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APRESENTAÇÃO

Este documento apresenta o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) para
o período de (2021 – 2025) do Centro Universitário Fadergs.
Tendo uma trajetória de Instituição de Educação Superior construída desde sua
fundação em 2004, considerando a sua organização e suas prerrogativas
acadêmicas, o Centro Universitário Fadergs foi credenciada na tipologia de
FACULDADE em 2004.
O PDI foi elaborado com base na análise da trajetória da FACULDADE
registrada no PDI anterior (2016 - 2020) e nos resultados da Avaliação Institucional,
principal mecanismo de manifestação da comunidade acadêmica. Inserido neste
plano está o seu Projeto Pedagógico Institucional (PPI), que expressa a concepção

de FACULDADE e legitima as ações planejadas para as suas diversas áreas de
atuação.
O PDI resultante expressou um consistente consenso da comunidade
acadêmica obtido em diferentes âmbitos e níveis. Conforme reunião de validação final
do documento, estão previstas reuniões periódicas de acompanhamento da
consecução dos objetivos aqui propostos, haja visto que esse documento é algo vivo
e precisa ser constantemente atualizado para atender às demandas da comunidade
acadêmica.
Em 2016, foi realizada a visita in loco para fins de recredenciamento como
CENTRO UNIVERSITÁRIO, cujo resultado foi o Conceito Institucional (CI) 5
[CONCEITO]. A Portaria nº nº 1.343 de Recredenciamento foi expedida em de 30 de
novembro de 2016, com prazo de vigência de 5 anos. Em 2021 será protocolado o
pedido de uma nova visita de recredenciamento institucional, ao qual este documento
será anexado também como evidência de planejamento institucional.
O PDI contém as decisões e propostas resultantes do processo de
planejamento institucional e define sua dimensão estratégica com a sinalização
necessária das metas para a consecução dos objetivos que deverão ser
operacionalizados.
Para o período de vigência do PDI 2021 – 2025, o Centro Universitário Fadergs
planeja dar continuidade ao seu crescimento na sua atuação na área de ensino,
pesquisa e extensão, gerando um impacto positivo e significativo, não somente para
a comunidade acadêmica, mas também para a região onde está inserida.
Este Plano (2021 – 2025) estabelece os rumos do CENTRO UNIVERSITÁRIO,
reafirmando sua missão e valores institucionais, o papel preponderante dos seus
gestores acadêmicos e administrativos e a busca permanente pela excelência nas
atividades de ensino, pesquisa e extensão, por meio do aperfeiçoamento de suas
políticas específicas e dos projetos inseridos nos Planos de Ação de cada uma dessas
atividades que materializam as propostas norteadoras do PDI.
Esta versão do documento está em conformidade com as diretrizes para
elaboração do PDI, contidas no artigo 21 do Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de
2017. Quanto aos dispositivos legais e normativos do âmbito da Educação Superior

foram utilizados: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9394/1996
e a Lei nº 10.861/2004 que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior - SINAES; Decreto nº 9.057/2017 Decreto 9.235/2017, Resolução CNE/CES
nº 3, de 14 de outubro de 2010; e a Portaria Normativa nº 23 de 23/12/2017.
No tocante à legislação de apoio e os materiais documentais utilizados para a
confecção deste Plano de Desenvolvimento Institucional, há que se mencionar
também o cumprimento dos requisitos legais pertinentes, institucional e/ou no âmbito
de seus cursos: (a) Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro
Autista - Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012; (b) Corpo Docente (Regime de
Trabalho e Titulação) - Lei nº 9.394/96 (Art.52, regulamentado pela Resolução
CNE/CES nº 3, de 14 de outubro de 2010); (c) Acervo Acadêmico (Manutenção e
Guarda) - Portaria Normativa nº 315 de 21/12/2018; (d) Acessibilidade para pessoas
com deficiência ou mobilidade reduzida - CF/88 Arts. 205, 206 e 208 - Lei nº
10.098/2000 e Decretos N° 5.296/2004, nº 6.949/2009 e nº 7.611/2011, e Portaria nº
3.284/2003; (e) Comissão Própria de Avaliação (CPA) – Lei nº 10.861/2004 (Art. 11);
(f) DCNs p/ Educação das Relações Étnico-Raciais + Ensino de História e Cultura
Afro-Brasileira, Africana e Indígena - Lei nº 9.394/96 (com a redação dada pelas Leis
nº 10.639/2003 e nº 11.645/2008), Resolução CNE/CP nº 1/2004 (fundamentação
pelo Parecer CNE/CP nº 3/2004); (g) Políticas de educação ambiental - Lei N°
9.795/1999, Decreto N° 4.281/2002, Resolução CNE/CP Nº 2/2012; (h) DCNs p/
Educação em Direitos Humanos - Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012
(fundamentada no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012).
Antes da apresentação oficial do documento, para atender o disposto no
Decreto n. 9.235, de 15 de dezembro de 2017, Art. 21, apresenta-se a seguir todos os
itens prioritários no documento e sua respectiva correspondência com o Plano de
Desenvolvimento Institucional apresentado (apresentados em negrito, entre
parênteses).
I. missão (capítulo 1), objetivos e metas da instituição em sua área de atuação
(capítulo 1) e seu histórico de implantação e desenvolvimento (capítulo 1), se
for o caso;

II. projeto pedagógico da instituição (capítulo 3), que conterá, entre outros, as
políticas institucionais de ensino (capítulo 3), pesquisa (capítulo 3) e extensão
(capítulo 3);
III. cronograma de implantação e desenvolvimento da instituição e de cada um de
seus cursos, com especificação das modalidades de oferta, da programação
de abertura de cursos, do aumento de vagas, da ampliação das instalações
físicas (capítulo 6) e, quando for o caso, da previsão de abertura
de campus fora de sede e de polos de educação;
IV. organização didático-pedagógica da instituição, com a indicação de número e
natureza de cursos e respectivas vagas, unidades e campus para oferta de
cursos presenciais, polos de educação a distância (capítulo 2), articulação
entre as modalidades presencial e a distância (capítulos 2) e incorporação de
recursos tecnológicos (capítulo 2);
V. perfil do corpo docente e de tutores de educação a distância, com indicação
dos requisitos de titulação, da experiência no magistério superior e da
experiência profissional não acadêmica (capítulo 7) dos critérios de seleção e
contratação (capítulo 7), da existência de plano de carreira (capítulo 7), do
regime de trabalho (capítulo 7), dos procedimentos para substituição eventual
dos professores do quadro (capítulo 7]) e da incorporação de professores com
comprovada experiência em áreas estratégicas vinculadas ao desenvolvimento
nacional, à inovação e à competitividade, de modo a promover a articulação
com o mercado de trabalho (capítulo 7);
VI. organização administrativa da instituição (capítulo 3) e políticas de gestão
(capítulo 3), com identificação das formas de participação dos professores,
tutores e estudantes nos órgãos colegiados responsáveis pela condução dos
assuntos acadêmicos (capítulo 2), dos procedimentos de autoavaliação
institucional e de atendimento aos estudantes, das ações de transparência e
divulgação de informações da instituição (capítulo 4) e das eventuais parcerias
e compartilhamento de estruturas com outras instituições, demonstrada a
capacidade de atendimento dos cursos a serem ofertados;

VII. projeto de acervo acadêmico em meio digital, com a utilização de método que
garanta a integridade e a autenticidade de todas as informações contidas nos
documentos originais (capítulo 3);
VIII. infraestrutura física e instalações acadêmicas, que especificará:
a)

com relação à biblioteca: (capítulo 9)
1.

acervo bibliográfico físico, virtual ou ambos, incluídos livros, periódicos
acadêmicos e científicos, bases de dados e recursos multimídia
(capítulos 9);

2.

formas de atualização e expansão (capítulo 6), identificada sua
correlação pedagógica com os cursos e programas previstos (capítulo
6); e

3.

espaço físico para estudos (capítulo 9) e horário de funcionamento
(capítulo 7), pessoal técnico-administrativo (capítulo 7) e serviços
oferecidos (capítulo 7); e

b)

com relação aos laboratórios: instalações, equipamentos e recursos
tecnológicos existentes e a serem adquiridos, com a identificação de
sua correlação pedagógica com os cursos e programas previstos e a
descrição de inovações tecnológicas consideradas significativas
(capítulo 9);

IX. demonstrativo de capacidade e sustentabilidade financeiras (capítulo 8);
X. oferta de educação a distância, especificadas (capítulo 6);
a)

sua abrangência geográfica (capítulo 1);

b)

relação de polos de educação a distância previstos para a vigência do

PDI (capítulo 3);
c)

infraestrutura física, tecnológica e de pessoal projetada para a sede e

para os polos de educação a distância, em consonância com os cursos a serem
ofertados (capítulo 9);
d)

descrição das metodologias e das tecnologias adotadas e sua correlação

com os projetos pedagógicos dos cursos previstos (capítulo 3); e
XI. Parágrafo único. O PDI contemplará as formas previstas para o atendimento
ao descrito nos art. 16 e art. 17, no tocante às políticas ou aos programas de

extensão, de iniciação científica, tecnológica e de docência institucionalizados,
conforme a organização acadêmica pleiteada pela instituição.

INTRODUÇÃO

Este Plano de Desenvolvimento Institucional foi previsto para o período de 2021
– 2025 compondo também os documentos apresentados no processo de
recredenciamento do Centro Universitário Fadergs, que ocorrerá em 2021. Essa
versão consubstancia os resultados do processo de planejamento na Instituição em
conformidade com as diretrizes para elaboração do PDI, atualizadas pelo Artigo 21 do
Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro do 2017.
O Centro Universitário Fadergs buscou cumprir com os objetivos traçados no
PDI anterior, considerando os objetivos previstos e atingidos no período de 2016 –
2020, adequando a realidade no mercado de educação, neste período.
O processo de autoavaliação institucional oferece continuamente o diagnóstico
das condições da Instituição em termos de potencialidades e fragilidades. Com base
nesse diagnóstico, foi elaborado o nosso Plano de Desenvolvimento Institucional com
a participação de todos.
Pode-se apontar, com segurança, que a FADERGS tem:
 uma trajetória sólida e respeitada de mais de 16 anos na Educação Superior
na cidade de Porto Alegre;
 cursos de graduação e pós-graduação reconhecidos com excelentes
resultados obtidos nas avaliações externas do MEC/INEP/CAPES;
 situação patrimonial, financeira, contábil e fiscal totalmente regular e sólida,
que pode ser comprovada com a análise dos documentos legais necessários
para tal;
 corpo docente e corpo técnico-administrativo competentes e dedicados;
 uma infraestrutura física e material de qualidade superior;
 um engajamento de toda a comunidade institucional em torno de sua missão
e da visão dela decorrente;
 um clima de trabalho harmonioso e propício para o desenvolvimento de seu
PDI, fruto de um estilo democrático e participativo de gestão.
Investe-se na qualificação do corpo docente — tanto em termos de formação
acadêmica como em termos de qualificação pedagógica — e o nosso Plano de
Carreira Docente já implementado e consolidado.

Os resultados das avaliações internas e externas acerca do Ensino
desenvolvido nos cursos da IES demonstram confiança na ação educativa
desenvolvida.
Apesar de todo o crescimento e maturidade conquistadas ao longo dos seus
16 anos de história, sendo 5 deles como CENTRO UNIVERSITÁRIO, acreditamos que
em educação nunca se está em situação ideal: há sempre fragilidades a serem
superadas, há sempre pontos a desenvolver, há sempre em que se aperfeiçoar quer
seja na otimização de processos como também quer na busca por resultados cada
vez melhores.
Entretanto, essa longa trajetória já nos permitiu superar grandes desafios e
alcançar grandes resultados institucionais. Por isso, podemos afirmar que estamos
preparados para mais um quinquênio de novas conquistas e realizações.
A FADERGS apresenta:


pleno atendimento às condições legais determinadas para a organização

acadêmica de CENTRO UNIVERSITÁRIO;


Estatuto e Regimento Geral atualizados e aprovados, apresentando os

órgãos colegiados e suas atribuições, o que garante o pleno funcionamento
da Instituição de forma democrática e participativa em todos os níveis
institucionais, reforçando a nossa ação educativa;


Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) compatível com suas

condições e com suas expectativas e coerente com as aspirações da
Instituição e da comunidade onde atua para o período de 2021 - 2025;


Projeto Pedagógico Institucional (PPI) que, expresso como parte do PDI,

é desdobrado internamente em programas e projetos institucionais
adequados às políticas da Instituição que traduzem com muita competência
um ideal de pedagogia universitária fruto de uma verdadeira ação coletiva;


corpo docente beneficiado por um programa institucional de formação

docente continuada, muito mais qualificado, com um regime de trabalho
compatível com o exigido e beneficiado por um Plano de Carreira Docente
totalmente implantado;



Plano de Carreira para os colaboradores técnico-administrativos que

permite a retenção de talentos e lhes garante oportunidade de
desenvolvimento;


políticas institucionais para o Ensino de Graduação e de Pós-Graduação,

para a Extensão, para a Comunicação e Relacionamento e para a
Responsabilidade Social.


um programa institucional de apoio aos discentes que tem um amplo

espectro de atuação, visando atender as demandas estudantis nas suas
várias dimensões, buscando garantir o acesso, permanência e sucesso
acadêmico dos estudantes.
Como se vê, muitos passos, que certamente servem como alicerce para que a
FADERGS continue sua trajetória no cenário da educação superior com a mesma
seriedade e competência com que sempre se conduziu, foram dados para que
alcancemos o grau de maturidade institucional que temos hoje. Neste sentido, é
importante entender de que forma as estratégias institucionais estão conectadas,
tendo como reflexo a construção deste Plano de Desenvolvimento Institucional,
conforme mostra a Figura 1.
Figura 1: Conexões Estratégicas Institucionais.

Fonte: Qualidade acadêmica.

1 PERFIL INSTITUCIONAL

Mantenedora:

FADERGS - FACULDADE DE DESENVOLVIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL LTDA

Endereço:

R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 184, loja 33

Bairro:

CENTRO HISTORICO

Cidade:

Fone:

3003-0331

Site:

https://www.fadergs.edu.br

Porto Alegre

RS

1.1 Histórico de implantação e desenvolvimento institucional

O Centro Universitário Fadergs é uma instituição de Ensino Superior (IES)
autorizada pelo Ministério da Educação desde 11 de agosto de 2004, momento de
publicação da Portaria n. 2.812 do Ministério da Educação (MEC) e recredenciada
como Centro Universitário pela Portaria n. 1.343 de 30 de novembro de 2016. No ano
de 2017, obteve o credenciamento para oferta de cursos na modalidade à distância,
mediante Portaria MEC nº 491 de 11 de abril de 2017. Localizada em Porto Alegre,
iniciou suas atividades na Rua Ramiro Barcelos com a oferta de quatro habilitações
no Curso de Graduação em Administração de Empresas. A partir de dezembro de
2006, a sede e as atividades educacionais estiveram localizadas na Rua General
Vitorino, n. 25, no Bairro Centro de Porto Alegre. A partir de julho de 2009 a instituição
passou a contar com uma unidade situada na Rua Luiz Afonso, n. 84, no Bairro Cidade
Baixa. No segundo semestre de 2011, inaugurou sua terceira unidade na Rua
Riachuelo n. 1257, em março de 2013 foi inaugurada a quarta unidade na Rua
Uruguai, n. 330 e em fevereiro de 2014 foi inaugurada a sua quinta Unidade na Av.
Sertório, n. 5310, bairro Jardim Lindóia, atual sede da instituição. Em 2015 foi
inaugurada a sexta Unidade na Avenida João Pessoa, nº 1105, Bairro Cidade Baixa
e, em 2018, foram inauguradas a sétima e oitava unidade, sendo uma na Avenida
Assis Brasil, nº 3.277, na zona norte de Porto Alegre e a outra na Rua Marechal
Floriano Peixoto, nº 185 – Galeria Luza – Centro da cidade. Em 2019, o Centro
Universitário Fadergs encerra suas atividades na General Vitorino e expande sua
atuação em Porto Alegre com uma nova sede na Zona Sul, Av. Cavalhada, 4611.

Com o objetivo de expandir suas atividades, dado foco na qualidade acadêmica
e estrutura de excelência ainda mais robusta para o aluno, o Centro Universitário
Fadergs faz a migração de suas atividades do Campus Cidade Baixa para o Campus
Centro de Porto Alegre, ampliando sua atuação e visando também a facilidade de
acesso ao estudante em 2019.
Em 2020 para se adequar ao novo mercado a FADERGS, encerra suas
atividades na zona norte e zona sul e focaliza na ampliação do campus Centro na
Galeria Luza, oferecendo uma estrutura especializada aos seus alunos.
No ano de 2018, iniciou a oferta de cursos na modalidade EAD expandindo a
oferta na região sul do país.
Desde sua criação, o Centro Universitário Fadergs observa as necessidades
educacionais em nível superior, alinhando propostas inovadoras de ensino e
enfocando em suas ofertas a convergência entre as necessidades do mercado e as
possibilidades de empreendimento que podem ser lidas em sua realidade. Ao oferecer
suporte a este empreendimento educacional, a mantenedora acrescenta qualidade e
inovação em sua oferta para a educação superior, demarcando a sua participação
comunitária através de uma prática diferenciada de formação.
Vale destacar que, a partir do ano de 2008, o Centro Universitário Fadergs
passou a integrar a Rede Laureate International Universities, caracterizada por ser
uma das maiores redes globais de educação superior. Essa aliança revelou-se uma
excelente oportunidade de fortalecer as competências necessárias para o
cumprimento de sua missão institucional.
Sem deixar de lado a observação ao contexto regional, o Centro Universitário
Fadergs passou a proporcionar aos integrantes da comunidade acadêmica a
possibilidade de realizar programas internacionais de intercâmbio nas instituições
parceiras da Rede. Desse modo, evidencia-se o diferencial da instituição e o seu
compromisso na preparação de profissionais capacitados para atuar em uma
sociedade do conhecimento globalizada e conectada entre si.

Quadro 1 - Projeção de Alunos por Modalidade (2021-2025).
2021
5738

Graduação presencial e EaD
Pós-Graduação
Lato
Sensu
28
presencial e EaD
TOTAL

2022
5853

2023
5970

0

0

2024
6089
0

2025
6211
0

Fonte: Planejamento Acadêmico.

O Centro Universitário Fadergs conta com um corpo docente de 83 professores
e de 95 colaboradores técnico-administrativos. Menciona-se, ainda, a Portaria 491 de
11 de abril de 2017], que credenciou a Instituição a ofertar cursos de pós-graduação
Lato Sensu na modalidade a distância. Os cursos são oferecidos em mais de 100
polos em diversas regiões do país.
Prosseguindo para a apresentação da missão, visão e valores da FADERGS,
destaca-se que a missão, valores, objetivos, metas e ações, previstas neste PDI,
articulam-se entre si e comunicam-se com as políticas de ensino, pesquisa e
extensão, tendo sua elaboração subsidiada pelos processos de avaliação interna e
externa e traduzindo-se em ações institucionais internas, transversais a todos os
cursos, e externas, por meio dos projetos de responsabilidade social.
A FADERGS construiu sua missão de forma a reforçar o seu papel como Centro
Universitário, que deve ter uma atuação importante dentro da comunidade, o que
define a finalidade da Instituição. Seu foco é o presente, embora seja traçado em
função do futuro.

1.2 Missão

Expandir o acesso à educação superior de qualidade, assegurando a formação
de cidadãos e profissionais empreendedores, capazes de fazer do mundo um lugar
melhor, sob múltiplas formas e graus, a ciência e a cultura em geral.

1.3 Visão

Ser a melhor e a maior Instituição de Ensino Superior do seu segmento, na
Região Metropolitana de Porto Alegre, preparando profissionais aptos a atuar de
forma empreendedora na sociedade do conhecimento.

1.4 Valores, Princípios E Finalidades

1 –Promover educação superior, buscando a excelência e ofertando-a ao
maior número de pessoas, de modo acessível;
2 –Oferecer uma educação contextualizada com as demandas do mercado de
trabalho nacional e internacional;
3 –Educar para a construção de competências em uma perspectiva integral –
ser, fazer, conhecer, conviver –preparando profissionais, cuja atuação diferenciada
contribua para o desenvolvimento regional;
4 –Promover educação, a partir de uma concepção pluricultural, de
acessibilidade e de respeito às diferenças étnico-raciais, à orientação sexual e aos
direitos humanos.
5 –Praticar a responsabilidade social, de forma a contribuir com a inclusão
social, com o desenvolvimento sustentável local, regional e global, com a defesa da
memória cultural, da produção artística e do patrimônio histórico;
6 –Promover a educação para a sustentabilidade socioambiental, através do
ensino, da pesquisa e da extensão;
7 –Construir, disseminar e compartilhar o conhecimento, para formar cidadãos
éticos e profissionais qualificados, por meio da excelência no ensino, nas atividades
de extensão e de pesquisa, desenvolvidas com rigor acadêmico;
8 –Incentivar o aperfeiçoamento cultural e profissional em uma ótica de
formação continuada;
9 –Promover a interação com as comunidades interna e externa, visando à
constante articulação entre teoria e prática e prestando serviços de qualidade;

10 –Referenciar as ações de gestão, a partir de uma cultura organizacional
que tem como pressuposto o desenvolvimento e a valorização das pessoas como
seu diferencial estratégico;
11 –Desenvolver uma gestão eficiente e eficaz, a partir de uma concepção
de planejamento, ação, avaliação e melhorias contínuas.

