da responsabilidade da gerência da 
unidade de trabalho à qual este estiver diretamente subordinado. 
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Colaboradores que estiverem exclusivamente dedicados a grupos de trabalho 
deverão ser avaliados pelo coordenador do grupo que estiver ocupando função de 
gerente no INSTITUTO MODELO DE ENSINO SUPERIOR . 
 

ETAPAS DO PROCESSO 

 
São a seguir apresentadas as etapas do processo de avaliação de desempenho. 
 

DEFINIÇÃO DAS EXPECTATIVAS 

 
A definição das expectativas de desempenho que devem ser cumpridas ao longo do 
período avaliativo é a primeira etapa do processo de avaliação de desempenho, 
indispensável ao seu sucesso.  
 
A sua importância reside no fato de que a avaliação de desempenho pressupõe o 
confronto entre o desempenho esperado de um determinado colaborador, equipe, 
unidade ou Instituição e o desempenho efetivamente verificado. 
 
Sempre que possível, a definição das atividades a serem desenvolvidas pelos 
colaboradores e sua expectativa de desempenho deve ocorrer antes do início do 
período a ser avaliado, considerando inclusive os resultados da avaliação de 
desempenho do período anterior. 
 
Os objetivos e metas da unidade de trabalho deverão ser sempre considerados para 
a definição das expectativas de desempenho individuais.  
 
Este processo de definição das expectativas deverá ser realizado entre o gerente e 
o(s) membro(s) de sua equipe, de forma que questões referentes à viabilidade do 
atendimento das expectativas sejam colocadas e discutidas e que se possa obter um 
maior comprometimento dos colaboradores e lideres com o seu alcance. Os 
referenciais de desempenho adotados devem estar claros para o gerente e sua 
equipe. 
 
A definição da expectativa de desempenho de um colaborador não deve considerar 
as suas potencialidades pessoais, mas as necessidades que a atividade a ele 
atribuída demanda. 
 
Caso o desempenho de uma determinada atividade - não confundir com cargo – 
necessite de conhecimento técnico, deve-se ter como expectativa do colaborador a 
quem é atribuído o referido conhecimento, independentemente do mesmo o possuir 
ou não. 
 
Ainda que o estabelecimento das expectativas de desempenho deva acontecer no 
início do período avaliativo, as mesmas poderão ser revistas sempre que necessário.  
 
Esta necessidade de revisão poderá acontecer, por exemplo, em caso de mudança 
da gerência, de alteração da lotação do colaborador ou mesmo redirecionamentos 
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de trabalho em função de novas demandas, quando novas expectativas 
poderão/deverão ser traçadas. 
 
A definição das expectativas de desempenho deve levar em consideração os fatores 
e quesitos de desempenho que serão avaliados. Ressalte-se que o planejamento 
das atividades de trabalho realizado pelos lideres ao final de cada exercício quando 
do Planejamento Operativo Anual (POA) está inserido nesta etapa do processo de 
AD. A definição das expectativas, no entanto, não se restringe ao planejamento das 
atividades. 
 
A definição de expectativas deve estar formalizada e disponível às partes 
envolvidas. A formalização permite: 
 

I. a consulta ao longo do período em avaliação, orientando o desempenho a ser 
realizado, e 

 
II. a consulta no momento da aferição do desempenho, redimindo eventuais 

dúvidas quanto ao desempenho esperado. 
 
ACOMPANHAMENTO 

Definidas as expectativas de desempenho, a evolução do seu cumprimento pelos 
colaboradores deverá ser acompanhada ao longo do período avaliativo.  
 
O acompanhamento deverá ser realizado através do diálogo entre o gerente e 
seu(s) subordinado(s). De forma transparente e respeitosa, o acompanhamento 
deve propiciar: 
 

I. o oportuno reconhecimento dos sucessos alcançados; 
II. a correção das causas dos desvios verificados; 

III. o desenvolvimento dos colaboradores envolvidos; e 
IV. a contínua melhoria dos seus desempenhos. 

 
PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE AFERIÇÃO DE DESEMPENHO. 