1.5 Organização Didático-Pedagógica

Os cursos do Centro Universitário Fadergs, localizados no Campus
denominado Galeria Luza, estão estruturados para atendimento das áreas de
formação de Gestão e Negócios, Saúde e Bem-estar, Formação Jurídica, Design,
Engenharias e Tecnologia da Informação tendo regulamentações próprias,
organização didático-pedagógica, bem como seus Projetos Pedagógicos, aprovados
pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da instituição.
No sistema de intranet da Instituição, está disponível material de suporte à
gestão interna, regulamentos e outras informações relevantes para conhecimento e
escolhas a serem feitas pela comunidade.
O Centro Universitário Fadergs entende que as atividades de ensino, extensão
e pesquisa, de modo articulado, devem ser apoiadas por um atuante programa de
Desenvolvimento Docente. Através das atividades promovidas pelo Núcleo Alta
Performance Docente e Discente - NAPED, o Centro Universitário Fadergs oferece
sistematicamente a capacitação pedagógica aos seus docentes. Tais atividades
ocorrem nos recessos letivos e também em ocasiões próprias ao longo do semestre,
cujo objetivo é desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes, preconizando,
principalmente, as metodologias ativas de aprendizagem, além de oportunizar uma
plataforma digital com cursos voltados ao desenvolvimento contínuo dos docentes,
com carga horária que permite titulação como especialista.
Quanto à atuação docente, prima pela qualificação permanente. Por meio das
políticas de contratação de professores, visa-se a compatibilizar titulação acadêmica,
competência didático-pedagógica e experiência profissional.
Outro instrumento, utilizado pela Instituição para estimular a qualidade do
ensino, refere-se à oferta de monitorias, programa de nivelamento e cursos
extracurriculares. Dessa forma, minimiza as dificuldades apresentadas por seus

estudantes, auxiliando-os em um melhor aproveitamento para seu percurso de
formação.
A efetividade das metodologias, utilizadas pelos docentes, requer que se
reconheça a possibilidade de o estudante aprender através da construção do próprio
conhecimento na condição de protagonista e requer uma visão de mundo compatível
com tal construção. Nesta perspectiva, as propostas metodológicas, adotadas pela
Instituição, buscam ensinar aos estudantes o caminho para encontrar soluções
realistas para os problemas, através da procura de informação e aprendizagem em
qualquer fonte, além dos professores e dos textos. As tecnologias de informação e
comunicação subsidiam as propostas metodológicas do Centro Universitário Fadergs,
as quais oportunizam a interação entre estudantes e docentes, mediante o uso de
ferramentas tecnológicas nas atividades acadêmicas.
Neste contexto, há o reconhecimento da existência das áreas de conhecimento,
mas privilegia-se o diálogo interdisciplinar, estabelecendo mediações e conexões.
Dessa forma, o corpo docente do Centro Universitário Fadergs assume o desafio de
orientar e acompanhar atividades, para promover situações que possibilitem
experiências significativas de aprendizagem.
A Gestão Pedagógica trata das referências e diretrizes para a formulação dos
Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC’s) do Centro Universitário Fadergs. A Política
de Ensino está proposta, tendo como base as Dimensões do SINAES, no sentido de
aproximar os cursos de graduação dos indicadores do Ministério da Educação para o
ensino superior e, efetivamente, articulado ao PDI, bem como ao Projeto Pedagógico
Institucional.
A proposta curricular dos cursos contempla a perspectiva da transversalidade
entre as disciplinas, parte da aprendizagem significativa, a qual provoca a reflexão
constante e prioriza a experiência prática na relação com a teoria, as vivências e os
estágios.
Para tanto, a organização curricular dos Cursos do Centro Universitário
Fadergs é semestral e prevê atividades teóricas, práticas, vivências e estágios,
conforme orientação das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN’s) e do Catálogo
Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia para cada curso de graduação. As

atividades de estágio garantem a supervisão, conforme orientação específica da área,
avalizando a viabilidade dos cursos.
Os princípios que orientam as práticas pedagógicas de ensino do Centro
Universitário Fadergs resultam da escolha de um itinerário formativo que possibilita a
transversalidade dos temas e a reflexão permanente do estudante, a partir da
realidade da vida.
A avaliação é compreendida como um processo da aprendizagem e, que
favorece o desenvolvimento do sujeito e, por isto mesmo, indissociável da dinâmica
de ensino e aprendizagem, presentes no processo de construção do conhecimento.
Essa concepção formativa considera o processo de construção dos saberes pelo
estudante, a partir dos diferentes caminhos percorridos, sob a mediação docente. A
avaliação, orientada pelos objetivos de cada curso e disciplina, bem como pelas
competências e habilidades a serem desenvolvidas no percurso acadêmico, é
entendida como dialógica, participativa e processual.
O estágio curricular é uma atividade acadêmica obrigatória e planejada, de
acordo com as DCN’s e o currículo de cada curso de graduação. Quando componente
curricular determinante na formação profissional, o estágio curricular oportuniza ao
estudante a atuação nas áreas profissionais, contemplando o inter-relacionamento
entre conhecimentos, habilidades e atitudes.
As atividades complementares compõem o currículo dos cursos de
bacharelado e tecnólogos, como componente curricular obrigatório, e tem sua carga
horária definida, conforme as DCN’s.
As atividades complementares constituem, também, importante espaço para a
flexibilização dos currículos.
As Atividades complementares, Estágios Supervisionados e Trabalhos de
Conclusão de Curso possuem regulamentação própria de acordo as especificidades
de cada curso e legislação vigente.

1.5.1 Área de atuação acadêmica e territorial

Segundo dados do último Censo 2010 indicados pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), o Rio Grande do Sul, em agosto de 2010, contava com

uma população de 10.693.9291 habitantes. Segundo o IBGE Cidades, pesquisa de
2020, o Estado possui uma estimativa populacional de 11.422.973.
O Estado possui 497 municípios, situados em zona urbana ou rural. Entre os
principais, com altos índices de densidade demográfica e participação na composição
econômica do Estado, estão: a capital, Porto Alegre; Canoas e Novo Hamburgo (na
região metropolitana); Caxias do Sul (principal cidade do polo metal mecânico na
região serrana); Santa Maria (no centro do Estado); Pelotas e Rio Grande (Sul do
Estado); Passo Fundo; Rio Grande e Uruguaiana (na fronteira com a Argentina).
Estado mais meridional do Brasil, o Rio Grande do Sul faz fronteira com o Uruguai e
a Argentina, uma localização privilegiada entre os países que compõe o bloco
econômico do Mercosul.
O Produto Interno Bruto (PIB) do Rio Grande do Sul é o quarto maior do Brasil.
Em 2020, pior ano da crise, devido a pandemia, o PIB demonstrou uma variação
negativa de 7% em comparação a 2019. Contudo, os dados preliminares para 2021,
projetam uma variação positivia de 4% para o Rio Grande do Sul, o que é uma boa
perspectiva de crescimento para os próximos 2 anos.
O Estado apresenta um alto Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
(IDHM). Segundo esse indicador sintético, que é um ajuste da metodologia do IDH,
mas que segue as mesmas dimensões elaboradas pela Organização das Nações
Unidas (ONU), que resume em um índice os desempenhos de renda, saúde e
educação, o RS obteve valor igual a 0,756 em 2020, com dados coletados em 2018,
sendo a 6ª Unidade da Federação com melhor desempenho. Segundo o Índice de
desenvolvimento estadual (IRS), que apresenta resultados semelhantes ao último IDH
para os estados, o índice geral apresenta 0.652, o que representa um aumento com
relação a 2017 (0,638). Com relação as dimensões, aquela que mais contribui para
este índice é a longevidade, com índice de 0,753, seguida pelo padrão de vida, com

1 Fonte: Censo IBGE, 2010

índice de 0,629 (representa uma queda em relação a 2017), e de Educação, com
índice de 0,585.
Em Porto Alegre – município onde está localizado o Centro Universitário
Fadergs – segundo o Censo 2010, havia 1.409.351 habitantes e nas estimativas
populacionais para o período de 2010-2017 da FEE, a capital do Estado contabiliza
1.468.301. Enquanto que, incluindo sua região metropolitana (RMPA), área em
intenso processo de conturbação que possui grande parte do público alvo do Centro
Universitário Fadergs, estima-se que a população ultrapasse os 4 milhões com
elevada taxa de urbanização. A cidade a partir dos anos 70 intensificou sua atividade
econômica no setor de serviços (comércio, educação, saúde, etc.) que foi
consolidando-se simultaneamente ao processo paulatino e progressivo de
desindustrialização relativa (FEE, 2017). É o maior PIB do Estado com participação
de 16,9% conforme dados de 2018, em o 7ª no ranking de municípios brasileiros,
segundo dados de 2018. O IDHM de Porto Alegre é um dos mais altos do Brasil com
o índice de 0,805 e segundo o IDESE-RS (índice de desenvolvimento econômico do
Rio Grande do Sul), o município possui um índice de 0,8023, sendo o segundo do
Estado.
Em se tratando de indicadores educacionais, no Brasil o acesso ao ensino
médio ainda é reduzido e grande parte da população não conclui este nível de
escolaridade. A necessidade de aumentar a escolarização, devido às exigências do
mercado de trabalho, tem levado à escola um grande número de alunos. No Rio
Grande do Sul, no ano de 2020 havia 303.251 discentes matriculados no ensino
médio. Desses, 40.152 (13%) são de escola particular e 87% dos alunos frequentaram
o ensino médio em escolas públicas.
A evolução dos dados referentes ao número de matrículas no ensino médio no
Rio Grande do Sul, segundo o Censo da Educação Básica de 2020, revela uma queda
observada no último ano, em uma média de 4,5%, em comparado a 2019.

Figura 2: Matrículas 2020 da Educação Básica – Ensino Privado

Fonte: MAP – dados coletados do Censo da Educação 2020

Figura 3: Matrículas 2020 da Educação Básica – Ensino Público
Fonte: MAP – dados coletados do Censo da Educação 2020

De acordo com o Censo da Educação Superior de 2019, as IES privadas têm
uma participação de 75,8% (6.523.678) no total de matrículas de graduação. A rede
pública, portanto, participa com 24,2% (2.080.146).

Figura 4: Número de ingressos em cursos de graduação, por

categoria administrativa – Brasil.
Fonte: Censo da Educação Superior (2019)

Com mais de 6 milhões de alunos, a rede privada tem três em cada quatro
alunos de graduação, o que garante uma participação superior a 75% do sistema de
educação superior. Em 2019 a rede privada obteve mais 6,5 milhões de novos alunos,
o que significa que a cada 4 alunos, 3 estão em IES privada, um aumento de 2,4%
com relação ao ano anterior, enquanto que a rede pública cresceu 0,1%.
Considerando-se os resultados, obtidos por meio do Índice de Desenvolvimento
de Educação Básica (IDEB) de 2019, que avalia a qualidade do ensino no país, de
dois em dois anos, com base em dados sobre a aprovação e o desempenho escolar,
obtidos por meio de avaliações do Ministério da Educação (MEC), o ensino médio
gaúcho viu o seu conceito subir de 3,7 para 4,2. Tanto os colégios privados gaúchos
(de 5,9 para 6,1) quanto as escolas estaduais melhoraram a pontuação (de 3,4 para
4,0) em 2019. O Estado não tem atingido suas metas (4,8 e 7,0 respectivamente) e
ocupa a 15ª posição no ranking nacional de 2017, o que caracteriza uma situação de
deterioração da qualidade do ensino médio no Estado.
No que diz respeito ao ensino superior, em 2018 o Estado contava com 147
instituições. A educação superior, nos últimos anos, em todo o mundo sofreu um
grande aumento no número de matrículas em cursos superiores. A criação de novas
instituições, principalmente em países em desenvolvimento, contribuiu muito para este
avanço.
Apesar do número expressivo de instituições de ensino superior criadas nos
últimos anos, os indicadores educacionais demonstram que os jovens brasileiros

ainda têm pouco acesso a esse nível de educação. Embora tenha havido um
descréscimo na evolução da taxa ajustada de frequência escolar líquida no ensino
superior para 21,4% em 2019, no Brasil, o número de ingressos saltou de 16,1% em
2009, para 43,8% em 2019. O Rio Grande do Sul, em 2018 a frequência líquida foi de
30,2%, entre jovens de 18 a 24 anos, e o número de matrículas neste mesmo ano,
aumentou cerca de 35%, contando com 519.588.
Ainda com relação aos dados e 2018, presentes no Mapa da Educação (2020),
a região Metropolitana de Porto Alegre possui 45% de matrículas nos cursos
presenciais e 53,5% nos cursos a distância, representando o maior número de
matrículas no estado das duas modalidades.
Diante dos dados expostos e pela representatividade que a região
Metropolitana de Porto Alegre possui, frente as demais regiões do Estado, o Centro
Universitário Fadergs compreende o seu papel de geradora e distribuidora de
conhecimento adequado às necessidades regionais onde está inserida. A instituição
se encontra localizada na principal região econômica, política e populacional do RS,
bem como de geração e de difusão de conhecimento do Estado. Portanto, seu papel
de dinamizadora assume maior responsabilidade.
Nesse contexto, destaca-se a estratégia de expansão do Centro Universitário
Fadergs com o ensino à distância, por meio da implantação de Polos para atividades
presenciais, em diversos estados do Brasil, a partir de 2018.Segundo os dados do
Censo da Educação Superior no Brasil (2019), o ensino a distância vem em uma
crescente desde 2018, tendo um aumento de 45% nas matrículas em 2019, conforme
a figura:

Figura 5: Histórico de Matrículas -Presencial e a distância

Fonte: Censo da Educação Superior no Brasil, 2019

No Rio Grande do Sul, em 2018, foi registrado um aumento de 44% no número
de alunos matriculados em cursos EAD, o que também justifica uma expansão pelo
estado.
Corroborando com estes dados, nossa célula de Pesquisa e Inteligência de
Mercado, através de pesquisas internas e externas, mapeou alguns estados, onde a
marca FADERGS, seria aceita pelos estudantes locais. Esta pesquisa, além da
regionalização da marca, levou em consideração o tamanho da fatia apta a ingressar
em ensino superior à distância e a elasticidade da marca. O Centro Universitário
Fadergs, teve um ótimo resultado.
O Centro Universitário Fadergs contribui com a inclusão social e o
desenvolvimento econômico da região. Sua proposta de ensino diferenciado,
caracterizado pelo empreendedorismo, interação teoria e prática e pela inserção do
seu egresso no mercado de trabalho de uma nova sociedade, conduz o ensino
acadêmico à prática profissional e à realidade social e econômica da região em que
está inserida.
Esta

responsabilidade

também

perpassa

por

conhecer

a

realidade

socioeconômica do nosso estudante e compreender os fatores que o levam a buscar
mais conhecimento e uma formação de nível superior.
O Centro Universitário Fadergs entende como necessidade primordial a
orientação para o mercado de trabalho, considerada a missão institucional e sua

atuação em sua área de abrangência. Tal perspectiva exige a elaboração de políticas
de ensino e proposições contextualizadas, flexíveis, multidisciplinares, permitindo,
assim, que seja possível atuar no modo de oferta do ensino superior, atendendo a
demandas crescentes, dinamicamente identificadas.
O Centro Universitário Fadergs tem como premissa:
 Atuar no ensino superior, para formar recursos humanos aptos para a
inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento
regional e nacional;
 Atuar na formação continuada de seus egressos através da oferta de cursos
de Pós-Graduação EAD;
 Promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão
das conquistas e benefícios da criação cultural na instituição;
 Atuar na difusão e divulgação de conhecimentos culturais, científicos e
técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber
através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação.
Nessa perspectiva, a educação superior do Centro Universitário Fadergs
abrange os seguintes cursos e programas:
 Graduação nas modalidades presencial e a distância e nos graus de
licenciatura, bacharelado e tecnologia, abertos a candidatos que tenham concluído o
Ensino Médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo;
 Pós-Graduação Lato Sensu, abertos a candidatos diplomados em cursos de
Graduação e que atendam às exigências da Instituição;
 Extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos
pela Instituição. Assim, o Centro Universitário Fadergs fortalece seu compromisso
social ao reconhecer que a educação é a chave para o desenvolvimento sustentável.
Seu propósito é possibilitar, por meio de suas ofertas educacionais, a formação de
profissionais em diversas áreas do saber, visando ampliar o patrimônio cultural e
contribuir para o crescimento econômico e social do estado e do país.
Considerando seu contexto regional, no PDI 2021 - 2025 o Centro Universitário
Fadergs tem como estratégia a ampliação da atuação em sua área de abrangência,
tanto na educação presencial quanto na Educação a Distância. Conforme definido em

sua missão, o Centro Universitário Fadergs assume compromisso com o
desenvolvimento humano sustentável – social, cultural, tecnológico, ambiental e
humano – através de sua concepção e desenvolvimento de trabalho pedagógico, da
implementação de programas de pesquisa e extensão, de projetos e de atividades
que visam atender a demandas de estudos nas áreas de atuação da Instituição, ao
focalizar temas e problemas locais e regionais.
A FADERGS tem seu limite de atuação territorial no Município de Porto Alegre,
tendo seu campus localizado na Rua Marechal Floriano Peixiro, 185, Centro Histórico,
Porto Alegre
Quadro 2: Polos de Educação a Distância 2021.
POLO

CIDADE

ESTADO

1.

BOA VENTURA DE SÃO ROQUE - OM

BOA VENTURA DE SÃO ROQUE

PR

2.

CANOAS

CANOAS

RS

3.

CAXIAS DO SUL

CAXIAS DO SUL

RS

4.

ITAJAÍ - DOM BOSCO

ITAJAÍ

SC

5.

LIMOEIRO DO NORTE

LIMOEIRO DO NORTE

CE

6.

MANAUS - PLAZA SHOPPING

MANAUS

AM

7.

MOSSORÓ

MOSSORÓ

RN

8.

NAVEGANTES

NAVEGANTES

SC

9.

NAVEGANTES

NAVEGANTES

SC

10.

OSASCO - VILA CAMPESINA

OSASCO

SP

11.

PAIM FILHO - OM

PAIM FILHO

RS

12.

PAU DOS FERROS

PAU DOS FERROS

RN

13.

POLO ARROIO DOS RATOS

ARROIO DOS RATOS

RS

14.

POLO ASSIS BRASIL

PORTO ALEGRE

RS

15.

POLO BALNEÁRIO CAMBORIÚ

BALNEÁRIO CAMBORIÚ

SC

16.

POLO CAÇAPAVA DO SUL

CAÇAPAVA DO SUL

RS

17.

POLO CACHOEIRINHA

CACHOEIRINHA

RS

18.

POLO CACHOEIRINHA

CACHOEIRINHA

RS

19.

POLO CAMPO BOM

CAMPO BOM

RS

20.

POLO CANGUÇU

CANGUÇU

RS

21.

POLO CANOAS

CANOAS

RS

22.
POLO CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES
-OURO MODERNO
23.
POLO CASCAVEL - CENTRO

CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES

PR

CASCAVEL

PR

24.
POLO CAXIAS DO SUL - NOSSA SRA
DE LOURDES
25.
POLO CHARQUEADAS

CAXIAS DO SUL

RS

CHARQUEADAS

RS

26.

POLO CRICIÚMA

CRICIÚMA

SC

27.

POLO ESTÂNCIA VELHA

ESTÂNCIA VELHA

RS

28.

POLO ESTEIO

ESTEIO

RS

29.

POLO FADERGS-FAPA

PORTO ALEGRE

RS

30.

POLO FAZENDA RIO GRANDE

FAZENDA RIO GRANDE

PR

31.

POLO FRANCISCO BELTRÃO

FRANCISCO BELTRÃO

PR

32.

POLO GRAVATAÍ

GRAVATAÍ

RS

33.

POLO GRAVATAÍ - CENTRO

GRAVATAÍ

RS

34.

POLO GUAÍBA

GUAÍBA

RS

35.

POLO GUAPORÉ

GUAPORÉ

RS

36.

POLO IMBÉ

IMBÉ

RS

37.

POLO IVAIPORÃ

IVAIPORÃ

PR

38.

POLO IVOTI

IVOTI

RS

39.

POLO LAJEADO ON BYTE

LAJEADO

RS

40.

POLO MARECHAL CÂNDIDO RONDON

MARECHAL CÂNDIDO RONDON

PR

41.

POLO MARINGÁ ZONA 07

MARINGÁ

PR

42.

POLO MONTENEGRO

MONTENEGRO

RS

43.

POLO NOVO HAMBURGO

NOVO HAMBURGO

RS

44.
POLO NOVO HAMBURGO - NICOLAU
BECKER
45.
POLO OSÓRIO

NOVO HAMBURGO

RS

OSÓRIO

RS

46.

POLO PALHOÇA

PALHOÇA

SC

47.

POLO PALMEIRA DAS MISSÕES

PALMEIRA DAS MISSÕES

RS

48.

POLO PANTANO GRANDE

PANTANO GRANDE

RS

49.

POLO PARANAVAÍ

PARANAVAÍ

PR

50.

POLO PASSO FUNDO

PASSO FUNDO

RS

51.

POLO PATO BRANCO

PATO BRANCO

PR

52.

POLO PEDRO OSÓRIO

PEDRO OSÓRIO

RS

53.

POLO PEDRO OSÓRIO

PEDRO OSÓRIO

RS

54.

POLO PELOTAS

PELOTAS

RS

55.

POLO PENHA

PENHA

SC

56.

POLO PORTO ALEGRE - CAVALHADA

PORTO ALEGRE

RS

57.

POLO PORTO ALEGRE - CENTRO

PORTO ALEGRE

RS

PORTO ALEGRE

RS

PUTINGA

RS

58.
POLO PORTO
NORTE
59.
POLO PUTINGA

ALEGRE

-

ZONA

60.

POLO SANTA CRUZ DO SUL

SANTA CRUZ DO SUL

RS

61.

POLO SANTA MARIA

SANTA MARIA

RS

62.

POLO SANTO ÂNGELO

SANTO ÂNGELO

RS

63.

POLO SÃO BORJA

SÃO BORJA

RS

64.

POLO SÃO JERÔNIMO

SÃO JERÔNIMO

RS

65.

POLO SÃO JOSÉ - FORQUILHINHA

SÃO JOSÉ

SC

66.

POLO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

PR

67.

POLO SAPIRANGA

SAPIRANGA

RS

68.

POLO SAPUCAIA DO SUL

SAPUCAIA DO SUL

RS

69.

POLO SMART FORTALEZA - ALDEOTA

FORTALEZA

CE

70.

POLO SMART PORTO ALEGRE

PORTO ALEGRE

RS

71.

POLO SMART TERESINA

TERESINA

PI

72.

POLO SOLEDADE

SOLEDADE

RS

73.

POLO TAIÓ

TAIÓ

SC

74.

POLO TEUTÔNIA

TEUTÔNIA

RS

75.

POLO TIMBÓ

TIMBÓ

SC

76.

POLO TOLEDO

TOLEDO

PR

77.

POLO TRAMANDAÍ

TRAMANDAÍ

RS

78.

POLO VERANÓPOLIS

VERANÓPOLIS

RS

79.

POLO VIAMÃO

VIAMÃO

RS

80.

POLO XANGRI - LÁ

XANGRI-LÁ

RS

81.