 
Nesta etapa, subordinados e lideres preenchem o formulário de aferição de 
desempenho disponível no sistema informatizado de AD, utilizando como base os 
registros de desempenho emitidos. Serão paralelamente preenchidos formulários de: 
 

I. autoavaliação de todos os colaboradores (não obrigatória); 
II. avaliação dos subordinados pelos seus lideres; e 

III. avaliação dos lideres pela sua equipe. 
   
Subordinados e lideres são avaliados através da aferição dos graus de atendimento 
dos quesitos dos fatores de desempenho. 
 
O somatório das notas de cada fator, por sua vez, será multiplicado por pesos 
preestabelecidos. Os fatores e pesos a serem aplicados variam de acordo com o 
grupo de avaliação a que pertence o colaborador e constam da Tabela de Pesos dos 
Fatores por Grupo de Avaliação (ANEXO B1). 



FACULDADEMODELO 
Credenciada pela Portaria Ministerial n° 2.413 de 11/08/2004 (D.O.U. de 12/08/2004) 

Mantida peloInstituto Modelo de Ensino Superior Ltda. 
CNPJ: 05.121.388/0001-00 

 

9 
Rua Engenheiro Benedito Mario da Silva nº 95 , Bairro Cajuru 

Curitiba - Paraná 
Te 041 32 26 454 5 – http://www.facimod.com.br/ 

 
A realização da auto-avaliação é um direito que assiste ao colaborador. É a sua 
oportunidade de apresentar argumentos que justifiquem suas notas de desempenho, 
ensejando a correção de eventuais desvios de aferição incorridos pelo seu gerente. 
 
 No caso de atribuição de notas extremas - 1 ou 5 -, as mesmas deverão ser 
necessariamente fundamentadas em registros de desempenho. 
 
No momento da aferição, o avaliador – gerente ou não - deverá evitar: 
 

I. avaliar de modo global, sem dar atenção a cada quesito; 
II. atribuir notas extremas indiscriminadamente; 

III. a centralização das notas nos valores médios, por ser mais cômodo; e 
IV. avaliar apenas com os dados mais recentes. 

 
CONSOLIDAÇÃO DAS AVALIAÇÕES 

 
Nesta fase são consolidados os formulários preenchidos e apurados os resultados 
das avaliações realizadas. 
 

SUBORDINADO 

 
A auto-avaliação do colaborador – caso realizada - é a avaliação feita pelo gerente 
acerca do seu desempenho subsidiarão o preenchimento de um terceiro formulário 
de aferição que consolidará as duas avaliações. Sugere-se que para o seu 
preenchimento seja realizada uma reunião entre as partes envolvidas. 
 
O terceiro formulário de aferição estará disponível no sistema informatizado apenas 
para o gerente, uma vez que este é o responsável pela emissão da avaliação de 
desempenho dos membros de sua equipe.  
 
É condição para o seu preenchimento a realização das duas avaliações que o 
subsidiarão. Caso não tenha sido realizada a auto-avaliação, o sistema 
automaticamente aceita a avaliação inicialmente emitida pelo gerente. 
 
Havendo ou não consenso na consolidação das avaliações, o formulário deverá ser 
emitido pelo gerente. Caso não haja consenso, é facultado ao colaborador avaliado 
interpor recurso. Caso não seja interposto recurso serão mantidas as notas 
constantes do formulário emitido pela gerência. 
 
 
LIDERES DE EQUIPES 

 
A avaliação do gerente é realizada de forma anônima pelos seus subordinados, 
através do preenchimento do formulário de aferição de desempenho no sistema 
informatizado. O resultado final da avaliação do gerente será obtido a partir da 
seguinte ponderação: 
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I. 40 % (quarenta por cento) composta pela nota obtida da consolidação de sua 

auto-avaliação e da avaliação feita pelo seu gerente imediato. 
 

II. 60 % (sessenta por cento) composta pela nota resultante da média das 
avaliações feitas pelos seus subordinados. 

 
Da parcela composta pela nota resultante da média das avaliações feitas pelos 
subordinados não cabe interposição de recurso por parte do gerente. 
 
REUNIÃO DE CONSOLIDAÇÃO 

 
É sugerido aos lideres que agendem reuniões individuais com cada membro de sua 
equipe para a consolidação de suas aferições de desempenho, confrontando a 
aferição realizada por ele e pelo colaborador (auto-avaliação). 
 