SALVADOR - CAJAZEIRAS

SALVADOR

BA

82.

SALVADOR - IGUATEMI

SALVADOR

BA

83.

SALVADOR - LAPA

SALVADOR

BA

84.

SANTA VITÓRIA DO PALMAR - OM

SANTA VITÓRIA DO PALMAR

RS

85.

SANTANA DO LIVRAMENTO

SANTANA DO LIVRAMENTO

RS

86.

SÃO LEOPOLDO - CENTRO

SÃO LEOPOLDO

RS

87.

SÃO PAULO - LIBERDADE

SÃO PAULO

SP

88.

SÃO PAULO - QUATÁ

SÃO PAULO

SP

89.

SÃO PAULO - SANTANA

SÃO PAULO

SP

90.

SMART BELO HORIZONTE

BELO HORIZONTE

MG

91.

SMART CURITIBA

CURITIBA

PR

92.

SMART FLORIANÓPOLIS

FLORIANÓPOLIS

SC

93.

SMART GOIÂNIA

GOIÂNIA

GO

94.

SMART JOINVILLE - CENTRO

JOINVILLE

SC

95.

SMART MACEIÓ

MACEIÓ

AL

96.

SMART MARÍLIA

MARÍLIA

SP

97.

SMART VITÓRIA

VITÓRIA

ES

98.

TUPANCIRETÃ - OM

TUPANCIRETÃ

RS

99.

UNIDADE GALERIA LUZA

PORTO ALEGRE

RS

100.

UNIDADE JOÃO PESSOA

PORTO ALEGRE

RS

101.

UNIDADE LUIZ AFONSO

PORTO ALEGRE

RS

102.

UNIDADE SERTÓRIO

PORTO ALEGRE

RS

Fonte: Regulação Acadêmica

O Centro Universitário Fadergs utiliza para a abertura de polos e atualização
de seus cursos, estudos acerca do mercado de trabalho e das necessidades
educacionais de sua área de abrangência, de forma a assegurar a adequada inserção
regional e o cumprimento de seu compromisso educacional.
1.5.2 Relação dos cursos e programas existentes

Os subcapítulos a seguir apresentam a lista de cursos existentes na
FADERGS, com seus respectivos atos regulatórios, conceitos de curso, ano do
conceito de curso, CPC, faixa Enade e ano Enade.

1.5.2.1 Graduação

Com infraestrutura moderna, corpo docente renomado e matriz curricular
atualizada, a FADERGS oferece, atualmente, 28 cursos de graduação presencial e
69 cursos de graduação a distância, distribuídos nas Escolas de: Ciências da Saúde,
Direito, Educação, Engenharias e T ecnologia da Informação e Negócios e
Hospitalidade, no seu campus, além dos Polos de educação a distância, todos criados
pelo Conselho Universitário e de Ensino, Pesquisa e Extensão e regulamentados pelo
Ministério da Educação (MEC).
Atendendo o disposto no Art. 16, do Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de
2017, a Centro Universitário Fadergs possui 100% dos cursos de graduação
reconhecidos com conceito satisfatório obtido na avaliação externa in loco realizada
pelo INEP.
Atualmente, o Centro Universitário Fadergs oferece cursos de Graduação nas
modalidades Bacharelado, Licenciatura e Cursos Superiores de Tecnologia, abaixo
destacados com seus respectivos conceitos atualizados de acordo com a aprovação
do PDI pelo ConsUnEPE.
Quadro 3: Cursos de Graduação FADERGS
CURSO
EMEC

GRA
U

MODA
LIDAD
E

CAMPUS

VAG
AS
AUT
ORIZ
ADAS

CC

CP
C

ENA
DE

TIPO
DO
ATO

ÚLTIMO ATO

ADMINIS
TRAÇÃO

BAC
HAR
ELA
DO

EDUCA
ÇÃO
PRESE
NCIAL

CAMPUS
GALERIA
LUZA

400

4

4

4

REN
OVA
ÇÃO

PORTARIA
MINISTERIAL
Nº
85,
DE
20/02/2019,
DOU Nº 37 DE
21/02/2019,
SEÇÃO 1, P. 58

ADMINIS
TRAÇÃO

BAC
HAR
ELA
DO

EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA

SEDE

500

-

-

-

CRIA
ÇÃO

RESOLUÇÃO
CONSUN Nº 21,
DE 27/04/2017

CURSO
EMEC

GRA
U

MODA
LIDAD
E

ANÁLISE
E
DESENV
OLVIME
NTO DE
SISTEM
AS

TEC
NOL
ÓGI
CO

EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA

ANÁLISE
E
DESENV
OLVIME
NTO DE
SISTEM
AS

CAMPUS

VAG
AS
AUT
ORIZ
ADAS

CC

CP
C

ENA
DE

TIPO
DO
ATO

ÚLTIMO ATO

SEDE

400

-

-

-

CRIA
ÇÃO

RESOLUÇÃO
CONSUN Nº 21,
DE 27/04/2017

TEC
NOL
ÓGI
CO

EDUCA
ÇÃO
PRESE
NCIAL

BAC
HAR
ELA
DO
LICE
NCIA
TUR
A

EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA
EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA

BIG
DATA E
INTELIG
ÊNCIA
ANALÍTI
CA

TEC
NOL
ÓGI
CO

EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA

BIOMEDI
CINA

BAC
HAR
ELA
DO

EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA

SEDE

200

-

CIÊNCIA
DA
COMPUT
AÇÃO

BAC
HAR
ELA
DO

EDUCA
ÇÃO
PRESE
NCIAL

CAMPUS
GALERIA
LUZA

200

CIÊNCIA
S
BIOLÓGI
CAS
CIÊNCIA
S
CONTÁB
EIS

LICE
NCIA
TUR
A
BAC
HAR
ELA
DO

EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA
EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA

SEDE

SEDE

ARTES
VISUAIS

ARTES
VISUAIS

CAMPUS
GALERIA
LUZA

200

5

4

3

REN
OVA
ÇÃO

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

-

-

CRIA
ÇÃO

5

-

-

AUTO
RIZA
ÇÃO

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

400

-

-

-

CRIA
ÇÃO

CIÊNCIA
S
CONTÁB
EIS

BAC
HAR
ELA
DO

EDUCA
ÇÃO
PRESE
NCIAL

CAMPUS
GALERIA
LUZA

200

5

4

4

REN
OVA
ÇÃO

CIÊNCIA
S
DA
COMPUT
AÇÃO

BAC
HAR
ELA
DO

EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

PORTARIA
MINISTERIAL
Nº 915, DE
27/12/2018,
DOU Nº 249, DE
28/12/2018,
SEÇÃO 1, P.
156-159
RESOLUÇÃO
CONSUPE Nº
72,
DE
15/10/2018
RESOLUÇÃO
CONSUPE Nº
72,
DE
15/10/2018
RESOLUÇÃO
CONSUN Nº 83,
DE 15/10/2018
RESOLUÇÃO
CONSUN
Nº
147,
DE
22/11/2019
PORTARIA
MINISTERIAL
Nº 490, DE
26/06/2015,
DOU Nº 121, DE
29/06/2017,
SEÇÃO 1, P. 3233
RESOLUÇÃO
CONSUPE Nº
58,
DE
15/10/2018
RESOLUÇÃO
CONSUN Nº 21,
DE 27/04/2017
PORTARIA
MINISTERIAL
Nº 703, DE
18/12/2013,
DOU Nº 246, DE
19/12/2013,
SEÇÃO 1, P.
130-138
RESOLUÇÃO
CONSUPE Nº
59,
DE
15/10/2018

VAG
AS
AUT
ORIZ
ADAS

CURSO
EMEC

GRA
U

MODA
LIDAD
E

CIÊNCIA
S
ECONÔ
MICAS

BAC
HAR
ELA
DO

EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA

SEDE

200

-

CIÊNCIA
S
ECONÔ
MICAS

BAC
HAR
ELA
DO

EDUCA
ÇÃO
PRESE
NCIAL

CAMPUS
GALERIA
LUZA

100

EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA
EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA
EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA
EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA
EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA

SEDE

SEDE

DESIGN
DE
INTERIO
RES

LICE
NCIA
TUR
A
TEC
NOL
ÓGI
CO
BAC
HAR
ELA
DO
BAC
HAR
ELA
DO
TEC
NOL
ÓGI
CO

DESIGN
DE
INTERIO
RES

TEC
NOL
ÓGI
CO

EDUCA
ÇÃO
PRESE
NCIAL

DESIGN
DE
PRODUT
O

TEC
NOL
ÓGI
CO
TEC
NOL
ÓGI
CO

EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA
EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA

DESIGN
GRÁFIC
O

TEC
NOL
ÓGI
CO

DIREITO

BAC
HAR

CIÊNCIA
S
SOCIAIS
COMÉR
CIO
EXTERI
OR
DESIGN
DE
ANIMAÇ
ÃO
DESIGN
DE
GAMES

DESIGN
GRÁFIC
O

CAMPUS

ENA
DE

TIPO
DO
ATO

-

-

CRIA
ÇÃO

4

3

2

REN
OVA
ÇÃO

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

CC

CP
C

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

CAMPUS
GALERIA
LUZA

200

3

3

3

REC
ONH
ECIM
ENTO

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

EDUCA
ÇÃO
PRESE
NCIAL

CAMPUS
FADERG
S-FAPA

200

4

4

4

REN
OVA
ÇÃO

EDUCA
ÇÃO

CAMPUS
GALERIA
LUZA

493

4

4

3

REN
OVA
ÇÃO

ÚLTIMO ATO

RESOLUÇÃO
CONSUPE Nº
51,
DE
15/10/2018
PORTARIA
MINISTERIAL
Nº 374, DE
29/05/2018,
DOU Nº 103, DE
30/05/2018,
SEÇÃO 1, P. 29
RESOLUÇÃO
CONSUPE Nº
65,
DE
15/10/2018
RESOLUÇÃO
CONSUN Nº 21,
DE 27/04/2017
RESOLUÇÃO
CONSUPE Nº
77,
DE
15/10/2018
RESOLUÇÃO
CONSUPE Nº
79,
DE
15/10/2018
RESOLUÇÃO
CONSUPE Nº
68,
DE
15/10/2018
PORTARIA
MINISTERIAL
Nº 939, DE
24/08/2017,
DOU Nº 165, DE
28/08/2017,
SEÇÃO 1, P. 15
RESOLUÇÃO
CONSUPE Nº
78,
DE
15/10/2018
RESOLUÇÃO
CONSUPE Nº
69,
DE
15/10/2018
PORTARIA
MINISTERIAL
Nº
204,
DE25/06/2020,
DOU Nº 128, DE
07/07/2020,
SEÇÃO 1, P. 3240
PORTARIA
MINISTERIAL
Nº 574, DE

VAG
AS
AUT
ORIZ
ADAS

GRA
U

MODA
LIDAD
E

ELA
DO

PRESE
NCIAL

EDUCAÇ
ÃO
FÍSICA

BAC
HAR
ELA
DO

EDUCA
ÇÃO
PRESE
NCIAL

CAMPUS
GALERIA
LUZA

260

4

-

-

REC
ONH
ECIM
ENTO

ENFERM
AGEM

BAC
HAR
ELA
DO

EDUCA
ÇÃO
PRESE
NCIAL

CAMPUS
FADERG
S-FAPA

200

4

-

-

AUTO
RIZA
ÇÃO

ENFERM
AGEM

BAC
HAR
ELA
DO

EDUCA
ÇÃO
PRESE
NCIAL

CAMPUS
GALERIA
LUZA

290

4

4

4

REN
OVA
ÇÃO

BAC
HAR
ELA
DO
BAC
HAR
ELA
DO

EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA
EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

RESOLUÇÃO
CONSUN Nº 61,
DE 15/10/2018

BAC
HAR
ELA
DO

EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA

-

CRIA
ÇÃO

RESOLUÇÃO
CONSUPE Nº
73,
DE
15/10/2018

BAC
HAR
ELA
DO
BAC
HAR
ELA
DO
BAC
HAR
ELA
DO
BAC
HAR
ELA
DO
TEC
NOL

EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA
EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA
EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA
EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA
EDUCA
ÇÃO A

CURSO
EMEC

ENGENH
ARIA
CIVIL
ENGENH
ARIA DA
COMPUT
AÇÃO
ENGENH
ARIA DE
CONTRO
LE
E
AUTOMA
ÇÃO
ENGENH
ARIA DE
PRODUÇ
ÃO
ENGENH
ARIA
ELÉTRIC
A
ENGENH
ARIA
MECÂNI
CA
ESTATÍS
TICA
ESTÉTIC
A
E

CAMPUS

SEDE

200

CC

-

CP
C

-

ENA
DE

TIPO
DO
ATO

ÚLTIMO ATO

30/09/2016,
DOU Nº 190, DE
03/10/2016,
SEÇÃO 1, P. 1011
PORTARIA
MINISTERIAL
Nº 1.012, DE
25/09/2017,
DOU Nº 186, DE
27/09/2017,
SEÇÃO 1, P. 17
PORTARIA
MINISTERIAL
Nº 200, DE
02/06/2016,
DOU Nº 106, DE
06/06/2016,
SEÇÃO 1 P. 16
PORTARIA
MINISTERIAL
Nº 134, DE
01/03/2018,
DOU Nº 42, DE
02/03/2018,
SEÇÃO 1, P. 7483
RESOLUÇÃO
CONSUPE Nº
74,
DE
15/10/2018

RESOLUÇÃO
CONSUPE Nº
48,
DE
15/10/2018
RESOLUÇÃO
CONSUPE Nº
75,
DE
15/10/2018
RESOLUÇÃO
CONSUPE Nº
76,
DE
15/10/2018

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

RESOLUÇÃO
CONSUN Nº 28,
DE 27/05/2019

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

RESOLUÇÃO
CONSUPE Nº

CURSO
EMEC

GRA
U

MODA
LIDAD
E

COSMÉT
ICA

ÓGI
CO

DISTÂ
NCIA

ESTÉTIC
A
E
COSMÉT
ICA

TEC
NOL
ÓGI
CO

EDUCA
ÇÃO
PRESE
NCIAL

TEC
NOL
ÓGI
CO
BAC
HAR
ELA
DO

EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA
EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA

TEC
NOL
ÓGI
CO

EDUCA
ÇÃO
PRESE
NCIAL

TEC
NOL
ÓGI
CO
LICE
NCIA
TUR
A
TEC
NOL
ÓGI
CO
TEC
NOL
ÓGI
CO

EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA
EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA
EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA
EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA

GESTÃO
COMER
CIAL

TEC
NOL
ÓGI
CO

EDUCA
ÇÃO
PRESE
NCIAL

GESTÃO
DA
INOVAÇ
ÃO
E
EMPREE
NDEDOR
ISMO
DIGITAL

TEC
NOL
ÓGI
CO

EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA

EVENTO
S

FISIOTE
RAPIA

FOTOGR
AFIA

GASTRO
NOMIA

GEOGR
AFIA
GESTÃO
AMBIEN
TAL
GESTÃO
COMER
CIAL

CAMPUS

VAG
AS
AUT
ORIZ
ADAS

CC

CP
C

ENA
DE

TIPO
DO
ATO

CAMPUS
GALERIA
LUZA

200

4

-

-

AUTO
RIZA
ÇÃO

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

ÚLTIMO ATO

56,
DE
15/10/2018
PORTARIA
MINISTERIAL
Nº 847, DE
22/12/2016,
DOU Nº 246, DE
23/12/2016,
SEÇÃO 1, P.
103
RESOLUÇÃO
CONSUN Nº 84,
DE 15/10/2018
RESOLUÇÃO
CONSUN
Nº
131/19,
DE
09/09/2019
PORTARIA
MINISTERIAL
Nº 770, DE
01/12/2016,
DOU Nº 231, DE
02/12/2016,
SEÇÃO 1, P. 2527
RESOLUÇÃO
CONSUN
Nº
151,
DE
22/11/2019

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

CAMPUS
FADERG
S-FAPA

200

4

-

-

AUTO
RIZA
ÇÃO

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

RESOLUÇÃO
CONSUN Nº 63,
DE 15/10/2018

SEDE

200

4

-

-

CRIA
ÇÃO

RESOLUÇÃO
CONSUN Nº 21,
DE 27/04/2017

SEDE

400

4

-

-

CRIA
ÇÃO

RESOLUÇÃO
CONSUN Nº 21,
DE 27/04/2017

5

REC
ONH
ECIM
ENTO

PORTARIA
MINISTERIAL
Nº 1109, DE
25/10/2017,
DOU Nº 206, DE
26/10/2017,
SEÇÃO 1, P. 17

-

CRIA
ÇÃO

RESOLUÇÃO
CONSUN
Nº
152,
DE
02/12/2019

CAMPUS
GALERIA
LUZA

SEDE

200

200

4

-

4

-

CURSO
EMEC
GESTÃO
DA
PRODUÇ
ÃO
INDUST
RIAL
GESTÃO
DA
QUALID
ADE
GESTÃO
DA
TECNOL
OGIA DA
INFORM
AÇÃO

VAG
AS
AUT
ORIZ
ADAS

GRA
U

MODA
LIDAD
E

TEC
NOL
ÓGI
CO

EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA

SEDE

200

-

TEC
NOL
ÓGI
CO

EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA

SEDE

200

TEC
NOL
ÓGI
CO

EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA

SEDE

200

CAMPUS

ENA
DE

TIPO
DO
ATO

ÚLTIMO ATO

-

-

CRIA
ÇÃO

RESOLUÇÃO
CONSUPE Nº
52,
DE
15/10/2018

-

-

-

CRIA
ÇÃO

RESOLUÇÃO
CONSUN Nº 21,
DE 27/04/2017

-

-

-

CRIA
ÇÃO

RESOLUÇÃO
CONSUN Nº 21,
DE 27/04/2017

CC

CP
C

PORTARIA
MINISTERIAL
Nº 355, DE
24/04/2017,
DOU Nº 78, DE
25/04/2017,
SEÇÃO 1, P. 15
PORTARIA
MINISTERIAL
Nº 266, DE
03/04/2017,
DOU Nº 65, DE
04/04/2017,
SEÇÃO 1, P. 5759
RESOLUÇÃO
CONSUPE Nº
71,
DE
15/10/2018

GESTÃO
DE
RECURS
OS
HUMAN
OS

TEC
NOL
ÓGI
CO

EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA

SEDE

200

4

-

-

AUTO
RIZA
ÇÃO

GESTÃO
DE
RECURS
OS
HUMAN
OS

TEC
NOL
ÓGI
CO

EDUCA
ÇÃO
PRESE
NCIAL

CAMPUS
GALERIA
LUZA

360

4

4

4

REN
OVA
ÇÃO

TEC
NOL
ÓGI
CO
TEC
NOL
ÓGI
CO
TEC
NOL
ÓGI
CO

EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA
EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA
EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

RESOLUÇÃO
CONSUN Nº 67,
DE 15/10/2018

SEDE

200

5

-

-

CRIA
ÇÃO

RESOLUÇÃO
CONSUN Nº 21,
DE 27/04/2017

GESTÃO
DE
TURISM
O
GESTÃO
DO
AGRONE
GÓCIO
GESTÃO
FINANC
EIRA

GESTÃO
FINANC
EIRA

TEC
NOL
ÓGI
CO

EDUCA
ÇÃO
PRESE
NCIAL

CAMPUS
GALERIA
LUZA

200

4

4

4

REN
OVA
ÇÃO

PORTARIA
MINISTERIAL
Nº 266, DE
03/04/2017,
DOU Nº 65, DE
04/04/2017,
SEÇÃO 1, P. 5759

GESTÃO
HOSPIT
ALAR

TEC
NOL
ÓGI
CO

EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

RESOLUÇÃO
CONSUN Nº 21,
DE 27/04/2017

GESTÃO
HOSPIT
ALAR

TEC
NOL
ÓGI
CO

EDUCA
ÇÃO
PRESE
NCIAL

CAMPUS
GALERIA
LUZA

-

REC
ONH
ECIM
ENTO

PORTARIAMINI
STERIAL
Nº
124,
DE
22/04/2016,
DOU Nº 77, DE

200

3

-

CURSO
EMEC

GRA
U

MODA
LIDAD
E

CAMPUS

VAG
AS
AUT
ORIZ
ADAS

CC

CP
C

ENA
DE

TIPO
DO
ATO

ÚLTIMO ATO

25/04/2016,
SEÇÃO 1, P. 17
GESTÃO
PÚBLICA

HISTÓRI
A

HOTELA
RIA

JOGOS
DIGITAIS

JOGOS
DIGITAIS

LETRAS
- INGLÊS
LETRAS
PORTUG
UÊS
LOGÍSTI
CA

TEC
NOL
ÓGI
CO
LICE
NCIA
TUR
A
TEC
NOL
ÓGI
CO
TEC
NOL
ÓGI
CO

EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA
EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA
EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA
EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA

TEC
NOL
ÓGI
CO

EDUCA
ÇÃO
PRESE
NCIAL

LICE
NCIA
TUR
A
LICE
NCIA
TUR
A
TEC
NOL
ÓGI
CO

EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA
EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA
EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

RESOLUÇÃO
CONSUN Nº 21,
DE 27/04/2017

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

RESOLUÇÃO
CONSUN Nº 21,
DE 27/04/2017
RESOLUÇÃO
CONSUN
Nº
085,
DE
15/10/2018
RESOLUÇÃO
CONSUPE Nº
66,
DE
15/10/2018
PORTARIA
MINISTERIAL
Nº 816, DE
29/10/2015,
DOU Nº 208, DE
30/10/2015,
SEÇÃO 1, P. 2425

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

CAMPUS
GALERIA
LUZA

200

-

-

-

AUTO
RIZA
ÇÃO

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

RESOLUÇÃO
CONSUN Nº 70,
DE 15/10/2018

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

RESOLUÇÃO
CONSUN Nº 21,
DE 27/04/2017

SEDE

400

-

-

-

CRIA
ÇÃO

RESOLUÇÃO
CONSUN Nº 21,
DE 27/04/2017

LOGÍSTI
CA

TEC
NOL
ÓGI
CO

EDUCA
ÇÃO
PRESE
NCIAL

CAMPUS
GALERIA
LUZA

200

3

4

4

REN
OVA
ÇÃO

PORTARIA
MINISTERIAL
Nº 266, DE
03/04/2017,
DOU Nº 65, DE
04/04/2017,
SEÇÃO 1, P. 5759

MARKET
ING

TEC
NOL
ÓGI
CO

EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA

SEDE

400

-

-

-

CRIA
ÇÃO

RESOLUÇÃO
CONSUN Nº 21,
DE 27/04/2017

MARKET
ING

TEC
NOL
ÓGI
CO

EDUCA
ÇÃO
PRESE
NCIAL

CAMPUS
GALERIA
LUZA

4

REN
OVA
ÇÃO

PORTARIA
MINISTERIAL
Nº 266, DE
03/04/2017,
DOU Nº 65, DE
04/04/2017,

200

4

4

CURSO
EMEC

MARKET
ING
DIGITAL
MATEMÁ
TICA

MATEMÁ
TICA

MEDIAÇ
ÃO
NEGÓCI
OS
IMOBILIÁ
RIOS
NUTRIÇ
ÃO

PEDAGO
GIA

PODOLO
GIA
PROCES
SOS
GERENC
IAIS

GRA
U

TEC
NOL
ÓGI
CO
LICE
NCIA
TUR
A
BAC
HAR
ELA
DO
TEC
NOL
ÓGI
CO
TEC
NOL
ÓGI
CO
BAC
HAR
ELA
DO
LICE
NCIA
TUR
A
TEC
NOL
ÓGI
CO
TEC
NOL
ÓGI
CO

MODA
LIDAD
E

EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA
EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA
EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA
EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA
EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA
EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA
EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA
EDUCA
ÇÃO
PRESE
NCIAL
EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA

PROCES
SOS
GERENC
IAIS

TEC
NOL
ÓGI
CO

EDUCA
ÇÃO
PRESE
NCIAL

PRODUÇ
ÃO
MULTIMÍ
DIA EM
REALIDA
DE
AUMENT
ADA

TEC
NOL
ÓGI
CO

EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA

PSICOL
OGIA

BAC
HAR
ELA
DO

EDUCA
ÇÃO
PRESE
NCIAL

CAMPUS

VAG
AS
AUT
ORIZ
ADAS

CC

CP
C

ENA
DE

TIPO
DO
ATO

ÚLTIMO ATO

SEÇÃO 1, P. 5759
RESOLUÇÃO
CONSUN
Nº
154,
DE
02/12/2019

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

RESOLUÇÃO
CONSUN Nº 10,
DE 04/05/2018

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

RESOLUÇÃO
CONSUN Nº 10,
DE 04/05/2018
RESOLUÇÃO
CONSUPE Nº
82,
DE
15/10/2018

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

SEDE

200

4

-

-

CRIA
ÇÃO

RESOLUÇÃO
CONSUN Nº 21,
DE 27/04/2017
RESOLUÇÃO
CONSUN
Nº
129,
DE
09/09/2019

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

RESOLUÇÃO
CONSUN Nº 21,
DE 27/04/2017

CAMPUS
GALERIA
LUZA

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

RESOLUÇÃO
CONSUN Nº 1,
DE 01/02/2017

SEDE

400

4

-

-

CRIA
ÇÃO

RESOLUÇÃO
CONSUN Nº 21,
DE 27/04/2017

4

REC
ONH
ECIM
ENTO

PORTARIA
MINISTERIAL
Nº 857, DE
04/08/2017,
DOU Nº 150, DE
07/08/2017,SEÇ
ÃO 1, P. 38-39

-

CRIA
ÇÃO

RESOLUÇÃO
CONSUN
Nº
156,
DE
22/11/2019

REN
OVA
ÇÃO

PORTARIA
MINISTERIAL
Nº 266, DE
03/04/2017,
DOU Nº 65, DE
04/04/2017,

CAMPUS
GALERIA
LUZA

SEDE

CAMPUS
GALERIA
LUZA

200

200

290

4

-

4

3

-

4

3

CURSO
EMEC

GRA
U

MODA
LIDAD
E

CAMPUS

VAG
AS
AUT
ORIZ
ADAS

CC

CP
C

ENA
DE

TIPO
DO
ATO

PSICOL
OGIA

BAC
HAR
ELA
DO

EDUCA
ÇÃO
PRESE
NCIAL

CAMPUS
GALERIA
LUZA

300

4

-

-

AUTO
RIZA
ÇÃO

REDES
DE
COMPUT
ADORES

TEC
NOL
ÓGI
CO

EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

REDES
DE
COMPUT
ADORES

TEC
NOL
ÓGI
CO

EDUCA
ÇÃO
PRESE
NCIAL

SECRET
ARIADO
EXECUTI
VO
SEGURA
NÇA DA
INFORM
AÇÃO
SEGURA
NÇA NO
TRABAL
HO
SEGURA
NÇA
PRIVAD
A

BAC
HAR
ELA
DO
TEC
NOL
ÓGI
CO
TEC
NOL
ÓGI
CO
TEC
NOL
ÓGI
CO
TEC
NOL
ÓGI
CO
BAC
HAR
ELA
DO

EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA
EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA
EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA
EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA
EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA
EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA

SEGURA
NÇA
PÚBLICA
SERVIÇ
O
SOCIAL

CAMPUS
GALERIA
LUZA

200

4

-

-

REC
ONH
ECIM
ENTO

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

SERVIÇ
O
SOCIAL

BAC
HAR
ELA
DO

EDUCA
ÇÃO
PRESE
NCIAL

CAMPUS
GALERIA
LUZA

200

4

3

4

REC
ONH
ECIM
ENTO

SERVIÇ
OS
JUDICIAI
S

TEC
NOL
ÓGI
CO

EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

ÚLTIMO ATO

SEÇÃO 1, P. 5759
PORTARIA
MINISTERIAL L
Nº 254, DE
12/04/2018,
DOU Nº 71, DE
13/04/2018,
SEÇÃO 1, P. 59
RESOLUÇÃO
CONSUN Nº 62,
DE 15/10/2018
PORTARIA
MINISTERIAL
Nº 574, DE
09/07/2017,
DOU Nº 11, DE
12/06/2017,
SEÇÃO 1, P. 12
RESOLUÇÃO
CONSUPE Nº
49,
DE
15/10/2018
RESOLUÇÃO
CONSUN Nº 29,
DE 27/05/2019
RESOLUÇÃO
DO CONSUPE
55/18
DE
15/10/2018
RESOLUÇÃO
CONSUPE Nº
54,
DE
15/10/2018
RESOLUÇÃO
CONSUPE Nº
57,
DE
15/10/2018
RESOLUÇÃO
CONSUN Nº 21,
DE 27/04/2017
PORTARIA
MINISTERIAL L
Nº 1.341, DE
15/12/2017,
DOU Nº 241, DE
18/12/2017,
SEÇÃO 1, P. 7071
RESOLUÇÃO
CONSUPE Nº
80,
DE
15/10/2018

CURSO
EMEC

GRA
U

MODA
LIDAD
E

SERVIÇ
OS
PENAIS

TEC
NOL
ÓGI
CO

EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA

SEDE

SERVIÇ
OS
PENAIS

TEC
NOL
ÓGI
CO

EDUCA
ÇÃO
PRESE
NCIAL

CAMPUS
GALERIA
LUZA

TEC
NOL
ÓGI
CO

EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA

BAC
HAR
ELA
DO
TEC
NOL
ÓGI
CO

EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA
EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA

SERVIÇ
OS
REGIST
RAIS E
NOTARI
AIS
SISTEM
AS
DE
INFORM
AÇÃO
SISTEM
AS PARA
INTERN
ET

CAMPUS

SEDE

SEDE

SEDE

VAG
AS
AUT
ORIZ
ADAS
200

200

200

200

200

CC

-

3

CP
C

-

-

ENA
DE

TIPO
DO
ATO

-

CRIA
ÇÃO

-

REC
ONH
ECIM
ENTO

RESOLUÇÃO
CONSUPE Nº
81,
DE
15/10/2018

ÚLTIMO ATO

RESOLUÇÃO
CONSUPE Nº
53,
DE
15/10/2018
PORTARIAMINI
STERIAL
Nº
181,
DE
12/05/2016,
DOU Nº 91, DE
13/05/2016,
SEÇÃO 1, P. 5354

-

-

-

CRIA
ÇÃO

-

-

-

CRIA
ÇÃO

RESOLUÇÃO
CONSUN Nº 50,
DE 15/10/2018

-

-

-

CRIA
ÇÃO

RESOLUÇÃO
CONSUN Nº 60,
DE 15/10/2018
PORTARIA
MINISTERIAL
Nº 577, DE
09/06/2017,
DOU Nº 111, DE
12/06/2017,
SEÇÃO 1, P. 1517
PORTARIA
MINISTERIAL
Nº
85,
DE
20/02/2019,
DOU Nº 37 DE
21/02/2019,
SEÇÃO 1, P. 58

SISTEM
AS PARA
INTERN
ET

TEC
NOL
ÓGI
CO

EDUCA
ÇÃO
PRESE
NCIAL

CAMPUS
GALERIA
LUZA

200

4

-

-

REC
ONH
ECIM
ENTO

ADMINIS
TRAÇÃO

BAC
HAR
ELA
DO

EDUCA
ÇÃO
PRESE
NCIAL

CAMPUS
GALERIA
LUZA

400

4

4

4

REN
OVA
ÇÃO

ADMINIS
TRAÇÃO

BAC
HAR
ELA
DO

EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA

SEDE

500

-

-

-

CRIA
ÇÃO

RESOLUÇÃO
CONSUN Nº 21,
DE 27/04/2017

ANÁLISE
E
DESENV
OLVIME
NTO DE
SISTEM
AS

TEC
NOL
ÓGI
CO

EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA

SEDE

400

-

-

-

CRIA
ÇÃO

RESOLUÇÃO
CONSUN Nº 21,
DE 27/04/2017

REN
OVA
ÇÃO

PORTARIA
MINISTERIAL
Nº 915, DE
27/12/2018,
DOU Nº 249, DE
28/12/2018,
SEÇÃO 1, P.
156-159

ANÁLISE
E
DESENV
OLVIME
NTO DE
SISTEM
AS

TEC
NOL
ÓGI
CO

EDUCA
ÇÃO
PRESE
NCIAL

CAMPUS
GALERIA
LUZA

200

5

4

3

VAG
AS
AUT
ORIZ
ADAS

GRA
U

MODA
LIDAD
E

BAC
HAR
ELA
DO
LICE
NCIA
TUR
A

EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA
EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA

BIG
DATA E
INTELIG
ÊNCIA
ANALÍTI
CA

TEC
NOL
ÓGI
CO

EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA

BIOMEDI
CINA

BAC
HAR
ELA
DO

EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA

SEDE

200

-

CIÊNCIA
DA
COMPUT
AÇÃO

BAC
HAR
ELA
DO

EDUCA
ÇÃO
PRESE
NCIAL

CAMPUS
GALERIA
LUZA

200

CIÊNCIA
S
BIOLÓGI
CAS
CIÊNCIA
S
CONTÁB
EIS

LICE
NCIA
TUR
A
BAC
HAR
ELA
DO

EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA
EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA

SEDE

SEDE

CURSO
EMEC

ARTES
VISUAIS

ARTES
VISUAIS

CIÊNCIA
S
CONTÁB
EIS

BAC
HAR
ELA
DO

EDUCA
ÇÃO
PRESE
NCIAL

CIÊNCIA
S
DA
COMPUT
AÇÃO
CIÊNCIA
S
ECONÔ
MICAS

BAC
HAR
ELA
DO
BAC
HAR
ELA
DO

EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA
EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA

CIÊNCIA
S
ECONÔ
MICAS

BAC
HAR
ELA
DO

EDUCA
ÇÃO
PRESE
NCIAL

CAMPUS

CC

CP
C

ENA
DE

TIPO
DO
ATO

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

-

-

CRIA
ÇÃO

5

-

-

AUTO
RIZA
ÇÃO

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

400

-

-

-

CRIA
ÇÃO

CAMPUS
GALERIA
LUZA

200

5

4

4

REN
OVA
ÇÃO

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

CAMPUS
GALERIA
LUZA

100

4

3

2

REN
OVA
ÇÃO

ÚLTIMO ATO

RESOLUÇÃO
CONSUPE Nº
72,
DE
15/10/2018
RESOLUÇÃO
CONSUPE Nº
72,
DE
15/10/2018
RESOLUÇÃO
CONSUN Nº 83,
DE 15/10/2018
RESOLUÇÃO
CONSUN
Nº
147,
DE
22/11/2019
PORTARIA
MINISTERIAL
Nº 490, DE
26/06/2015,
DOU Nº 121, DE
29/06/2017,
SEÇÃO 1, P. 3233
RESOLUÇÃO
CONSUPE Nº
58,
DE
15/10/2018
RESOLUÇÃO
CONSUN Nº 21,
DE 27/04/2017
PORTARIA
MINISTERIAL
Nº 703, DE
18/12/2013,
DOU Nº 246, DE
19/12/2013,
SEÇÃO 1, P.
130-138
RESOLUÇÃO
CONSUPE Nº
59,
DE
15/10/2018
RESOLUÇÃO
CONSUPE Nº
51,
DE
15/10/2018
PORTARIA
MINISTERIAL
Nº 374, DE
29/05/2018,
DOU Nº 103, DE
30/05/2018,
SEÇÃO 1, P. 29

GRA
U

MODA
LIDAD
E

DESIGN
DE
INTERIO
RES

LICE
NCIA
TUR
A
TEC
NOL
ÓGIC
O
BAC
HAR
ELAD
O
BAC
HAR
ELAD
O
TEC
NOL
ÓGIC
O

EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA
EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA
EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA
EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA
EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA

DESIGN
DE
INTERIO
RES

TEC
NOL
ÓGIC
O

EDUCA
ÇÃO
PRESE
NCIAL

DESIGN
DE
PRODU
TO

TEC
NOL
ÓGIC
O
TEC
NOL
ÓGIC
O

EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA
EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA

DESIGN
GRÁFIC
O

TEC
NOL
ÓGIC
O

CURSO
EMEC

CIÊNCIA
S
SOCIAIS
COMÉR
CIO
EXTERI
OR
DESIGN
DE
ANIMAÇ
ÃO
DESIGN
DE
GAMES

CAMPUS

VAG
AS
AUT
ORIZ
ADAS

CC

CP
C

ENA
DE

TIPO
DO
ATO

ÚLTIMO ATO

RESOLUÇÃO
CONSUPE Nº
65,
DE
15/10/2018
RESOLUÇÃO
CONSUN Nº 21,
DE 27/04/2017

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

CAMPUS
GALERIA
LUZA

200

3

3

3

REC
ONH
ECIM
ENTO

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

EDUCA
ÇÃO
PRESE
NCIAL

CAMPUS
FADERG
S-FAPA

200

4

4

4

REN
OVA
ÇÃO

DIREITO

BAC
HAR
ELAD
O

EDUCA
ÇÃO
PRESE
NCIAL

CAMPUS
ANDRAD
AS

493

4

4

3

REN
OVA
ÇÃO

EDUCA
ÇÃO
FÍSICA

BAC
HAR
ELAD
O

EDUCA
ÇÃO
PRESE
NCIAL

CAMPUS
GALERIA
LUZA

-

REC
ONH
ECIM
ENTO

DESIGN
GRÁFIC
O

260

4

-

RESOLUÇÃO
CONSUPE Nº
77,
DE
15/10/2018
RESOLUÇÃO
CONSUPE Nº
79,
DE
15/10/2018
RESOLUÇÃO
CONSUPE Nº
68,
DE
15/10/2018
PORTARIA
MINISTERIAL
Nº 939, DE
24/08/2017,
DOU Nº 165, DE
28/08/2017,
SEÇÃO 1, P. 15
RESOLUÇÃO
CONSUPE Nº
78,
DE
15/10/2018
RESOLUÇÃO
CONSUPE Nº
69,
DE
15/10/2018
PORTARIA
MINISTERIAL
Nº
204,
DE25/06/2020,
DOU Nº 128, DE
07/07/2020,
SEÇÃO 1, P. 3240
PORTARIA
MINISTERIAL
Nº 574, DE
30/09/2016,
DOU Nº 190, DE
03/10/2016,
SEÇÃO 1, P. 1011
PORTARIA
MINISTERIAL
Nº 1.012, DE
25/09/2017,
DOU Nº 186, DE
27/09/2017,
SEÇÃO 1, P. 17

CURSO
EMEC

GRA
U

MODA
LIDAD
E

CAMPUS

VAG
AS
AUT
ORIZ
ADAS

CC

CP
C

ENA
DE

TIPO
DO
ATO

ÚLTIMO ATO

PORTARIA
MINISTERIAL
Nº 200, DE
02/06/2016,
DOU Nº 106, DE
06/06/2016,
SEÇÃO 1 P. 16
PORTARIA
MINISTERIAL
Nº 134, DE
01/03/2018,
DOU Nº 42, DE
02/03/2018,
SEÇÃO 1, P. 7483
RESOLUÇÃO
CONSUPE Nº
74,
DE
15/10/2018

ENFER
MAGEM

BAC
HAR
ELAD
O

EDUCA
ÇÃO
PRESE
NCIAL

CAMPUS
FADERG
S-FAPA

200

4

-

-

AUTO
RIZA
ÇÃO

ENFER
MAGEM

BAC
HAR
ELAD
O

EDUCA
ÇÃO
PRESE
NCIAL

CAMPUS
GALERIA
LUZA

290

4

4

4

REN
OVA
ÇÃO

ENGEN
HARIA
CIVIL

BAC
HAR
ELAD
O

EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

BAC
HAR
ELAD
O

EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

RESOLUÇÃO
CONSUN Nº 61,
DE 15/10/2018

BAC
HAR
ELAD
O

EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA

-

CRIA
ÇÃO

RESOLUÇÃO
CONSUPE Nº
73,
DE
15/10/2018

BAC
HAR
ELAD
O

EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA

-

CRIA
ÇÃO

RESOLUÇÃO
CONSUPE Nº
48,
DE
15/10/2018

ESTÉTI
CA
E
COSMÉ
TICA

BAC
HAR
ELAD
O
BAC
HAR
ELAD
O
BAC
HAR
ELAD
O
TEC
NOL
ÓGIC
O

EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA
EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA
EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA
EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA

ESTÉTI
CA
E
COSMÉ
TICA

TEC
NOL
ÓGIC
O

EDUCA
ÇÃO
PRESE
NCIAL

ENGEN
HARIA
DA
COMPU
TAÇÃO
ENGEN
HARIA
DE
CONTR
OLE E
AUTOM
AÇÃO
ENGEN
HARIA
DE
PRODU
ÇÃO
ENGEN
HARIA
ELÉTRI
CA
ENGEN
HARIA
MECÂNI
CA
ESTATÍ
STICA

SEDE

SEDE

200

200

-

-

-

-

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

CAMPUS
GALERIA
LUZA

200

4

-

-

AUTO
RIZA
ÇÃO

RESOLUÇÃO
CONSUPE Nº
75,
DE
15/10/2018
RESOLUÇÃO
CONSUPE Nº
76,
DE
15/10/2018
RESOLUÇÃO
CONSUN Nº 28,
DE 27/05/2019
RESOLUÇÃO
CONSUPE Nº
56,
DE
15/10/2018
PORTARIA
MINISTERIAL
Nº 847, DE
22/12/2016,
DOU Nº 246, DE

CURSO
EMEC

GRA
U

MODA
LIDAD
E

CAMPUS

VAG
AS
AUT
ORIZ
ADAS

CC

CP
C

ENA
DE

TIPO
DO
ATO

ÚLTIMO ATO

23/12/2016,
SEÇÃO 1,
103
TEC
NOL
ÓGIC
O
BAC
HAR
ELAD
O

EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA
EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA

TEC
NOL
ÓGIC
O

EDUCA
ÇÃO
PRESE
NCIAL

GESTÃ
O
AMBIEN
TAL
GESTÃ
O
COMER
CIAL

TEC
NOL
ÓGIC
O
LICE
NCIA
TUR
A
TEC
NOL
ÓGIC
O
TEC
NOL
ÓGIC
O

EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA
EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA
EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA
EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA

GESTÃ
O
COMER
CIAL

TEC
NOL
ÓGIC
O

EDUCA
ÇÃO
PRESE
NCIAL

TEC
NOL
ÓGIC
O

EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA

TEC
NOL
ÓGIC
O

EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA

SEDE

200

-

TEC
NOL
ÓGIC
O

EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA

SEDE

200

-

EVENTO
S

FISIOTE
RAPIA

FOTOG
RAFIA

GASTR
ONOMIA

GEOGR
AFIA

GESTÃ
O
DA
INOVAÇ
ÃO
E
EMPRE
ENDED
ORISMO
DIGITAL
GESTÃ
O
DA
PRODU
ÇÃO
INDUST
RIAL
GESTÃ
O
DA
QUALID
ADE

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

P.