A reunião de consolidação não é obrigatória. É, no entanto, fundamental para o 
alcance dos objetivos pretendidos pelo processo de avaliação de desempenho. 
 
O gerente é o único responsável pela aferição do desempenho dos colaboradores 
de sua equipe. É importante para ele que a faça de forma compartilhada, buscando - 
sempre que possível, mas não a qualquer custo -, a concordância dos colaboradores 
avaliados. 
 
As reuniões devem ser agendadas de forma a realizar a apuração de resultados até 
a data de ____/____/_____ ou dia útil anterior. Considerando que a aferição do 
desempenho deverá considerar o desempenho do colaborador no período de janeiro 
a dezembro, recomenda-se que a apuração de resultados seja realizada a partir do 
dia _____/______/______. 
 

CASOS ESPECIAIS 

Apenas serão aferidos os desempenhos dos colaboradores que tiverem cumprido o 
mínimo de 3 (três) meses de trabalho no período avaliativo. 
 
No final do período avaliativo, a nota de desempenho do colaborador no exercício 
será calculada pela média ponderada dos resultados apurados em cada uma das 
unidades em que o colaborador trabalhou por pelo menos 3 (três) meses 
ininterruptos ao longo do período avaliativo.  
 
As notas serão ponderadas considerando-se os dias de trabalho exercidos em cada 
unidade. Para tal, tendo o colaborador sido deslocado de unidade em que trabalhou 
os 3 (três) últimos meses (por motivo de lotação em outra unidade, licença, 
aposentadoria, colocação à disposição de outros órgãos, remoção, etc.) deverão ser 
realizadas as etapas de preenchimento dos formulários de aferição de desempenho 
e de consolidação das avaliações. 
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RECURSO 

 
O recurso é etapa decorrente da não concordância ocorrida entre as partes 
envolvidas na etapa anterior (item 3.4), e tem como objetivo dirimir questões, 
emitindo-se decisões sobre eventuais impedimentos, contradições, pendências, 
incompatibilidades, disputas ou contendas surgidas durante o processo. 
 
É facultado ao colaborador, alvo da avaliação, apresentar recurso a Direção da 
INSTITUTO MODELO DE ENSINO SUPERIOR  até o dia ____/_____/______, que o 
encaminhará à apreciação da Comissão de Avaliação de Desempenho. 
 
O recurso deverá indicar o aspecto questionado ou eventual irregularidade. Para a 
melhor caracterização do objeto do recurso, podem ser anexados documentos tais 
como: 
 

I. registros de auto-avaliação emitidos ao longo do período avaliativo; 
 

II. formulário de auto-avaliação preenchido ao final do período avaliativo; 
 
III. outros documentos que atestem o alegado, como certificados, relatórios de 

produção, livro de ponto, etc. 
 
 
IV. Para o julgamento, a comissão poderá adotar os seguintes procedimentos: 

 
V. agendar reuniões para depoimentos das partes, bem como de outros 

colaboradores que possam contribuir para esclarecer os pontos divergentes; 
 
VI. reunir fatos e transcrever argumentos que julgar necessários para 

fundamentação dos trabalhos; 
 
VII. realizar tentativa de conciliação e, havendo, consolidar a avaliação em 

formulário próprio, contendo a assinatura das partes envolvidas e dos 
membros da Comissão envolvidos no processo. Caso não haja consenso, a 
Comissão deverá emitir decisão devidamente fundamentada, justificando a 
sua posição. Dessa decisão, não caberá novo recurso. 

  
Cabe à Comissão de Avaliação de Desempenho elaborar parecer a ser 
encaminhado a Direção Geral, de forma a permitir o seu julgamento até o dia 30 de 
dezembro de cada ano. 
 
CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

Fatores de desempenho: A avaliação de desempenho dos colaboradores será 
realizada considerando-se fatores de desempenho legitimados pela INSTITUTO 
MODELO DE ENSINO SUPERIOR .  
 
Os fatores de desempenho estabelecidos foram definidos como padrões de 
desempenho desejáveis e esperados de todos os colaboradores da Instituição, 
indistintamente. No quadro a seguir, são apresentados os fatores e seus conceitos. 
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Fator Conceito 

Qualidade Realizar o trabalho com planejamento e 
organização, de acordo com os padrões 
estabelecidos, aplicando o conhecimento 
técnico exigido e buscando sempre a 
eficiência na utilização dos recursos 
disponíveis e a satisfação do usuário do 
serviço prestado. 