RESOLUÇÃO
CONSUN Nº 84,
DE 15/10/2018
RESOLUÇÃO
CONSUN
Nº
131/19,
DE
09/09/2019
PORTARIA
MINISTERIAL
Nº 770, DE
01/12/2016,
DOU Nº 231, DE
02/12/2016,
SEÇÃO 1, P. 2527
RESOLUÇÃO
CONSUN
Nº
151,
DE
22/11/2019

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

CAMPUS
FADERG
S-FAPA

200

4

-

-

AUTO
RIZA
ÇÃO

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

RESOLUÇÃO
CONSUN Nº 63,
DE 15/10/2018

SEDE

200

4

-

-

CRIA
ÇÃO

RESOLUÇÃO
CONSUN Nº 21,
DE 27/04/2017

SEDE

400

4

-

-

CRIA
ÇÃO

RESOLUÇÃO
CONSUN Nº 21,
DE 27/04/2017

5

REC
ONH
ECIM
ENTO

PORTARIA
MINISTERIAL
Nº 1109, DE
25/10/2017,
DOU Nº 206, DE
26/10/2017,
SEÇÃO 1, P. 17

-

CRIA
ÇÃO

RESOLUÇÃO
CONSUN
Nº
152,
DE
02/12/2019

-

-

CRIA
ÇÃO

RESOLUÇÃO
CONSUPE Nº
52,
DE
15/10/2018

-

-

CRIA
ÇÃO

RESOLUÇÃO
CONSUN Nº 21,
DE 27/04/2017

CAMPUS
GALERIA
LUZA

SEDE

200

200

4

-

4

-

CURSO
EMEC

GRA
U

MODA
LIDAD
E

GESTÃ
O
DA
TECNOL
OGIA DA
INFORM
AÇÃO

TEC
NOL
ÓGIC
O

EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA

CAMPUS

VAG
AS
AUT
ORIZ
ADAS

CC

CP
C

ENA
DE

TIPO
DO
ATO

ÚLTIMO ATO

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

RESOLUÇÃO
CONSUN Nº 21,
DE 27/04/2017
PORTARIA
MINISTERIAL
Nº 355, DE
24/04/2017,
DOU Nº 78, DE
25/04/2017,
SEÇÃO 1, P. 15
PORTARIA
MINISTERIAL
Nº 266, DE
03/04/2017,
DOU Nº 65, DE
04/04/2017,
SEÇÃO 1, P. 5759
RESOLÇÃO
CONSUPE Nº
71,
DE
15/10/2018

GESTÃ
O
DE
RECUR
SOS
HUMAN
OS

TEC
NOL
ÓGIC
O

EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA

SEDE

200

4

-

-

AUTO
RIZA
ÇÃO

GESTÃ
O
DE
RECUR
SOS
HUMAN
OS

TEC
NOL
ÓGIC
O

EDUCA
ÇÃO
PRESE
NCIAL

CAMPUS
GALERIA
LUZA

360

4

4

4

REN
OVA
ÇÃO

GESTÃ
O
DE
TURISM
O
GESTÃ
O
DO
AGRON
EGÓCIO
GESTÃ
O
FINANC
EIRA

TEC
NOL
ÓGIC
O
TEC
NOL
ÓGIC
O
TEC
NOL
ÓGIC
O

EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA
EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA
EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

RESOLUÇÃO
CONSUN Nº 67,
DE 15/10/2018

SEDE

200

5

-

-

CRIA
ÇÃO

RESOLUÇÃO
CONSUN Nº 21,
DE 27/04/2017

GESTÃ
O
FINANC
EIRA

TEC
NOL
ÓGIC
O

EDUCA
ÇÃO
PRESE
NCIAL

CAMPUS
GALERIA
LUZA

200

4

4

4

REN
OVA
ÇÃO

PORTARIA
MINISTERIAL
Nº 266, DE
03/04/2017,
DOU Nº 65, DE
04/04/2017,
SEÇÃO 1, P. 5759

GESTÃ
O
HOSPIT
ALAR

TEC
NOL
ÓGIC
O

EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

RESOLUÇÃO
CONSUN Nº 21,
DE 27/04/2017
PORTARIA
MINISTERIAL
Nº 124, DE
22/04/2016,
DOU Nº 77, DE
25/04/2016,
SEÇÃO 1, P. 17
RESOLUÇÃO
CONSUN Nº 21,
DE 27/04/2017

GESTÃ
O
HOSPIT
ALAR

TEC
NOL
ÓGIC
O

EDUCA
ÇÃO
PRESE
NCIAL

CAMPUS
GALERIA
LUZA

200

3

-

-

REC
ONH
ECIM
ENTO

GESTÃ
O
PÚBLIC
A

TEC
NOL
ÓGIC
O

EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

CURSO
EMEC

HISTÓRI
A

HOTELA
RIA
JOGOS
DIGITAI
S

JOGOS
DIGITAI
S

LETRAS
INGLÊS
LETRAS
PORTU
GUÊS
LOGÍSTI
CA

GRA
U

MODA
LIDAD
E

LICE
NCIA
TUR
A
TEC
NOL
ÓGIC
O
TEC
NOL
ÓGIC
O

EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA
EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA
EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA

TEC
NOL
ÓGIC
O

EDUCA
ÇÃO
PRESE
NCIAL

LICE
NCIA
TUR
A
LICE
NCIA
TUR
A
TEC
NOL
ÓGIC
O

EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA
EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA
EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA

CAMPUS

VAG
AS
AUT
ORIZ
ADAS

CC

CP
C

ENA
DE

TIPO
DO
ATO

ÚLTIMO ATO

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

RESOLUÇÃO
CONSUN Nº 21,
DE 27/04/2017

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

CAMPUS
GALERIA
LUZA

200

-

-

-

AUTO
RIZA
ÇÃO

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

RESOLUÇÃO
CONSUN Nº 70,
DE 15/10/2018

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

RESOLUÇÃO
CONSUN Nº 21,
DE 27/04/2017

SEDE

400

-

-

-

CRIA
ÇÃO

RESOLUÇÃO
CONSUN Nº 21,
DE 27/04/2017

RESOLUÇÃO
CONSUN
Nº
085,
DE
15/10/2018
RESOLUÇÃO
CONSUPE Nº
66,
DE
15/10/2018
PORTARIA
MINISTERIAL
Nº 816, DE
29/10/2015,
DOU Nº 208, DE
30/10/2015,
SEÇÃO 1, P. 2425

LOGÍSTI
CA

TEC
NOL
ÓGIC
O

EDUCA
ÇÃO
PRESE
NCIAL

CAMPUS
GALERIA
LUZA

200

3

4

4

REN
OVA
ÇÃO

PORTARIA
MINISTERIAL
Nº 266, DE
03/04/2017,
DOU Nº 65, DE
04/04/2017,
SEÇÃO 1, P. 5759

MARKE
TING

TEC
NOL
ÓGIC
O

EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA

SEDE

400

-

-

-

CRIA
ÇÃO

RESOLUÇÃO
CONSUN Nº 21,
DE 27/04/2017

MARKE
TING

MARKE
TING
DIGITAL
MATEM
ÁTICA

TEC
NOL
ÓGIC
O

EDUCA
ÇÃO
PRESE
NCIAL

TEC
NOL
ÓGIC
O
LICE
NCIA
TUR
A

EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA
EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA

CAMPUS
GALERIA
LUZA

200

4

4

4

REN
OVA
ÇÃO

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

PORTARIA
MINISTERIAL
Nº 266, DE
03/04/2017,
DOU Nº 65, DE
04/04/2017,
SEÇÃO 1, P. 5759
RESOLUÇÃO
CONSUN
Nº
154,
DE
02/12/2019
RESOLUÇÃO
CONSUN Nº 10,
DE 04/05/2018

CURSO
EMEC

MATEM
ÁTICA

MEDIAÇ
ÃO
NEGÓCI
OS
IMOBILI
ÁRIOS
NUTRIÇ
ÃO

PEDAG
OGIA

PODOL
OGIA
PROCE
SSOS
GEREN
CIAIS

GRA
U

MODA
LIDAD
E

BAC
HAR
ELAD
O
TEC
NOL
ÓGIC
O
TEC
NOL
ÓGIC
O
BAC
HAR
ELAD
O
LICE
NCIA
TUR
A
TEC
NOL
ÓGIC
O
TEC
NOL
ÓGIC
O

EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA
EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA
EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA
EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA
EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA
EDUCA
ÇÃO
PRESE
NCIAL
EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA

CAMPUS

VAG
AS
AUT
ORIZ
ADAS

CC

CP
C

ENA
DE

TIPO
DO
ATO

ÚLTIMO ATO

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

RESOLUÇÃO
CONSUN Nº 10,
DE 04/05/2018
RESOLUÇÃO
CONSUPE Nº
82,
DE
15/10/2018

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

SEDE

200

4

-

-

CRIA
ÇÃO

RESOLUÇÃO
CONSUN Nº 21,
DE 27/04/2017
RESOLUÇÃO
CONSUN
Nº
129,
DE
09/09/2019

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

RESOLUÇÃO
CONSUN Nº 21,
DE 27/04/2017

CAMPUS
GALERIA
LUZA

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

RESOLUÇÃO
CONSUN Nº 1,
DE 01/02/2017

SEDE

400

4

-

-

CRIA
ÇÃO

RESOLUÇÃO
CONSUN Nº 21,
DE 27/04/2017
PORTARIA
MINISTERIAL
Nº 857, DE
04/08/2017,
DOU Nº 150, DE
07/08/2017,SEÇ
ÃO 1, P. 38-39

RESOLUÇÃO
CONSUN
Nº
156,
DE
22/11/2019

PROCE
SSOS
GEREN
CIAIS

TEC
NOL
ÓGIC
O

EDUCA
ÇÃO
PRESE
NCIAL

CAMPUS
GALERIA
LUZA

200

4

3

4

REC
ONH
ECIM
ENTO

PRODU
ÇÃO
MULTIMÍ
DIA EM
REALID
ADE
AUMEN
TADA

TEC
NOL
ÓGIC
O

EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

PSICOL
OGIA

BAC
HAR
ELAD
O

EDUCA
ÇÃO
PRESE
NCIAL

CAMPUS
ANDRAD
AS

290

4

4

3

REN
OVA
ÇÃO

PSICOL
OGIA

BAC
HAR
ELAD
O

EDUCA
ÇÃO
PRESE
NCIAL

CAMPUS
GALERIA
LUZA

300

4

-

-

AUTO
RIZA
ÇÃO

PORTARIA
MINISTERIAL
Nº 266, DE
03/04/2017,
DOU Nº 65, DE
04/04/2017,
SEÇÃO 1, P. 5759
PORTARIA
MINISTERIAL L
Nº 254, DE
12/04/2018,
DOU Nº 71, DE

CURSO
EMEC

GRA
U

MODA
LIDAD
E

CAMPUS

VAG
AS
AUT
ORIZ
ADAS

CC

CP
C

ENA
DE

TIPO
DO
ATO

ÚLTIMO ATO

13/04/2018,
SEÇÃO 1, P. 59
REDES
DE
COMPU
TADOR
ES
REDES
DE
COMPU
TADOR
ES
SECRET
ARIADO
EXECUT
IVO
SEGUR
ANÇA
DA
INFORM
AÇÃO
SEGUR
ANÇA
NO
TRABAL
HO
SEGUR
ANÇA
PRIVAD
A
SEGUR
ANÇA
PÚBLIC
A
SERVIÇ
O
SOCIAL

SERVIÇ
O
SOCIAL

SERVIÇ
OS
JUDICIA
IS
SERVIÇ
OS
PENAIS
SERVIÇ
OS
PENAIS

TEC
NOL
ÓGIC
O

EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

RESOLUÇÃO
CONSUN Nº 62,
DE 15/10/2018
PORTARIA
MINISTERIAL
Nº 574, DE
09/07/2017,
DOU Nº 11, DE
12/06/2017,
SEÇÃO 1, P. 12
RESOLUÇÃO
CONSUPE Nº
49,
DE
15/10/2018

TEC
NOL
ÓGIC
O

EDUCA
ÇÃO
PRESE
NCIAL

CAMPUS
GALERIA
LUZA

200

4

-

-

REC
ONH
ECIM
ENTO

BAC
HAR
ELAD
O

EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

TEC
NOL
ÓGIC
O

EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

RESOLUÇÃO
CONSUN Nº 29,
DE 27/05/2019

TEC
NOL
ÓGIC
O

EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA

-

CRIA
ÇÃO

RESOLUÇÃO
DO CONSUPE
55/18
DE
15/10/2018

TEC
NOL
ÓGIC
O
TEC
NOL
ÓGIC
O
BAC
HAR
ELAD
O

EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA
EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA
EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA

BAC
HAR
ELAD
O

EDUCA
ÇÃO
PRESE
NCIAL

TEC
NOL
ÓGIC
O
TEC
NOL
ÓGIC
O
TEC
NOL
ÓGIC
O

EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA
EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA
EDUCA
ÇÃO
PRESE
NCIAL

SEDE

200

-

-

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

CAMPUS
GALERIA
LUZA

200

4

3

4

REC
ONH
ECIM
ENTO

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

SEDE

200

-

-

-

CRIA
ÇÃO

-

REC
ONH
ECIM
ENTO

CAMPUS
ANDRAD
AS

200

3

-

RESOLUÇÃO
CONSUPE Nº
54,
DE
15/10/2018
RESOLUÇÃO
CONSUPE Nº
57,
DE
15/10/2018
RESOLUÇÃO
CONSUN Nº 21,
DE 27/04/2017
PORTARIA
MINISTERIAL L
Nº 1.341, DE
15/12/2017,
DOU Nº 241, DE
18/12/2017,
SEÇÃO 1, P. 7071
RESOLUÇÃO
CONSUPE Nº
80,
DE
15/10/2018
RESOLUÇÃO
CONSUPE Nº
53,
DE
15/10/2018
PORTARIA
MINISTERIAL
Nº 181, DE
12/05/2016,

CURSO
EMEC

GRA
U

MODA
LIDAD
E

CAMPUS

VAG
AS
AUT
ORIZ
ADAS

CC

CP
C

ENA
DE

TIPO
DO
ATO

ÚLTIMO ATO

DOU Nº 91, DE
13/05/2016,
SEÇÃO 1, P. 5354
SERVIÇ
OS
REGIST
RAIS E
NOTARI
AIS
SISTEM
AS DE
INFORM
AÇÃO
SISTEM
AS
PARA
INTERN
ET
SISTEM
AS
PARA
INTERN
ET

TEC
NOL
ÓGIC
O

EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA

SEDE

200

-

-

BAC
HAR
ELAD
O

EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA

SEDE

200

-

TEC
NOL
ÓGIC
O

EDUCA
ÇÃO A
DISTÂ
NCIA

SEDE

200

-

TEC
NOL
ÓGIC
O

EDUCA
ÇÃO
PRESE
NCIAL

CAMPUS
GALERIA
LUZA

200

4

-

CRIA
ÇÃO

RESOLUÇÃO
CONSUPE Nº
81,
DE
15/10/2018

-

-

CRIA
ÇÃO

RESOLUÇÃO
CONSUN Nº 50,
DE 15/10/2018

-

-

CRIA
ÇÃO

RESOLUÇÃO
CONSUN Nº 60,
DE 15/10/2018

REC
ONH
ECIM
ENTO

PORTARIA
MINISTERIAL
Nº 577, DE
09/06/2017,
DOU Nº 111, DE
12/06/2017,
SEÇÃO 1, P. 1517

-

-

Fonte: Regulação Acadêmica.

A articulação entre as modalidades presencial e a distância ocorre por meio das
disciplinas online na modalidade presencial, dentro do limite permitido pela legislação
vigente; dos mecanismos de familiarização com a modalidade a distância, da
articulação entre a sede e os polos, da articulação entre os componentes curriculares
no percurso da formação e dos elementos inovadores ao cumprimento dos conteúdos
curriculares e metodologia de ensino.
A incorporação de recursos tecnológicos ocorre por meio do Ambiente Virtual
de Aprendizagem – Blackboard; Sistema de gerenciamento de biblioteca; Sistema
Intranet; Capacitação de gestores e docentes via ambiente virtual; Autoatendimento
do Aluno;

Autoatendimento do Professor; Sistema Acadêmico; Laboratórios

especializados e atualizados com as últimas versões de software; Disponibilização de
recursos tecnológicos para o atendimento educacional especializado, tais como:
software NVDA, Hand Talk.

1.5.2.2 Pós-Graduação Lato Sensu

Pós-graduação (Lato Sensu): são cursos elaborados, conforme legislação
vigente, objetivando a especialização de profissionais graduados em diferentes áreas
do saber que desejem investir em formação continuada. A FADERGS possui 188
cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, sendo 147 oferecidos na modalidade a
distância e 41 oferecidos na modalidade presencial.
Os cursos ofertados na modalidade a distância, representam uma alternativa
de formação para as pessoas que desejam aprimorar-se, utilizando recursos
tecnológicos que possibilitem a otimização relativa a custo, espaço e tempo de
formação.
No que concerne ao perfil dos cursos, no que diz respeito a currículos
inovadores, entende-se que estes possibilitam a formação de profissionais preparados
para enfrentar, com dinamismo e competência, as demandas socioeducacionais da
contemporaneidade. Todas as matrizes curriculares dos cursos da IES possuem
direta relação com a missão e a visão da Instituição, uma vez que contemplam, em
seus currículos, disciplinas, com foco no empreendedorismo e no desenvolvimento de
competências, pautadas na autonomia discente.
Em se tratando da formação do corpo discente, os cursos, ofertados pela IES,
têm como eixo norteador a adoção de práticas pedagógicas diferenciadas. Prima pelo
desenvolvimento de competências (conhecimentos, habilidades e atitudes) e pela
união entre teoria e prática desde o primeiro semestre dos cursos. Isso porque a
memorização, típica de processos produtivos rígidos, passa a ser substituída pela
capacidade de usar o conhecimento científico de todas as áreas para resolver novos
problemas de modo original. Busca-se, com isso, promover práticas pedagógicas
diferenciadas.
Na Pós-Graduação Lato Sensu, a Centro Universitário Fadergs oferece uma
série de cursos de especialização nas áreas correlatas aos seus cursos de
Graduação, sendo eles:
Quadro 4: Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu da FADERGS

CURSO DESCRIÇÃO (NOME EMEC)
ALFABETIZAÇÃO E
LETRAMENTO
APRENDIZAGEM E INOVAÇÃO
ARQUITETURA COMERCIAL E
VISUAL MERCHANDISING
ASSESSORIA E GESTÃO DA
COMUNICAÇÃO
BIG DATA
BIG DATA E COMUNICAÇÃO
BIG DATA E MARKETING
BUSINESS INTELLIGENCE E
ANALYTICS
COMUNICAÇÃO E MARKETING
COMUNICAÇÃO EM CRISES
ORGANIZACIONAIS
COMUNICAÇÃO EM REDES
SOCIAIS
COMUNICAÇÃO
INSTITUCIONAL
COMUNICAÇÃO NAS
ORGANIZAÇÕES
COMUNICAÇÃO, MARCAS E
CONSUMO
CONFEITARIA E PANIFICAÇÃO
CONTROLADORIA
ESTRATÉGICA
CONTROLADORIA, AUDITORIA
E COMPLIANCE
COOLHUNTING
COOLHUNTING - PESQUISA
DE TENDENCIAS E
INOVACOES
COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
COSMETOLOGIA ESTÉTICA
COSMETOLOGIA ESTÉTICA
CUSTOMER EXPERIENCE EM
TURISMO
DATA SCIENCE
DESENVOLVIMENTO DE
SOFTWARE COM
METODOLOGIAS ÁGEIS
DESENVOLVIMENTO E
SUSTENTABILIDADE
DESIGN DE INTERIORES
DIREITO ADMINISTRATIVO

MODALIDADE
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO
PRESENCIAL
EDUCAÇÃO
PRESENCIAL
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO
PRESENCIAL
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA

VAGAS

ATOS

200

RESOLUÇÃO Nº 191, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 192, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 193, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 195, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 196, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 197, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 198, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 199, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 200, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 202, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 13 DE 17/05/2018

200

RESOLUÇÃO Nº 203, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 204, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 205, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 206, DE 04/12/2019

50

ATA DA REUNIÃO DA
18/12/2013

100

RESOLUÇÃO Nº 361, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 207, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO CONSUNEPE Nº 035,
DE 24/06/2020

200

RESOLUÇÃO Nº 208, DE 04/12/2019

100

RESOLUÇÃO CONSUN Nº 001, DE
02/01/2020

200

RESOLUÇÃO Nº 209, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 211, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 212, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 214, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 215, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 216, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 217, DE 04/12/2019

PÓS

-

CURSO DESCRIÇÃO (NOME EMEC)
DIREITO ADMINISTRATIVO E
DIREITO TRIBUTÁRIO
DIREITO AMBIENTAL
DIREITO CIVIL
DIREITO CIVIL E DIREITO DO
CONSUMIDOR
DIREITO CIVIL E DIREITO DO
TRABALHO
DIREITO CIVIL E DIREITO
EMPRESARIAL
DIREITO CIVIL E DIREITO REAL
DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
DIREITO CIVIL E PROCESSO
CIVIL
DIREITO DA COMUNICAÇÃO
DIGITAL E AS
TELECOMUNICAÇÕES
DIREITO DE FAMÍLIA
CONTEMPORÂNEO E
ASPECTOS PROCESSUAIS
APLICADOS
DIREITO DE FAMÍLIA
CONTEMPORÂNEO E
MEDIAÇÃO
DIREITO DE FAMÍLIA
CONTEMPORÂNEO,
MEDIAÇÃO E SOLUÇÕES
ADEQUADAS DE CONFLITOS
DIREITO DIGITAL
DIREITO DO TRABALHO
DIREITO DO TRABALHO E
DIREITO PREVIDENCIÁRIO
DIREITO DO TRABALHO E
PROCESSO DO TRABALHO
DIREITO DO TRABALHO E
PROCESSO DO TRABALHO
DIREITO DO TRABALHO PARA
RH E CONTABILIDADE
TRABALHISTA
DIREITO EMPRESARIAL
DIREITO EMPRESARIAL E
DIREITO TRIBUTÁRIO
DIREITO EMPRESARIAL E
PROCESSO CIVIL
DIREITO EMPRESARIAL E
PROCESSO EXECUTIVO
DIREITO IMOBILIÁRIO
DIREITO INTERNACIONAL
DIREITO MATERIAL E
PROCESSUAL DO TRABALHO
DIREITO PENAL E PROCESSO
PENAL
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E
PROCESSO PREVIDENCIÁRIO
DIREITO PROCESSUAL DO
TRABALHO, TUTELA

MODALIDADE
EDUCAÇÃO
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO
DISTÂNCIA

A

VAGAS

ATOS

200

RESOLUÇÃO Nº 218, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 219, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 220, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 221, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO CONSUN N° 222, DE
04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 223, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 224, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 225, DE 04/12/2019

EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA

200

RESOLUÇÃO Nº 228, DE 04/12/2019

EDUCAÇÃO
PRESENCIAL

100

ATA DE REUNIÃO DA
06/12/2016

PÓS

-

EDUCAÇÃO
PRESENCIAL

50

ATA DE REUNIÃO DE
13/12/2011

PÓS

-

EDUCAÇÃO
PRESENCIAL

100

RESOLUÇÃO Nº 15, DE 04/05/2018

200

RESOLUÇÃO Nº 229, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 13 DE 17/05/2018

200

RESOLUÇÃO Nº 230, DE 04/12/2019

50

ATA DA REUNIÃO DA
18/12/2014

200

RESOLUÇÃO Nº 231, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 232, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 233, DE 04/12/2019

100

RESOLUÇÃO Nº 119, DE 30/11/2017

200

RESOLUÇÃO Nº 234, DE 04/12/2019

100

PORTARIA N° 119, DE 30/11/2017

200

RESOLUÇÃO Nº 235, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 236, DE 04/12/2019

100

ATA DE REUNIÃO DA
06/12/2016

200

RESOLUÇÃO Nº 237, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 238, DE 04/12/2019

40

ATA DA REUNIÃO DA
06/12/2016

A
A
A
A
A
A
A

EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO
PRESENCIAL
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO
PRESENCIAL
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO
PRESENCIAL
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO
PRESENCIAL
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO
PRESENCIAL

PÓS

-

PÓS -

PÓS

-

CURSO DESCRIÇÃO (NOME EMEC)
PROVISÓRIA E RITO COMUM
NO CPC DE 2015
DIREITO REAL DE FAMÍLIA E
DE SUCESSÕES E PROCESSO
CIVIL

MODALIDADE

VAGAS

EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA

200

RESOLUÇÃO Nº 239, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 240, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 241, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 242, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 243, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 13 DE 17/05/2018

200

RESOLUÇÃO Nº 244, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 245, DE 04/12/2019

EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA

200

RESOLUÇÃO Nº 247, DE 04/12/2019

EDUCAÇÃO INFANTIL

EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA

200

RESOLUÇÃO Nº 248, DE 04/12/2019

EMPREENDEDORISMO E
DESENVOLVIMENTO DE
NOVOS NEGÓCIOS

EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA

200

RESOLUÇÃO Nº 250, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 252, DE 04/12/2019

100

RESOLUÇÃO Nº 019 DE 05 DE
AGOSTO DE 2016

200

RESOLUÇÃO Nº 256, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 257, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 258, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO CONSUNEPE N° 02,
DE 02/01/2020

200

RESOLUÇÃO Nº 261, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO CONSUNEPE N° 02,
DE 02/01/2020

200

RESOLUÇÃO Nº 262, DE 04/12/2019

EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA

200

RESOLUÇÃO Nº 263, DE 04/12/2019

EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA

200

RESOLUÇÃO Nº 13 DE 17/05/2018

EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA

200

RESOLUÇÃO Nº 266, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 267, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 269, DE 04/12/2019

40

ATA DA REUNIÃO DA
18/12/2015

DIREITO TRABALHISTA
DIREITOS HUMANOS, GÊNERO
E SEXUALIDADE
DOCÊNCIA DA LÍNGUA
INGLESA
DOCÊNCIA EM ENFERMAGEM
DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
DOCÊNCIA PARA O ENSINO
SUPERIOR
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E
INOVAÇÃO
EDUCAÇÃO INCLUSIVA COM
ÊNFASE EM TECNOLOGIAS
ASSISTIVAS

ENFERMAGEM DO TRABALHO
ESTÉTICA E SAÚDE
GASTRONOMIA FUNCIONAL
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO
DIGITAL E MÍDIAS SOCIAIS
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO
EM REDES SOCIAIS
GESTÃO DA INFORMAÇÃO
GESTÃO DE E-COMMERCE
GESTÃO DE EMPRESAS
GESTÃO DE NEGÓCIOS EM
GASTRONOMIA
GESTÃO DE OBRAS,
QUALIDADE E DESEMPENHO
DAS CONSTRUÇÕES
GESTÃO DE PROJETOS E
PORTFÓLIOS
GESTÃO DE REDES DE
COMPUTADORES E
COMUNICAÇÃO DE DADOS
GESTÃO DE VAREJO
GESTÃO EM ENFERMAGEM
GESTÃO EM LEAN THINKING

EDUCAÇÃO
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO
DISTÂNCIA

A
A
A
A
A
A
A

EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO
PRESENCIAL
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA

EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO
PRESENCIAL

ATOS

PÓS

-

CURSO DESCRIÇÃO (NOME EMEC)
GESTÃO ESTRATÉGICA DE
PROJETOS E INOVAÇÃO
GESTÃO ESTRATÉGICA DE
TRIBUTOS E PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO
GESTÃO HOSPITALAR
GOVERNANÇA DE
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO
GOVERNANÇA DE
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO
GRAMÁTICA E TEXTO
INFLUÊNCIA DIGITAL
JOGOS DIGITAIS
LIBRAS - LÍNGUA BRASILEIRA
DE SINAIS
LIDERANÇA E FORMAÇÃO DE
SUCESSORES
LLM EM DIREITO DE
NEGÓCIOS
MBA EM COMÉRCIO
EXTERIOR
MBA EM CONSULTORIA
EMPRESARIAL
MBA EM CONTROLADORIA
MBA EM CONTROLADORIA
ESTRATÉGICA
MBA EM CONTROLADORIA,
AUDITORIA E COMPLIANCE
MBA EM DEFESA
CIBERNÉTICA NAS
ORGANIZAÇÕES
MBA EM EDUCAÇÃO
CORPORATIVA
MBA EM FINANÇAS
CORPORATIVAS
MBA EM FINANÇAS E BANKING
MBA EM GASTRONOMIA E
GESTÃO DE ALIMENTOS E
BEBIDAS
MBA EM GERENCIAMENTO
ESTRATÉGICO DE
MARKETING
MBA EM GESTÃO DA
QUALIDADE EM TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO
MBA EM GESTÃO DA SAÚDE
COM ÊNFASE EM
ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR
MBA EM GESTÃO DA
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
MBA EM GESTÃO DE
CARREIRA E
EMPREGABILIDADE

MODALIDADE

VAGAS

EDUCAÇÃO
PRESENCIAL

50

ATA DA REUNIÃO DA
18/12/2014

PÓS

-

EDUCAÇÃO
PRESENCIAL

40

ATA DA REUNIÃO DA
06/03/2015

PÓS

-

EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA

200

RESOLUÇÃO Nº 271, DE 04/12/2019

EDUCAÇÃO
PRESENCIAL

100

RESOLUÇÃO CONSUN Nº 116, DE
27/06/2019

EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA

200

RESOLUÇÃO Nº 272, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 273, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 274, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 275, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 13 DE 17/05/2018

EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO
PRESENCIAL
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO
PRESENCIAL
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA

50
200

ATOS

ATA DA REUNIÃO DA PÓS 18/12/2014
RESOLUÇÃO CONSUN N° 13, DE
17/05/2018

200

RESOLUÇÃO Nº 280, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 281, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 13 DE 17/05/2018

100

RESOLUÇÃO CONSUN Nº 009, DE
22/02/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 282, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 283, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 035, DE 24/06/2020

200

RESOLUÇÃO Nº 285, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 286, DE 04/12/2019

EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA

200

RESOLUÇÃO Nº 287, DE 04/12/2019

EDUCAÇÃO
PRESENCIAL

100

PORTARIA N° 119, DE 30/11/2017

EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA

200

RESOLUÇÃO Nº 288, DE 04/12/2019

EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA

200

RESOLUÇÃO Nº 289, DE 04/12/2019

EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA

200

RESOLUÇÃO Nº 290, DE 04/12/2019

EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA

200

RESOLUÇÃO CONSUN N° 291, DE
04/12/2019

EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA

CURSO DESCRIÇÃO (NOME EMEC)
MBA EM GESTÃO DE
ENERGIA, PETRÓLEO E GÁS
MBA EM GESTÃO DE
EVENTOS
MBA EM GESTÃO DE IMAGEM
E BRANDING
MBA EM GESTÃO DE MARCAS
MBA EM GESTÃO DE
MARKETING DE SERVIÇOS
MBA EM GESTÃO DE
MARKETING DE VAREJO
MBA EM GESTÃO DE
NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
MBA EM GESTÃO DE
PROCESSOS
MBA EM GESTÃO DE
PROJETOS
MBA EM GESTÃO DE
PROJETOS
MBA EM GESTÃO DE
PROJETOS ÁGEIS
MBA EM GESTÃO DE
PROJETOS SOCIAIS E
CULTURAIS
MBA EM GESTÃO DE
RECURSOS HUMANOS
MBA EM GESTÃO DE
SERVIÇOS
MBA EM GESTÃO DE TURISMO
E HOTELARIA
MBA EM GESTÃO DE VAREJO
E E-COMMERCE
MBA EM GESTÃO
EDUCACIONAL
MBA EM GESTÃO EM LEAN
THINKING
MBA EM GESTÃO
EMPRESARIAL
MBA EM GESTÃO
EMPRESARIAL
MBA EM GESTÃO ESCOLAR
MBA EM GESTÃO
ESTRATÉGICA DE NEGÓCIOS
MBA EM GESTÃO
ESTRATÉGICA DE PESSOAS
MBA EM GESTÃO
ESTRATÉGICA DE PROJETOS
E INOVAÇÃO
MBA EM GESTÃO
ESTRATÉGICA DE RECURSOS
HUMANOS
MBA EM GESTÃO
ESTRATÉGICA DE TRIBUTOS E
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
MBA EM GESTÃO
ESTRATÉGICA DE VENDAS

MODALIDADE
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO
PRESENCIAL
EDUCAÇÃO
PRESENCIAL
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO
PRESENCIAL
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA

VAGAS

ATOS

200

RESOLUÇÃO Nº 293, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 294, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 295, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 296, DE 04/12/2019

100

PORTARIA N° 119, DE 30/11/2017

100

PORTARIA N° 119, DE 30/11/2017

200

RESOLUÇÃO Nº 13 DE 17/05/2018

200

RESOLUÇÃO Nº 300, DE 04/12/2019

100

RESOLUÇÃO CONSUN Nº 116, DE
27/06/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 301, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 302, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 303, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 13 DE 17/05/2018

200

RESOLUÇÃO Nº 304, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 307, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 308, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 309, DE 04/12/2019

100

RESOLUÇÃO Nº 22, DE 27/04/2017

100

RESOLUÇÃO CONSUN Nº 116, DE
27/06/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 310, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 311, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 313, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 314, DE 04/12/2019

EDUCAÇÃO
PRESENCIAL

100

RESOLUÇÃO CONSUN Nº 009, DE
22/02/2019

EDUCAÇÃO
PRESENCIAL

100

RESOLUÇÃO CONSUN Nº 009, DE
22/02/2019

EDUCAÇÃO
PRESENCIAL

100

RESOLUÇÃO CONSUN Nº 009, DE
22/02/2019

EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA

200

RESOLUÇÃO Nº 35, DE 04/12/2019

EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO
PRESENCIAL
EDUCAÇÃO
PRESENCIAL
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA

CURSO DESCRIÇÃO (NOME EMEC)

MODALIDADE

VAGAS

MBA EM GESTÃO PÚBLICA

EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA

200

RESOLUÇÃO Nº 316, DE 04/12/2019

EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA

200

RESOLUÇÃO Nº 317, DE 04/12/2019

EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA

200

RESOLUÇÃO Nº 319, DE 04/12/2019

EDUCAÇÃO
PRESENCIAL

100

RESOLUÇÃO CONSUN Nº 009, DE
22/02/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 320, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 321, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 322, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 323, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 324, DE 04/12/2019

100

PORTARIA N° 119, DE 30/11/2017

200

RESOLUÇÃO Nº 325, DE 04/12/2019

100

RESOLUÇÃO CONSUN Nº 001, DE
02/01/2020

200

RESOLUÇÃO Nº 326, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO CONSUNEPE N° 02,
DE 02/01/2020

200

RESOLUÇÃO Nº 327, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 328, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 329, DE 04/12/2019

100

RESOLUÇÃO CONSUN Nº 009, DE
22/02/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 330, DE 04/12/2019

100

RESOLUÇÃO CONSUN Nº 009, DE
22/02/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 331, DE 04/12/2019

100

RESOLUÇÃO CONSUN Nº 009, DE
22/02/2019

100

RESOLUÇÃO Nº 006, DE 13 DE
ABRIL DE 2018.

200

RESOLUÇÃO Nº 333, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 334, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 335, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 13 DE 17/05/2018

200

RESOLUÇÃO Nº 337, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 338, DE 04/12/2019

100

RESOLUÇÃO CONSUN Nº 001, DE
02/01/2020

MBA EM GESTÃO PÚBLICA
COM ÊNFASE EM MEIO
AMBIENTE E ENERGIA
MBA EM GESTÃO PÚBLICA E
DIREITOS HUMANOS
MBA EM GOVERNANÇA DE
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO
MBA EM INTELIGÊNCIA
COMPETITIVA
MBA EM LIDERANÇA
ESTRATÉGICA
MBA EM LOGÍSTICA E SUPPLY
CHAIN MANAGEMENT
MBA EM LOGÍSTICA
EMPRESARIAL
MBA EM MARKETING DIGITAL
MBA EM MARKETING DIGITAL
E INOVAÇÃO
MBA EM MARKETING E
VENDAS
MBA EM MARKETING
ESTRATÉGICO
MBA EM MARKETING
ESTRATÉGICO
MBA EM NEGÓCIOS DE MODA
MBA EM NEGÓCIOS DIGITAIS
MBA EM NEGÓCIOS
IMOBILIÁRIOS
MBA EM NEGÓCIOS
INTERNACIONAIS
MBA EM PERÍCIA JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL
MBA EM PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO
MBA EM PSICOLOGIA
ORGANIZACIONAL
MBA EM SERVIÇOS DE SAÚDE
MBA EM GERENCIAMENTO DE
RELACIONAMENTO COM O
CLIENTE
MBA EXECUTIVO EM GESTÃO
EMPRESARIAL
METODOLOGIA DO ENSINO
SUPERIOR
MÍDIAS SOCIAIS NAS
ORGANIZAÇÕES
NEGOCIAÇÃO E VENDAS
NEGÓCIOS EM GASTRONOMIA
NEGÓCIOS EM MÍDIAS
DIGITAIS
NEUROCIÊNCIA APLICADA À
EDUCAÇÃO
NEUROPSICOLOGIA

EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO
PRESENCIAL
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO
PRESENCIAL
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO
PRESENCIAL
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO
PRESENCIAL
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO
PRESENCIAL
EDUCAÇÃO
PRESENCIAL
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO
PRESENCIAL

ATOS

CURSO DESCRIÇÃO (NOME EMEC)
NOVO PROCESSO CIVIL: CPC
2015
PERÍCIA JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL
PRÁTICAS DE CONSUMO E
MÍDIAS SOCIAIS
PROCESSO CIVIL
PROCESSO CIVIL E
PROCESSO DO TRABALHO
PRODUÇÃO AUDIOVISUAL
MULTIPLATAFORMA
PROJETOS SOCIAIS E
DIREITOS HUMANOS
PSICOLOGIA
ORGANIZACIONAL
PSICOLOGIA
ORGANIZACIONAL
PSICOPEDAGOGIA
PSICOPEDAGOGIA
EDUCACIONAL
PSICOPEDAGOGIA
INSTITUCIONAL
REABILITAÇÃO
TRAUMATOLÓGICA E
ORTOPÉDICA
RECURSOS HUMANOS
RELAÇÕES INTERNACIONAIS
RESOLUÇÃO DE CONFLITOS E
PROCESSO CIVIL
RESOLUÇÃO DE CONFLITOS E
PROCESSO CIVIL
SAÚDE PÚBLICA COM ÊNFASE
EM SAÚDE DA FAMÍLIA
SEGURANÇA DA
INFORMAÇÃO E GESTÃO DE TI
SERVIÇOS SOCIAL E GESTÃO
DE PROJETOS SOCIAIS
TECNOLOGIAS
EDUCACIONAIS
TERAPIA INTENSIVA,
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA:
ADULTA E PEDIÁTRICA
USER EXPERIENCE

MODALIDADE
EDUCAÇÃO
PRESENCIAL
EDUCAÇÃO
PRESENCIAL
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO
PRESENCIAL
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA

VAGAS
100
50

ATOS
ATA DE REUNIÃO DE
06/12/2016
ATA DA REUNIÃO DA
18/12/2014

PÓS

-

PÓS

-

200

RESOLUÇÃO Nº 340, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 341, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 342, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 343, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 345, DE 04/12/2019

100

ATA REUNIÃO PÓS - 13/12/2011

200

RESOLUÇÃO Nº 346, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 347, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 348, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 349, DE 04/12/2019

40

ATA DA REUNIÃO DA
06/12/2016

200

RESOLUÇÃO Nº 350, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 352, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 354, DE 04/12/2019

100

RESOLUÇÃO CONSUN Nº 009, DE
22/02/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 355, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 357, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 358, DE 04/12/2019

200

RESOLUÇÃO Nº 359, DE 04/12/2019

EDUCAÇÃO
PRESENCIAL

100

ATA REUNIÃO PÓS - 06/12/2016

EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA

200

RESOLUÇÃO Nº 360, DE 04/12/2019

EDUCAÇÃO
PRESENCIAL
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO
PRESENCIAL
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA

PÓS

-

Fonte: Regulação Acadêmica.

1.5.2.3 Programas e projetos existentes

O Centro Universitário Fadergs desenvolve Programas e Projetos que se
propõem envolver a comunidade acadêmica em atividades extensionistas, gerando

resultados palpáveis para a sociedade, considerando um alto padrão de qualidade
acadêmica para cumprir a missão institucional. Os Programas e Projetos
estão alinhados às diretrizes da Política de Extensão, que compreende a extensão
como prática acadêmica dialógica entre as IES e a sociedade, que se realiza na
relação com o ensino; ferramenta para buscar respostas às questões sociais,
objetivando a qualidade de vida da população, em especial local e regional; ação
interdisciplinar que contribui para o processo de inclusão social e efetivação dos
direitos humanos; e Instrumento de formação de profissionais tecnicamente
competentes e eticamente comprometidos com uma sociedade mais justa e
igualitária.
Quadro 5 - Programas e Projetos
ÁREA

AÇÃO

Responsabilidade
Social

Projeto
de
Extensão:
Construindo
Saberes em Saúde

Responsabilidade
Social

Projeto
de
Extensão: Programa
de Mediação de
Conflitos e Acesso à
Justiça

DESCRIÇÃO
Contribuir para a mudança de hábitos
alimentares e a prática de atividade física, na
prevenção de doença e promoção da saúde.
Promover oficinas sobre alimentação, nutrição e
atividade física;
Sensibilizar para a importância da prática da
alimentação saudável e exercícios físicos, na
saúde ou na doença;
Pulverizar o conhecimento sobre prática da
alimentação saudável e atividade física para toda
a família do grupo atendido;
Proporcionar uma compreensão da importância
da atividade física e de uma alimentação
equilibrada para o bem-estar, promoção da
saúde e prevenção de doenças.
Desenvolver hábitos saudáveis na rotina dos
alunos do Programa Jovem Aprendiz da Escola
Técnica José César de Mesquita em Porto
Alegre
O presente programa advém do convênio
firmado entre o Centro Universitário FADERGS e
a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande
do Sul, em 2017-2, que tem por objeto
estabelecer condições de cooperação e apoio
técnico entre os partícipes para a implantação do
Projeto de Mediação visando solucionar conflitos
ainda não judicializados, no Centro de
Referência em Mediação e Conciliação – CRMC,
atualmente Câmara de Autocomposição de
Conflitos Familiares – CAC, em Porto Alegre. O
programa propicia que os alunos tenham
experiência prática em atendimentos de
mediação, oportunidade em atuar em uma
política pública, desenvolver habilidades e
competências profissionais e acadêmicas.

ÁREA

AÇÃO

Responsabilidade
Social

Projeto de Extensão
Saúde & Beleza Na
Santa Casa -Poa

Responsabilidade
Social

Ações Afirmativas
de
Defesa
e
Promoção
dos
Direitos Humanos e
da Igualdade ÉtnicoRacial

Carreiras

Acompanhamento
de Egresso

DESCRIÇÃO
O propósito do projeto é transformar a realidade
das pessoas que realizam
tratamento
oncológico, através da ação voluntária dos
alunos do curso tecnólogo em estética e
cosmética e dos alunos do curso de tecnólogo
em
design
gráfico
e
da
fotografia,
proporcionando
momentos
de
cuidados
pessoais e higiene saúde beleza e bem estar,
promovendo ações como Skincare para
hidratação facial, quick massagem relaxante,
oficinas de amarração de lenço, orientações
visagistas na escolha de lenço, perucas e
apliques. Desenvolver ensaio fotográfico com os
pacientes captando e editando imagens das
atividades desenvolvidas.
Promover a defesa dos direitos humanos e a
promoção do direito à diversidade cultural, a
defesa dos direitos a igualdade étnico-racial, a
busca da igualdade de gênero, a garantia dos
direitos das pessoas com deficiência bem como,
a diminuição da desigualdade social e o combate
a todo tipo de discriminação e preconceito.
fortalecer o relacionamento entre os egressos e
a Instituição, e entre os próprios egressos.
Compete ao FADERGS Carreiras, em conjunto
com a Gerência de Relacionamento e as
Coordenações de Curso, a execução do
Programa de Acompanhamento de Egressos,
que envolve uma série de ações junto aos
concluintes de todos os Cursos

Fonte: Qualidade Acadêmica.

Apresentado o perfil institucional, inicia-se o Capítulo 2 que aborda a
organização acadêmico-administrativo, retratando a estrutura organizacional e os
processos de gestão acadêmica; a autonomia, instâncias de decisão e organograma;
as competências e decisões dos órgãos colegiados; as formas de participação
comunidade acadêmica e mandato nos órgãos colegiados responsáveis pela
condução dos assuntos acadêmicos; as ações de transparência, sistematização e
divulgação de informações, parcerias e decisões colegiadas; e a apropriação pela
comunidade acadêmica.
Dessa forma, o próximo capítulo apresenta a estrutura organizacional,
instâncias de decisão e organograma com seus respectivos órgãos normativos,

consultivos e de deliberação participativa; deliberativo-executivos; deliberativoexecutivos de apoio institucional; Ouvidoria; relação com a Mantenedora; e Relação
com a Comunidade, Instituições e Empresas.

1.6 Considerações sobre o Perfil tendo em vista a Unificação com a Ânima:

A partir de junho de 2021 a FADERGS deixa a Rede de Educação Laureate e
passa a integrar o Grupo Educacional Ânima. Diante deste cenário, o presente PDI
passará por alterações entre 2121/2 e 2022, devido a alteração de gestão, estruturas
e metodologias, de forma a se adequar ao novo grupo.