Dedicação e Compromisso Aplicar-se no desenvolvimento dos trabalhos 
com disponibilidade, responsabilidade, 
participação, aperfeiçoamento contínuo e 
visão global da instituição, enfatizando o 
cumprimento das metas de trabalho e da 
missão institucional. 

Relacionamento Interpessoal Lidar social e profissionalmente com 
pessoas, independentemente do nível 
hierárquico, influenciando–as 
construtivamente e demonstrando respeito à 
individualidade de cada um, tendo sempre 
como objetivo a melhoria do trabalho como 
um todo. 

Iniciativa e Criatividade Tomar iniciativa e criar idéias inovadoras 
para o desenvolvimento dos trabalhos e da 
Instituição, na falta de normas e processos 
previamente determinados, demonstrando 
senso crítico e interesse pela pesquisa e 
produção de conhecimento. 

Gestão de Pessoas (exclusivo p/ a 
avaliação de lideres) 

Capacidade técnica e gerencial para 
administrar com efetividade os recursos 
humanos disponíveis de forma a garantir o 
melhor desenvolvimento dos processos de 
sua unidade de trabalho. 

 
Quesitos de desempenho: Cada fator de desempenho é constituído de 5 (cinco) 
quesitos de desempenho que explicitam com objetividade e precisão o desempenho 
desejado do colaborador e os resultados esperados do seu trabalho. 
 
Os quesitos de desempenho são aspectos que orientam a percepção e facilitam os 
registros de fatos concretos, práticas diárias, comportamentos, atitudes e esforços 
do colaborador para a consecução dos resultados de trabalho. 
 
Os conceitos dos fatores de desempenho, por sua natureza ampla e subjetiva, não 
serão utilizados diretamente na aferição do desempenho. Foram expostos, no 
entanto, com o intuito de melhor fundamentar a definição das expectativas de 
desempenho dos colaboradores, apresentando os princípios que orientaram a 
definição dos quesitos de desempenho.  
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Nos quadros a seguir, são apresentados os quesitos de desempenho e os fatores a 
que estão relacionados. 

Fator Qualidade: 

Quesito Conceito 

Conhecimento técnico ter competência técnica, saber fazer 

Produtividade agregar eficiência ao desenvolvimento das 
atividades, otimizando o uso dos recursos 
disponíveis, racionalizando os sistemas e 
métodos de trabalho e minimizando o 
desperdício 

Garantia da qualidade executar atividades com precisão, incidência 
mínima de erros e ausência de retrabalhos, 
dentro dos prazos estabelecidos 

Organização trabalhar com ordem, apresentação e métodos 
adequados 

Satisfação do usuário revelar condutas e atitudes direcionadas para a 
satisfação dos usuários internos ou externos 

 
 

Fator Dedicação e Compromisso: 

Quesito Conceito 

Aperfeiçoamento Contínuo manter-se atualizado, por iniciativa própria ou 
aproveitando oportunidades oferecidas pela 
Instituição, buscando o desenvolvimento 
pessoal e a ampliação dos conhecimentos em 
sua área de atuação 

Resolução de problemas dispor-se a analisar e solucionar problemas 
relacionados ao seu trabalho e à sua área de 
atuação 

Resultado de trabalho atuar no que é relevante e factível, priorizando 
as atividades conforme planos e metas de 
trabalho 

Comprometimento comprometer-se com seu trabalho, visando 
sempre aos objetivos da Instituição 

Participação nas atividades do 
setor 

participar e interagir no desenvolvimento das 
atividades da unidade de trabalho 

 

Fator Relacionamento Interpessoal: 

Quesito Conceito 

Eficiência na comunicação expressar idéias com lógica de maneira clara e 
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objetiva, preocupando-se em verificar o 
entendimento das mensagens transmitidas e 
recebidas 

Cordialidade e respeito tratar as pessoas de forma educada, com atenção 
e consideração 

Espírito de equipe capacidade de trabalhar em equipe, mantendo 
uma postura profissional, participativa e 
colaboradora 