2 ORGANIZAÇÃO ACADÊMICO-ADMINISTRATIVA

O Centro Universitário Fadergs, instituição de Ensino Superior privada,
integrante do Sistema Federal de ensino, com sede e limite territorial de atuação
circunscrito ao município de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, é mantido
pela FADERGS - Faculdade de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul Ltda, pessoa
jurídica de direito privado, com fins lucrativos, sociedade civil, com sede e foro na Rua
Marechal Floriano Peixoto, nº 185, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
(CNPJ) sob o número 02.247.214/0001-92, com seus atos constitutivos registrados
perante a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob o NIRE
43.207.313.011.
A organização acadêmico-administrativa norteia as orientações e tomadas de
decisão pertinentes à vida acadêmica e administrativa institucional, proporciona base
às ações de todos os segmentos envolvidos no processo educativo e visa ao
fortalecimento da identidade da Instituição. Desta forma, o Centro Universitário
Fadergs, no gozo de sua autonomia didático-pedagógica, administrativa e disciplinar,
é regido pelos seguintes instrumentos:
I.pela Constituição da República Federativa do Brasil e demais legislações
vigentes;
II.pelas Normas Brasileiras do Ensino Superior;
III.pelo Estatuto da Mantenedora, no que couber;
IV.pelo Estatuto e o Regimento Institucional;
V.pelo Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI);
VI.por seu Projeto Pedagógico Institucional; e
VII.pelas Resoluções de seus Órgãos e Atos do Reitor.
O Estatuto do Centro Universitário Fadergs explicita, com clareza, a estrutura
organizacional da Instituição e o Regimento Geral que, por sua vez, disciplina suas
atribuições, a forma de cumpri-las e lhe assegura a necessária autonomia
administrativa e acadêmica em suas relações com a mantenedora.
O modus operandi da estrutura como um todo gira em torno de políticas
institucionais que são operacionalizadas por programas institucionais. As políticas e
os programas nascem do coletivo, porque, assim como existem as instâncias

decisórias, também existe uma forma de gestão democrática e participativa que,
nascendo da Reitoria, permeia o todo institucional. Este, sempre será maior do que a
soma das partes na IES.
Os processos de gestão institucional estão pautados na missão e valores
institucionais, organizados e orientados em conformidade com seus objetivos,
consideram a autonomia e a representatividade dos segmentos da comunidade
acadêmica e da sociedade civil organizada, regulamentam o mandato dos membros
que compõem os órgãos colegiados e sistematizam e divulgam as decisões
colegiadas, cuja apropriação pela comunidade interna é assegurada.

2.1 Estrutura Organizacional, Instâncias de Decisão e Organograma

Verifica-se, em síntese, na figura abaixo, a estrutura organizacional do Centro
Universitário Fadergs, constatando-se a linha de gestão democrática e participativa
adotada institucionalmente.

Figura 6- Estrutura Organizacional Centro Universitário Fadergs.

Fonte: Reitoria.

Por sua vez, o Centro Universitário Fadergs também se preocupa com as
relações entre os órgãos colegiados, a gestão e todos os atores do processo
acadêmico, de modo a garantir sua representatividade institucional perante seus
públicos, como pode ser visto a seguir.
Essa análise institucional permite constatar, também, o princípio pedagógico da
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, defendido neste PDI, já que
coloca as três atividades-fim num plano idêntico, através das Gerências de Escola,
plano nivelado com as Coordenações Corporativas de Suporte Acadêmico,
principalmente no que diz respeito à Qualidade Acadêmica, Regulação e Suporte
Acadêmico, Planejamento Acadêmico e Inovação e Empregabilidade. Isso equivale a
dizer que o acadêmico e o administrativo não medem forças entre si, equiparam-se,
amparam-se e estão mutuamente voltados para a mesma missão e alicerçados no
olhar comum e direcionado por sua visão.
Destaca-se que a representação discente é ainda mais atuante por meio dos
Movimentos Estudantis: Diretório Central Estudantil (DCE), Diretórios Acadêmicos
(DA) e Embaixadores Estudantis.
Além disso, os órgãos colegiados possuem regulamentos próprios que
definem, entre outros, as atribuições presentes no Estatuto e Regimento Institucional,
a composição e o mandato dos seus membros nomedos por Ato da Reitoria. Os
registros das reuniões ocorrem por meio de atas, calendários aprovados e outros
documentos que comprovam a presença e a participação dos segmentos da
comunidade acadêmica e sociedade civil organizada, quando for o caso. No que se
refere às decisões dos órgãos colegiados, estas são sistematizadas e divulgadas por
meio de políticas, pareceres, relatórios, atos normativos e autorizativos específicos,
bem como pelas atas de suas reuniões, sendo assegurada a apropriação pela
comunidade interna.
São órgãos do Centro Universitário Fadergs: Conselho Universitário e de
Ensino Pesquisa e Extensão – ConsUnEPE; Conselho de Respeito à Diversidade,
Cultura da Paz e Direitos Humanos – CRCD; Comissão Própria de Avaliação – CPA;
Colegiado de Curso; Núcleo Docente Estruturante – NDE; Reitoria; Coordenações de
Pós-Graduação Lato Sensu; Gestão de Escola; Coordenações de Curso;

Coordenações Corporativas de Suporte Acadêmico; Coordenações de Apoio
Corporativo e Ouvidoria.
O Estatuto, o Regimento Geral e os atos normativos da Centro Universitário
Fadergs contemplam as atribuições de seus colegiados institucionais. A seguir,
apresentam-se as competências, a composição e as atribuições de cada um dos
colegiados institucionais.
As instâncias de decisão são assim configuradas:


Normativa, consultiva e de deliberação participativa: Conselho

Universitário e de Ensino Pesquisa e Extensão – ConsUnEPE; Conselho de Respeito
à Diversidade, Cultura da Paz e Direitos Humanos – CRCD; Colegiado de Curso e
Núcleo Docente Estruturante – NDE.


Deliberativo-executivas: Reitoria; Coordenação de Pós-Graduação

Lato Sensu; Gerências de Escola e Coordenações de Curso.


Deliberativo-executivas

de

apoio

institucional:

Coordenações

Corporativas de Suporte Acadêmico e Coordenações de Apoio Corporativo.

2.1.1 Órgãos Normativo-Consultivo-Deliberativos

Os conselhos colegiados são órgãos autônomos e, conforme definido nos
documentos normativos institucionais, possuem a representatividade da comunidade
acadêmica – docentes, discente, técnico-administrativos, tutores e representantes da
comunidade civil organizada. Para além da participação nos órgãos colegiados, em
qualquer tempo, os professores e os estudantes podem ser convidados a participar
de reuniões e atividades com o corpo diretivo, desde que tenham em pauta interesses
relevantes à IES ou em situações de apresentação de projetos e ideias que incluam
objetivos comuns.
Em razão de sua natureza e de suas funções precípuas, a IES é uma entidade
que se caracteriza pelo diálogo permanente com sua comunidade interna e externa.
Receber informação, analisá-la em todas as suas dimensões e emitir respostas à
comunidade constituem aspectos inerentes ao sistema de comunicação de uma IES,
que vive intensamente a relação entre instituição e sociedade.

O Reitor preside quaisquer reuniões dos órgãos colegiados a que comparecer,
com direito a voz e voto.
2.1.1.1 Conselho Universitário e de Ensino Pesquisa e Extensão – ConsUnEPE

O Conselho Universitário e de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsUnEPE),
órgão máximo de natureza normativa, consultiva e deliberativa em matéria
administrativa, didático-científica, disciplinar e de acompanhamento das atividades de
ensino, pesquisa e extensão, tem seu funcionamento definido no Estatuto e
Regimento Geral do Centro Universitário Fadergs e conta em sua composição com a
representação de todos os segmentos da comunidade acadêmica, sendo constituído:
I.pelo Reitor, seu Presidente;
II.por 01 (hum) representante da Entidade Mantenedora, indicado por ela;
III.pelo(s) Gestor(es) Acadêmico(s);
IV.pelo Coordenador de Pós-Graduação Lato Sensu;
V.pelo (a) Coordenador (a) da CPA;
VI.por 02 (dois) representantes das Coordenações de Curso, sendo um da
graduação e outro da pós-graduação, indicados pela Gestões Acadêmicas;
VII.por um (1) representante de cada uma das Coordenações Corporativas
de Suporte Acadêmico, indicados por estas;
VIII.por um (1) representante

das Gerências ou Coordenações de

Apoio Corporativo, indicado por estas;
IX.IX.por um (1) representante da Educação a Distância, indicado pelo
Núcleo de Educação a Distância -NEaD;
X.X.por três (3) representantes do corpo docente, sendo um da
graduação presencial, um da graduação a distância e outro da pósgraduação, indicados pelas Coordenações de Curso e/ou Gestão
Acadêmica;
XI.XI.por três (3) representantes do corpo discente, sendo um da
graduação presencial, um da graduação a distância e outro da pós-

graduação,

indicados pelas

Coordenações de

Cursoe/ou Gestão

Acadêmica;
XII.XII.por um (1) representante do corpo técnico-administrativo, indicado pela
área de Recursos Humanos;
XIII.XIII.por um (1) representante da sociedade civil organizada, pertencente a
entidade de comprovado reconhecimento público, indicado pelo Reitor.

Todos possuem mandato de dois anos, exceto o representante do corpo
discente, que possui mandato de um ano, sendo a todos admitida a recondução. O
Reitor e os titulares dos cargos que integram a composição do ConsUnEPE são
membros natos. Seus membros são designados por Ato da Reitoria.
Compete ao Conselho Universitário e de Ensino Pesquisa e Extensão:
I.aprovar os documentos estratégicos institucionais: Plano de Desenvolvimento
Institucional –PDI, Projeto Pedagógico Institucional –PPI, Regimento Geral,
Estatuto e suas alterações, submetendo-os, quando for o caso, à aprovação
do Órgão Competente do Ministério da Educação;
II.homologar o orçamento anual do Centro Universitário Fadergs;
III.homologar e autorizar acordos, parcerias ou convênios com instituições
nacionais estrangeiras, de acordo com as normas emanadas pela
Mantenedora;
IV.apreciar os relatórios de planos e projetos desenvolvidos pelos órgãos
executivos;
V.outorgar títulos honoríficos e de benemerência;
VI.criar, incorporar, modificar e extinguir órgãos, obedecendo às normas
emanadas da Mantenedora e legislação em vigor;
VII.deliberar, originariamente ou em grau de recurso, sobre matéria de sua
competência prevista nesteEstatuto e noRegimento Geral como instância
superior e final;
VIII.promover a integração das atividades de ensino, pesquisa e extensão no
âmbito do Centro Universitário Fadergs;

IX.aprovar diretrizes, programas,bases e normas para o ensino, a pesquisa
e a extensão, visando ao alinhamento das práticas das áreas;
X.avaliar a execução do regime didático, cumprimento de programas de ensino,
pesquisa e atividades de extensão, propondo ações de aperfeiçoamento;
XI.aprovar a criação, expansão, modificação e extinção de cursos e
programas educacionais, previstos em lei, obedecendo às normas internas
e às normas emanadas do poder público;
XII.aprovar a criação, modificação, alteração de endereço ou extinção de
unidades acadêmicas e polos de educação a distância;
XIII.aprovar normas e guias disciplinares e de funcionamento acadêmico do
Centro Universitário Fadergs;
XIV.acompanhar o planejamento, a implementação, a avaliação e a aplicação
de melhorias contínuas nas atividades do Centro Universitário Fadergs;
XV.aprovar Projetos Pedagógicos de Cursos ofertados;
XVI.aprovar o Calendário Acadêmico;
XVII.aprovar edital dos processos seletivos, suas normas e providências, e outros,
no âmbito de sua competência;
XVIII.deliberar sobre questões relativas ao rendimento escolar;
XIX.estabelecer o número de vagas iniciais dos cursos novos e alterar o número
de vagas dos cursos já existentes;
XX.aprovar projetos de pesquisa e de extensão;
XXI.constituir comissões e comitês para atuarem no âmbito de sua competência;
XXII.responder às consultas que lhe forem encaminhadas;
XXIII.zelar pelo cumprimento do Código de Ética Institucional e pelo cumprimento
da legislação em vigor;
XXIV.solucionar, nos limites de sua competência, os casos omissos e as dúvidas
que surgirem na aplicação deste Estatuto e no Regimento Geral.

2.1.1.2 Conselho de Respeito à Diversidade, Cultura da Paz e Direitos Humanos
– CRCD

O Conselho de Respeito à Diversidade, Cultura da Paz e Direitos Humanos é
órgão colegiado que possui atribuições consultivas, deliberativas e normativas em
matérias relacionadas à igualdade, diversidade, acessibilidade plena, inclusão,
direitos humanos e convivência positiva no espaço acadêmico e é integrado pelos
seguintes membros:
I.o Reitor, seu Presidente;
II.um (1) representante da Secretaria Acadêmica;
III.um (1) membro responsável pelo Núcleo de Apoio Psicopedagógico - NAP;
IV.um (1) representante da Pesquisa e Extensão;
V.um (1) representante da Comissão Própria de Avaliação – CPA;
VI.dois (2) representantes do corpo docente, sendo um (1) da Graduação e um
(1) da Pós-Graduação, indicados pela Reitoria, ouvida a Gestão Acadêmica;
VII.três (3) representantes do corpo discente, sendo um (1) da Graduação
presencial, um (1) da Graduação a distância e um (1) da Pós-Graduação,
escolhidos dentre os indicados pela Gestão Acadêmica;
VIII.um (1) representante do Corpo Técnico-Administrativo.

Todos possuem mandato de dois anos, exceto o representante do corpo
discente, que possui mandato de um ano, sendo a todos admitida a recondução. O
Reitor é membro nato. Seus membros são designados por Ato da Reitoria.
Compete ao Conselho de Respeito à Diversidade, Cultura da Paz e Direitos
Humanos:
I.propor ações visando à integração de estudantes de forma equânime, em
termos de direitos e oportunidades;
II.promover ações de entendimento das diferenças, da importância do respeito
à singularidade e à diversidade;
III.avaliar permanentemente as ações institucionais voltadas à equidade de
acesso e permanência, incluindo a análise do sucesso dos egressos e das
condições de ensino aprendizagem;
IV.avaliar o desenvolvimento de ações afirmativas no Centro Universitário;

V.promover a inserção transversal da abordagem de questões relacionadas à
diversidade e equidade nos Projetos Pedagógicos de Curso;
VI.assegurar condições para a formação de docentes como agentes de
promoção de equidade no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão, por
meio da capacitação;
VII.assegurar o cumprimento do Plano de Garantia de Acessibilidade em
conformidade com legislação vigente;
VIII.propor medidas de conscientização sobre o tema e ações destinadas a
promover a cultura de paz na instituição;
IX.zelar pelo cumprimento do Código de Ética institucional e pelo cumprimento
da legislação em vigor.
2.1.1.3 Comissão Própria de Avaliação – CPA

A Comissão Própria de Avaliação (CPA), responsável pela condução da
Autoavaliação Institucional, tem por objetivo a melhoria da qualidade acadêmica, a
orientação da expansão da oferta de serviços educacionais, o aumento permanente
de sua eficácia institucional e a efetividade acadêmica e social. Sua constituição é
caracterizada pelo princípio da paridade, formada por:
I.01 (hum) Coordenador da Comissão Própria de Avaliação, indicado e
nomeado pela Reitoria;
II.03 (três) representantes do corpo docente, indicados pelos Gerentes de
Escola, sendo facultada a estes a consideração de indicação por parte de
órgãos ou associações representativas de docentes;
III.03 (três) representantes do corpo discente, indicados pelos Gerentes e
Coordenadores de Curso, sendo facultado a estes, a consideração de
indicação por parte de órgãos ou associações representativas de discentes;
IV.03 (três) representantes do corpo técnico-administrativo, indicados pelos
Gestores Administrativos;
V.03 (três) representantes da sociedade civil organizada, indicados pelos
respectivos órgãos que representam.

Os membros da CPA serão selecionados por cada segmento e nomeados por
ato do Reitor, com ampla divulgação da sua composição e das suas atividades. Os
integrantes da CPA terão mandato de dois anos, permitida a recondução.
A CPA se reúne mensalmente, em sala própria ou de forma remota, e os
registros da sua atuação estão nos espaços físicos e virtuais do Centro Universitário
Fadergs.
Compete à Comissão Própria de Avaliação - CPA:
I.conceber a estruturação do processo de autoavaliação institucional;
II.orientar conceitual e tecnicamente as diversas etapas do processo avaliativo;
III.planejar a comunicação com a comunidade acadêmica referente ao processo
avaliativo, desde a sensibilização à apresentação de resultados;
IV.referir e ponderar as dinâmicas, diretrizes e mecanismos internos da avaliação
institucional, de cursos e de desempenho dos discentes;
V.determinar diretivas e indicadores para a organização dos processos internos
de avaliação, examinar relatórios, elaborar pareceres e encaminhar
recomendações à gestão superior da instituição;
VI.acompanhar continuamente o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI),
indicando modificações ou revisões, quando for o caso;
VII.acompanhar os processos de avaliação desenvolvidos pelo Ministério da
Educação, efetuando estudos sobre os relatórios avaliativos institucionais e dos
cursos ministrados pela Instituição;
VIII.desenvolver propostas para a melhoria da qualidade do ensino desenvolvido
pela Instituição, em parceria com as diretorias, com base nas análises e
recomendações produzidas nos processos internos de avaliação e nas
avaliações realizadas pelo Ministério da Educação;
IX.submeter, anualmente, à aprovação da Reitoria, o relatório de atividades do
ano finalizado;
X.realizar reuniões semestrais ordinárias convocadas pelo Coordenador da CPA
e extraordinárias, quando necessárias.

2.1.1.4 Colegiado de Curso

O Colegiado de Curso é órgão de natureza deliberativa, normativa e consultiva
no âmbito O colegiado deve ser composto de:
I.

um (1) coordenador, como seu presidente;

II.

quatro (4) docentes, no mínimo, sendo um destes obrigatoriamente

docente de disciplina online, e todos indicados pelo coordenador do curso;
III.

um (1) tutor online, indicado pelo presidente do colegiado;

IV.

um (1) representante dos egressos, quando houver indicado pelo

presidente do colegiado;
V.

um (1) representante do corpo técnico-administrativo, priorizado o

colaborador que atue em laboratório, indicado pelo presidente do colegiado; e
VI.

um (1) representante discente por município de oferta para curso na

modalidade presencial, ou um (1) representante discente por curso para curso
na modalidade a distância, ambos eleitos por seus pares.
Todos possuem mandato de dois anos, exceto o representante do corpo
discente, que possui mandato de um ano, sendo a todos admitida a recondução. Seus
membros são designados por Ato da Reitoria. Cursos ofertados nas modalidades
presencial e a distância têm colegiados distintos. Compete ao Colegiado de Curso:
I. Acompanhar técnica e pedagogicamente o trabalho dos professores do curso,
no ensino, na pesquisa e na extensão, observando as recomendações dos
demais órgãos envolvidos;
II. Aprovar medidas para o aprimoramento do ensino-aprendizagem, na busca
constante da excelência no curso;
III. Acompanhar, continuamente, o processo de aprendizagem do corpo de alunos
e a atuação do corpo docente no local de oferta do curso: rendimento de
turmas, dificuldades dos alunos, resultados gerais de avaliações docentes,
entre outros;
IV. Opinar sobre a matriz curricular do curso e eventuais propostas de
reformulação;

V. Aprovar os planos de ensino das disciplinas do curso e alterações nas ementas
e carga horária de disciplinas;
VI. Atualizar o perfil profissiográfico do curso sempre que solicitado;
VII. Contribuir com proposições de acordos, parcerias, convênios e realização de
eventos de caráter científico, técnico, artístico e cultural;
VIII. Propor e aprovar atos normativos gerais referentes a assuntos acadêmicos de
sua competência, em conformidade com as normas vigentes;
IX. Propor e opinar projetos de pesquisa, extensão e de cursos;
X. Opinar sobre as linhas de pesquisa afeitas ao curso;
XI. Estabelecer as diretrizes gerais e propor mudanças no Projeto Pedagógico de
Curso (PPC), juntamente com o Núcleo Docente Estruturante (NDE);
XII. Contribuir com a construção do PPI, PDI e orçamento, no âmbito do curso;
XIII. Propor guias e normas de funcionamento acadêmico referentes a estágios,
trabalho de conclusão de curso - TCC, atividades complementares, bem como,
de outros programas acadêmicos;
XIV. Propor normas de funcionamento dos núcleos de prática do curso;
XV. Aprovar normas e guias de funcionamento acadêmico no âmbito do curso;
XVI. Apreciar as recomendações do Núcleo Docente Estruturante, sobre assuntos
de interesse do curso;
XVII. Contribuir com sugestões e propostas aos coordenadores, nas decisões
pedagógicas e administrativas, consideradas as demandas do corpo docente,
do corpo de alunos e de suas representações: solicitações dos alunos quanto
as mudanças curriculares, práticas pedagógicas, problemas no curso,
infraestrutura, entre outros;
XVIII. Realizar o processo para substituição ou afastamento de um membro do
colegiado, quando for necessário;
XIX. Zelar pelo cumprimento do Código de Ética institucional e pelo cumprimento da
legislação em vigor;
XX. Cumprir e fazer cumprir o Estatuto, o Regimento Geral, Regulamentos e
decisões emanadas dos órgãos superiores; e

XXI. Solucionar, nos limites de sua competência, os casos omissos e as dúvidas
que surgirem na aplicação do Regimento do Centro Universitário Fadergs.
O colegiado está institucionalizado por meio de sua Política, é atuante, com
representatividade dos segmentos da comunidade acadêmica e reúne-se com
periodicidade determinada. As reuniões e decisões associadas são devidamente
registradas, havendo um fluxo determinado para o encaminhamento das decisões. O
colegiado dispõe de sistema de suporte ao registro, acompanhamento e execução de
seus processos e decisões e realiza avaliação periódica sobre seu desempenho, para
implementação ou ajuste de práticas de gestão.

2.1.1.5 Núcleo Docente Estruturante - NDE

Cada Curso contará com um Núcleo Docente Estruturante - NDE, órgão de
natureza deliberativa, normativa e consultiva no âmbito curso, responsável pelo
processo de concepção, implantação, consolidação, acompanhamento e atualização
contínua dos projetos pedagógicos dos cursos.
Na constituição do Núcleo Docente Estruturante - NDE deve ser observado um
NDE por curso, independente da modalidade de oferta, presencial e/ou distância, com
exceção de curso ofertado em campus fora de sede, que terá NDE próprio.
O Núcleo Docente Estruturante - NDE deve ser constituído, no mínimo, por
cinco (5) membros pertencentes ao corpo docente do curso, com pelo menos 2
membros formados na área de conhecimento do curso, observados a Titulação e o
Regime de Trabalho de cada membro, conforme determina a legislação vigente.
Os membros do NDE são indicados pelo Coordenador do Curso e nomeados
por ato da Reitoria, por tempo indeterminado, sendo exonerados automaticamente
quando da sua substituição.
O Coordenador deve compor o NDE do seu curso. O NDE reúne-se,
ordinariamente, duas (2) vezes em cada ano civil, e, extraordinariamente, se
convocado por seu Presidente ou por solicitação da maioria de seus membros,
comunicando a ordem do dia.
Compete ao Núcleo Docente Estruturante:

I.