Administração de conflitos enfrentar e resolver situações de conflito com 
equilíbrio e segurança 

Respeito à individualidade ouvir e respeitar diferentes valores e opiniões, a 
fim de manter a convivência harmoniosa 

 Fator Iniciativa e Criatividade: 

Quesito Conceito 

Adaptabilidade adaptar-se a novas situações, assimilando 
mudanças e contribuindo positivamente para sua 
implantação 

Proposição de melhoria apresentar sugestões e contribuições, objetivando 
melhoria dos trabalhos 

Análise de riscos e oportunidades antever ameaças e ocasiões favoráveis que 
possam repercutir e influenciar nos resultados dos 
trabalhos 

Interação e integração relacionar-se com pessoas, setores ou instituições 
reunindo esforços em torno de objetivos comuns 

Ação independente agir com autonomia e responsabilidade na 
execução dos trabalhos, na falta de 
procedimentos predeterminados 

  
 
 
 
 

Fator Gestão de Pessoas: 

Quesito Conceito 

Coerência demonstrar segurança, credibilidade e respeito 
aos acordos firmados, assumindo decisões e 
inspirando confiança em sua equipe 

Gerência por objetivos capacidade de definir e priorizar objetivos com 
clareza e exatidão, traçar e gerenciar metas, 
planejando-as, acompanhando-as e 
controlando-as com foco no seu cumprimento 
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Desenvolvimento de pessoas habilidades de descobrir talentos, identificando 
potencialidades, propiciando orientação e 
criando oportunidades para o desenvolvimento 
das pessoas, e de reconhecer e valorizar seus 
méritos, visando manter elevado o nível de 
motivação da equipe 

Liderança capacidades de tomar decisões e delegar 
tarefas responsavelmente, conduzindo e 
influenciando sua equipe positivamente 

Gerência participativa gerenciar buscando o desenvolvimento, a 
participação e o comprometimento da equipe 
na formulação de planos de trabalho, na análise 
de problemas, nas decisões, no planejamento, 
na execução dos trabalhos e na avaliação de 
situações surgidas 

 
 
 GRAUS DE ATENDIMENTO DO DESEMPENHO E PONTUAÇÃO 

 
Os graus de atendimento são parâmetros utilizados para opinar, apreciar e julgar o 
efetivo desempenho nos quesitos sob avaliação. A pontuação dos graus de 
atendimento está escalonada de 1 (um) até 5 (cinco) pontos e destina-se a 
quantificar os desempenhos avaliados. 
 
É importante ressaltar que, durante a aferição do desempenho, deve-se inicialmente 
avaliar o grau de atendimento da expectativa de desempenho através de seu 
conceito para, posteriormente, verificar a pontuação correspondente. 
 

GRAU DE ATENDIMENTO PONTO 

Freqüentemente supera a expectativa de desempenho 5 

Eventualmente supera a expectativa de desempenho 4 

Atende a expectativa de desempenho 3 

Eventualmente frustra a expectativa de desempenho 2 

Freqüentemente frustra a expectativa de desempenho 1 

 
 INSTRUMENTOS DE OPERACIONALIZAÇÃO 

 
Tabela de pesos dos fatores por grupo de avaliação, Instrumento (ANEXO B1) que 
formaliza a distribuição de pesos aos fatores. 
 
Os pesos foram atribuídos a cada fator de desempenho considerando-se sua 
importância relativa no cômputo global da nota e a maior ou menor objetividade 
possível na sua aferição. Em virtude dos diferentes pesos, a fim de efetuar o cálculo 
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da nota global de avaliação, fez-se também necessária a utilização de constantes de 
cálculo a serem aplicadas às notas de cada um dos fatores. 
 
FORMULÁRIO DE AFERIÇÃO DE DESEMPENHO 

 
Instrumento (modelo no ANEXO B2) formalizador da síntese da avaliação de 
desempenho do período avaliativo no qual deverão estar discriminados: 
 

I. quesitos de desempenho a serem avaliados; 
 

II. campos para o registro dos graus de atendimento da expectativa de 
desempenho (de 1 a 5); 

 
 

Fator Grupo de Avaliação 

Lideres Subordinados 

Peso Constante de 
cálculo 

(K = Peso do fator 
/ ∑ pontos 

alcançáveis nos 
quesitos do fator) 

Peso Constante de cálculo 
(K = Peso do fator / ∑ 

pontos alcançáveis 
nos quesitos do fator) 

Gestão de Pessoas 30% 1,2 (não aplicável) 

Qualidade 20% 0,8 30% 1,2 

Dedicação e Compromisso 20% 0,8 30% 1,2 

Relacionamento Interpessoal 15% 0,6 20% 0,8 

Iniciativa e Criatividade 15% 0,6 20% 0,8 

TOTAL 100%  100%  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA DE PESOS DOS FATORES POR GRUPO DE AVALIAÇÃO 
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Unidade Departamento/Divisão/Setor): Mat. Avaliado: Mat. Avaliador: 
 

Data da avaliação: Ass. Avaliado: 
 

Ass. Avaliador: 

Fator Quesitos Nota (1-5) 

RELACIONAMENTO INTERPESSOAL 
Lidar social e profissionalmente com 
pessoas, independentemente do nível 
hierárquico, influenciando–as 
construtivamente e demonstrando 
respeito à individualidade de cada um, 
tendo sempre como objetivo a melhoria 
do trabalho como um todo. 

Eficiência na 
comunicação 

 

Cordialidade e 
respeito 

 

Espírito de equipe  

Administração de 
conflitos 

 

Respeito à 
individualidade 

 

INICIATIVA E CRIATIVIDADE 
Tomar iniciativa e criar idéias inovadoras 
para o desenvolvimento dos trabalhos e 
da Instituição, na falta de normas e 
processos previamente determinados, 
demonstrando senso crítico e interesse 
pela pesquisa e produção de 
conhecimento 

Adaptabilidade  

Proposição de 
melhoria 

 

Análise de riscos e 
oportunidades 

 

Interação e 
integração 

 

Ação independente  

DEDICAÇÃO E COMPROMISSO 
Aplicar-se no desenvolvimento dos 
trabalhos com disponibilidade, 
responsabilidade, participação, 
aperfeiçoamento contínuo e visão global 
da Instituição, enfatizando o cumprimento 
das metas de trabalho e da missão 
institucional 

Aperfeiçoamento 
contínuo 

 

Resolução de 
problemas 

 

Resultado de 
trabalho 

 

Comprometimento  

Participação nas 
atividades do setor 

 

QUALIDADE 
Realizar o trabalho com planejamento, 
organização e de acordo com os padrões 
estabelecidos, aplicando o conhecimento 
técnico exigido e buscando sempre a 
eficiência na utilização dos recursos 
disponíveis e a satisfação do usuário do 
serviço prestado. 

Conhecimento 
técnico 

 

Produtividade  

Garantia da 
qualidade 

 

Organização  

Satisfação do 
usuário 

 

GESTÃO DE PESSOAS 
(apenas para a avaliação do gerente 
imediatamente superior) Capacidade 

Coerência  

Gerência por 
objetivos 
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técnica e gerencial para administrar com 
efetividade os recursos humanos 
disponíveis de forma a garantir o melhor 
desenvolvimento dos processos de sua 
unidade de trabalho. 

Desenvolvimento de 
pessoas 

 

Liderança  

Gerência 
participativa 

 

      Fatores Soma 
das notas 
dos 
quesitos 
de cada 
fator 

Constante de 
multiplicação para a 
avaliação do 

Nota do 
fator 
corrigida 

      

Subordinado Gerente 

Notas Grau de Atendimento   Relacionamento 
Interpessoal  

X 0,8 ou 0,6 =  

5 Freqüentemente 
supera a expectativa 
de desempenho 

  Iniciativa e 
Criatividade 

X 0,8 ou 0,6 =  

4 Eventualmente supera 
a expectativa de 
desempenho 

  Dedicação e 
Compromisso 

X 1,2 ou 0,8 =  

3 Atende a expectativa 
de desempenho 

  Qualidade X 1,2 ou 0,8 =  

2 Eventualmente frustra 
a expectativa de 
desempenho 

  Gestão de 
Pessoas 

X  1,2 =  

1 Freqüentemente 
frustra a expectativa 
de desempenho 

  Nota global da avaliação de desempenho   

          

 
 

 
 

 