Acompanhar técnica e pedagogicamente o trabalho dos professores do

curso, no ensino, na pesquisa e na extensão, observando as recomendações
dos demais órgãos envolvidos;
II.

Analisar resultados de avaliação interna e externa, relacionados ao curso

e ao desempenho acadêmico dos alunos com vistas a oferecer propostas de
aperfeiçoamento;
III.

Supervisionar os planos e atividades docentes e discentes no âmbito do

curso;
IV.

Selecionar os docentes lotados no Curso que deverão participar dos

programas de capacitação e aperfeiçoamento, observadas as necessidades
detectadas e a regulamentação pertinente;
V.

Realizar estudos e propor atualizações periódicas do projeto pedagógico

do curso, observando às Diretrizes Curriculares Nacionais, novas práticas
emergentes na área do curso e demandas do mundo de trabalho;
VI.

Analisar as indicações de bibliografias básica e complementar dos

cursos, sugerindo alterações ao Colegiado de Curso, quando for o caso;
VII.

Promover estudos sobre atualização dos planos de ensino e das práticas

de atividades de ensino e de novos paradigmas de avaliação de aprendizagem;
VIII.

Verificar o impacto do sistema de avaliação de aprendizagem na

formação do estudante;
IX.

Analisar a adequação do perfil do egresso, considerando as Diretrizes

Curriculares Nacionais e as novas demandas do mundo do trabalho;
X.

Encaminhar para deliberação do Colegiado de Curso propostas com

vistas à (ao):
a) Cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso, ou
legislação correlata;
b) Cumprimento dos objetivos do curso considerando o perfil
profissional do egresso, a estrutura e conteúdos curriculares, o contexto
educacional, as características locais e regionais e as novas práticas
emergentes no campo do conhecimento relacionado ao curso;

c) Consolidação do perfil profissional do egresso do curso, de acordo
com as DCN (quando houver), considerando as competências a serem
desenvolvidas pelo discente e a articulação com as necessidades locais e
regionais, ampliando em função de novas demandas apresentadas pelo
mundo do trabalho;
d) Integração da estrutura curricular considerando a flexibilidade, a
interdisciplinaridade, a acessibilidade metodológica, a compatibilidade da
carga horária total, a articulação da teoria com a prática, a oferta da
disciplina de LIBRAS e mecanismos de familiarização com a modalidade a
distância (quando for o caso), a articulação entre os componentes
curriculares no percurso de formação e os elementos inovadores ao
cumprimento dos conteúdos curriculares e metodologia de ensino;
e) Promoção

do

efetivo

desenvolvimento

dos

conteúdos

curriculares, considerando o perfil profissional do egresso, a atualização da
área, a adequação das cargas horárias, a adequação da bibliografia, a
acessibilidade metodológica, a abordagem de conteúdos pertinentes às
políticas de educação ambiental, de educação em direitos humanos e de
educação das relações étnico-raciais e o ensino de história e cultura afrobrasileira, africana e indígena, diferenciando o curso dentro da área
profissional e induzindo o contato com conhecimento recente e inovador;
f) Promoção de metodologia para atender ao desenvolvimento de
conteúdos, às estratégias de aprendizagem, ao contínuo acompanhamento
das atividades, à acessibilidade metodológica e à autonomia do discente,
coadunando as práticas pedagógicas que estimulam a ação discente em
uma relação teoria-prática, e propiciando métodos inovadores e recursos
que proporcionam aprendizagens diferenciadas dentro da área;
g) Acompanhamento e avaliação dos processos de ensinoaprendizagem, assegurando a concepção do curso, o desenvolvimento e a
autonomia do discente de forma contínua e efetiva, assistindo às
informações disponibilizadas aos estudantes, com mecanismos que
garantam sua natureza formativa, sendo adotadas ações concretas para a
melhoria da aprendizagem em função das avaliações realizadas;

h) Cumprimento do plano de ação e indicadores de desempenho da
coordenação do curso;
i) Acompanhamento dos registros individuais de atividade docente,
documentados, com descritivo da experiência profissional e docente do
professor, da relação do docente com os conteúdos curriculares e perfil do
egresso, do descritivo do histórico do professor no curso e da sua gestão
pelo coordenador;
j) Homologação do acervo da bibliografia básica e complementar,
por meio de relatório de adequação, devidamente assinado pelo NDE,
comprovando a compatibilidade, em cada bibliografia complementar da
unidade curricular, entre o número de vagas autorizadas (do próprio curso
e de outros que utilizem os títulos) e a quantidade de exemplares por título
(ou assinatura de acesso) disponível no acervo;
k) Auxílio à gestão do curso considerando a autoavaliação
institucional e o resultado das avaliações externas como insumo para
aprimoramento contínuo do planejamento do curso, divulgando os
resultados para a comunidade acadêmica e participando de processo de
autoavaliação periódica do curso;
l) Cumprimento do estágio curricular supervisionado de forma
institucionalizada e com carga horária adequada, assegurando a relação
orientador/aluno compatível com as atividades, coordenação e supervisão,
a existência de convênios, de estratégias para gestão da integração entre
ensino e mundo do trabalho, considerando as competências previstas no
perfil do egresso, e interlocução institucionalizada da IES com o ambiente
de estágio, gerando insumos para atualização das práticas do estágio;
m) Cumprimento

das

atividades

complementares

de

forma

institucionalizadas, garantindo o aproveitamento e a aderência à formação
geral e específica do discente;
n) Cumprimento Trabalho de Conclusão de Curso, quando houver,
de forma institucionalizado e garantindo a carga horária, formas de

apresentação, orientação e coordenação, a divulgação de manuais
atualizados de apoio à produção dos trabalhos;
o) Acompanhamento das ações de apoio ao discente, tais como:
acolhimento e permanência, acessibilidade metodológica e instrumental,
monitoria, nivelamento, intermediação e acompanhamento de estágios não
obrigatórios remunerados, apoio psicopedagógico, participação em centros
acadêmicos ou intercâmbios nacionais e internacionais e promoção de
outras ações exitosas ou inovadoras;
p) Acompanhamento dos laboratórios didáticos de formação básica
e específica, quando houver, quanto às necessidades do curso, de acordo
com o PPC e com as respectivas normas de funcionamento, utilização e
segurança, ao conforto, manutenção periódica, serviços de apoio técnico e
disponibilidade de recursos de tecnologias da informação e comunicação
adequados às atividades a serem desenvolvidas, à quantidade de insumos,
materiais e equipamentos condizentes com os espaços físicos e o número
de vagas, e, ainda, à avaliação periódica quanto às demandas, aos serviços
prestados e à qualidade dos laboratórios, utilizando os resultados para
planejar o incremento da qualidade do atendimento, da demanda existente
e futura e das aulas ministradas; e
q) Desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, oriundas de
necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho e
afinadas com as políticas públicas relativas à área de conhecimento do
curso.
XI.

Sugerir ao Colegiado de Curso a inclusão de disciplinas on-line

no curso, em conformidade com a legislação vigente;
XII.

Divulgar, no âmbito do curso, novas Diretrizes Institucionais,

Regulamentações, Normatização, entre outras, quando houver;
XIII.

Elaborar estratégia, no decorrer do curso, para o Exame Nacional

de Desempenho dos Estudantes - ENADE (Alinhar com a Área de
Qualidade Acadêmica);

XIV.

Discutir sobre os Projetos Integrados, estágios, TCC e Atividades

Complementares, quando houver, a serem submetidos em consonância
com a concepção do PPC;
XV.

Realizar atividades relacionadas às avaliações in loco realizadas

pelo MEC;
XVI.

Propor alterações nas competências dos planos de ensino de

cada disciplina;
XVII.

Realizar o acompanhamento do Egresso segundo diretrizes

institucionais;
XVIII.

Propor trabalho e/ou projeto interdisciplinar ou disciplinar dentro

do;
XIX.

Discutir sobre Atividade Prática Supervisionada – APS, em

consonância com a concepção do PPC;
XX.

Acompanhar os registros individuais de atividade docente

(obrigatório para professor tempo integral e parcial), documentados, com
descritivo da experiência profissional e docente do professor, relação do
docente com os conteúdos curriculares e perfil do egresso, descritivo do
histórico do professor no curso e da sua gestão pelo coordenador;
XXI. Propor e realizar eventos científicos, técnicos, artísticos e culturais;
XXII. Propor e realizar ações voltadas à valorização da diversidade, do meio
ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural,
e em ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos e da
igualdade étnico-racial, de modo transversal aos cursos ofertados, ampliando
as competências dos egressos;
XXIII. Contribuir para a realização de práticas acadêmicas voltadas à produção
e à interpretação do conhecimento, vinculando à pesquisa e, transversalmente,
aos cursos ofertados;
XXIV. Assegurar a realização de eventos de Responsabilidade Social;
XXV. Realizar o processo para substituição ou afastamento de um membro do
NDE, quando for necessário;

XXVI. Apreciar e submeter às instâncias superiores os pedidos de progressão
por titulação, formulados por seus Professores;
XXVII.

Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas na

legislação vigente e no Regimento Geral;
XXVIII.

Zelar pelo cumprimento do Código de Ética institucional e pelo

cumprimento da legislação em vigor; e
XXIX. Solucionar, nos limites de sua competência, os casos omissos e as
dúvidas que surgirem na aplicação do Regimento Geral.

O NDE rege-se por este Estatuto, pelo Regimento Geral e por Política própria.

2.1.2 Órgãos deliberativo-executivos

O funcionamento dos órgãos deliberativo-executivos encontra-se definido no
Estatuto do Centro Universitário Fadergs, tendo, em síntese, a seguinte configuração:

2.1.2.1 Reitoria

A Reitoria, órgão acadêmico-executivo superior, é exercida por um Reitor,
nomeado pela Entidade Mantenedora, com mandato de quatro anos, podendo haver
recondução. Compete à Reitoria:
I. representar o Centro Universitário Fadergs ou promover-lhe a representação,
interna ou externamente, em juízo ou fora dele, no âmbito de sua competência
ou por delegação da Mantenedora;
II. promover, conjuntamente com os demais órgãos, a execução, a integração e
a articulação de todas as atividades universitárias;
III. administrar, dirigir, coordenar e fiscalizar todas as atividades do Centro
Universitário;
IV. aprovar acordos, parcerias, convênios, realização de eventos de caráter
cultural e científico, no âmbito de sua competência;
V. elaborar o orçamento anual e indicar prioridades;

VI. homologar normas, guias e demais documentos normativos institucionais;
VII. homologar programas educacionais e propostas de capacitação docente e de
equipes técnico-administrativas apresentadas pela Gestão de cada Área;
VIII. homologar editais, Calendário Acadêmico e demais decisões de abrangência
institucional;
IX. homologar contratações realizadas pelos Coordenadores e Gestores
Acadêmicos;
X. praticar os atos necessários à administração de pessoal docente e técnicoadministrativo para a consecução dos objetivos institucionais;
XI. firmar contratos, convênios, parcerias e ajustes aprovados pelos órgãos
competentes do Centro Universitário e da Mantenedora, quando for o caso;
XII. conferir grau aos diplomados e outorgar títulos instituídos pelo Centro
Universitário;
XIII. assinar diplomas e certificados acadêmicos;
XIV. zelar pelo cumprimento no Regimento Geral, no âmbito de sua competência
XV. convocar reuniões dos órgãos colegiados que preside;
XVI. presidir, com direito a voz e a voto, quaisquer reuniões de órgãos colegiados
a que comparecer;
XVII. baixar portarias, resoluções e demais instruções normativas referentes a
decisões da instância executiva e deliberações dos Colegiados que preside,
bem como revogar, quando for o caso;
XVIII. gerenciar pessoas de sua área de atuação, promovendo processos de
avaliação e desenvolvimento;
XIX. participar das reuniões dos órgãos colegiados dos quais é integrante;
XX. definir atribuições e competências de pessoal designado ainda não definidas
nos ordenamentos institucionais;
XXI. exercer o poder disciplinar, de acordo com as normas internas e a legislação
pertinente em vigor;
XXII. delegar aos Núcleos Suplementares atribuições de interesse institucional;

XXIII. constituir e designar grupos de trabalho, comissões especiais e comitês de
estudo e assessores, para fins específicos, bem como comissões
encarregadas de processos administrativos;
XXIV. elogiar membros do corpo docente, discente e técnico-administrativo, por
destacada atuação como membro da comunidade acadêmica;
XXV. designar gestores acadêmicos, coordenadores de cursos, membros de
órgãos colegiados, e demais titulares de funções acadêmicas;
XXVI. zelar pelo cumprimento do Código de Ética institucional e pelo cumprimento
da legislação em vigor;
XXVII. resolver, em caso de necessidade ou de urgência, os casos omissos ad
referendum dos órgãos respectivos; e
XXVIII. exercer quaisquer outras atribuições previstas em lei, neste Regimento Geral
ou que, por sua natureza, se enquadrem no âmbito de sua competência.

2.1.2.2 Coordenação de Pós-Graduação Lato Sensu

A Coordenação de Pós-Graduação Lato Sensu, nas modalidades presencial e
EaD, está institucionalizada no Centro Universitário Fadergs e é responsável pela
gestão dos cursos de pós-graduação, extensão, pelas ações de pesquisa e iniciação
científica.
O Coordenador de Pós-Graduação Lato Sensu, com comprovada experiência
acadêmica e profissional, é responsável por promover e coordenar as iniciativas
relacionadas à pós-graduação lato sensu, sendo designado pelo Reitor para mandato
até ulterior deliberação.
Compete à Coordenação de Pós-Graduação Lato Sensu:
I. cumprir e fazer cumprir as normas do Estatuto, do Regimento Geral, da
Política de Pós-Graduação e de seu Regulamento específico;
II. coordenar a implementação de cursos, programas, projetos acadêmicos e
serviços, zelando pela constante elevação dos seus padrões de qualidade e
por sua coerência com a missão e visão institucionais;

III. promover a integração das atividades de pós-graduação lato sensu às ações
educativas de ensino, pesquisa e extensão, no âmbito da Área, coordenandoas, supervisionando-as e dando-lhes consequência;
IV. planejar, implementar, avaliar e promover ações corretivas na execução dos
serviços administrativo-acadêmicos da Área;
V. estimular, no âmbito da pós-graduação, a publicação de trabalhos didáticos,
técnicos e científicos;
VI. planejar, supervisionar e orientar a execução das atividades de seleção e
admissão de pessoal no âmbito da Coordenação;
VII. coordenar pessoas de sua área de atuação, promovendo processos de
avaliação e desenvolvimento;
VIII. articular-se com o mercado de trabalho e entidades de classe com vistas à
implementação e expansão de cursos, programas e projetos adequados às
necessidades sociais;
IX. supervisionar a implantação dos Projetos Pedagógicos de Cursos;
X. propor acordos, parcerias, e convênios, fortalecendo parcerias com os
setores públicos e privados;
XI. acompanhar os processos de avaliação internos e externos;
XII. realizar a seleção de Coordenadores para atuação nos cursos de sua
Coordenação, encaminhando para homologação do Reitor;
XIII. participar das reuniões dos órgãos colegiados dos quais é integrante;
XIV. pronunciar-se sobre questões suscitadas pelo corpo docente e discente, no
âmbito de usa atuação, encaminhando as providências devidas;
XV. apresentar à Reitoria, para deliberação, as informações e pareceres relativos
a assuntos cuja solução transcenda sua competência;
XVI. elaborar e apresentar à Reitoria, nas datas acordadas, os planos, projetos,
relatórios, orçamentos e demais documentos relativos ao funcionamento da
Coordenação;
XVII. acompanhar e fazer cumprir o orçamento, os planos e os projetos
previamente aprovados; e

XVIII. zelar pelo cumprimento do Código de Ética institucional e pelo cumprimento
da legislação em vigor.

2.1.2.3 Gestão Acadêmica

O Centro Universitário Fadergs está organizado em Escolas que possuem um
Gestor Acadêmico com atribuições deliberativo-executivas.
As Escolas constituem-se pelo agrupamento de cursos específicos e têm por
finalidade a integração das atividades de ensino, pesquisa e extensão em suas
especificidades científicas, técnicas, artísticas e culturais.
Compete à Gestão Acadêmica:
I.

cumprir e fazer cumprir as normas do Estatuto, do Regimento do

Centro Universitário Fadergs e a legislação pertinente;
II.

responsabilizar-se pela gestão das Escolas, buscando eficiência

e eficácia no encaminhamento de seus processos;
III.

promover a integração das atividades que lhe são afetas, relativas

aos Cursos, aos Núcleos Suplementares e às ações educativas de ensino,
pesquisa e extensão, no âmbito de sua atuação, coordenando-as,
supervisionando-as e dando-lhes consequência;
IV.

planejar, implementar, avaliar e promover ações corretivas na

execução dos serviços administrativo-acadêmicos da Escola;
V.

estimular, no âmbito da Escola, a publicação de trabalhos

didáticos, técnicos e científicos;
VI.

planejar, supervisionar e orientar a execução das atividades de

seleção e admissão de pessoal no âmbito da Escola;
VII.

gerenciar pessoas de sua área de atuação, promovendo

processos de avaliação e desenvolvimento;
VIII.

propor programas educacionais e projetos de ensino, pesquisa e

extensão;
IX.
Cursos;

supervisionar a implantação dos Projetos Pedagógicos de

X.

propor acordos, parcerias, convênios e a realização de eventos

de caráter cultural e científico;
XI.

acompanhar os processos de avaliação internos e externos;

XII.

realizar a seleção de Coordenadores para atuação nas Escolas

ou no Campus, encaminhando para homologação do Reitor;
XIII.

participar das reuniões dos órgãos colegiados dos quais é

integrante;
XIV.

pronunciar-se sobre questões suscitadas pelo corpo docente e

discente, no âmbito da Escola, encaminhando as providências devidas;
XV.

apresentar à Reitoria, para deliberação, as informações e

pareceres relativos a assuntos cuja solução transcenda sua competência;
XVI.
projetos,

elaborar e apresentar à Reitoria, nas datas acordadas, os planos,
relatórios,

orçamentos

e

demais

documentos

relativos

ao

funcionamento das Escolas;
XVII.

acompanhar e fazer cumprir o orçamento, os planos e os projetos

previamente aprovados;
XVIII.

zelar pelo cumprimento do Código de Ética institucional e pelo

cumprimento da legislação em vigor.

2.1.2.4 Coordenação de Curso

A Coordenação de Curso é órgão executivo que superintende, coordena,
fomenta e acompanha todas as atividades acadêmicas do curso, ofertados nas
modalidades presencial e a distância, no âmbito de sua competência.
O Coordenador de Curso é selecionado pela área de Recursos Humanos e
Gestão da Escola e nomeado por ato da Reitoria.
Compete às Coordenações de Curso:
I.cumprir e fazer cumprir as normas do Estatuto e do Regimento Geral, bem
como Políticas e Regulamentos;
II.representar o curso na Instituição ou fora dela;

III.planejar, implementar e avaliar atividades relacionadas à coordenação do
curso, promovendo ações corretivas na execução das atividades sob sua
responsabilidade, buscando melhorias contínuas;
IV.promover a interlocução com o setor produtivo, com entidades da área
educacional e conselho profissional relativo ao curso, de modo a ampliar o
reconhecimento do curso pela comunidade;
V.participar das reuniões dos órgãos colegiados dos quais é integrante;
VI.responsabilizar-se pelo reconhecimento e renovação de reconhecimento do
curso, juntamente com o setor competente;
VII.acompanhar o desempenho dos alunos nos exames de curso e nos exames
de conselhos, empreendendo ações educacionais que viabilizem resultados
de excelência;
VIII.acompanhar o perfil do egresso de modo a subsidiar ações de melhoria de
qualidade do curso, responsabilizando-se pela construção, reconstrução e
efetivação do Projeto Pedagógico de Curso - PPC;
IX.participar efetivamente do processo de autoavaliação do curso, atendendo as
premissas da Comissão Própria de Avaliação - CPA;
X.acompanhar os resultados das avaliações, monitorando os resultados obtidos
pelos alunos e empreendendo ações que viabilizem aperfeiçoamento do
processo de ensino-aprendizagem;
XI.coordenar os trabalhos e as atividades dos docentes do curso;
XII.planejar, estimular, promover e acompanhar o registro das atividades
complementares;
XIII.acompanhar o trabalho dos estagiários e monitores;
XIV.propor atividades de extensão e estimular a participação de alunos e
professores;
XV.estimular alunos e professores a participarem de projetos de Iniciação
Científica;
XVI.propor e avaliar políticas de Trabalho de Conclusão de Curso (monografias,
artigos, relatórios de estágio, etc.) e de projetos acadêmicos específicos
(empresa simulada, projetos experimentais, assistência jurídica, trabalhos
interdisciplinares, etc.);

XVII.reunir-se formalmente com Núcleo Docente Estruturante, Colegiado de Curso,
professores, representantes de turmas, etc.;
XVIII.indicar os representantes do corpo docente e discente para compor o
Colegiado de Curso e presidi-lo;
XIX.definir os professores integrantes do NDE, garantindo um trabalho consistente
de acompanhamento da qualidade do Curso, de implantação do Projeto
Pedagógico

proposto,

de

avaliação

do

trabalho

realizado

e

de

aperfeiçoamento, quando necessário;
XX.elaborar e acompanhar a execução do orçamento do curso;
XXI.supervisionar as instalações físicas, laboratórios e equipamentos do curso;
XXII.selecionar professores para o curso, fazer indicação dos mesmos para as
disciplinas em oferta e propor os desligamentos docentes, quando necessário;
XXIII.orientar e acompanhar a biblioteca na aquisição de acervos para o curso;
XXIV.acompanhar, junto à Secretaria Geral, os registros das atividades
acadêmicas;
XXV.monitorar a frequência discente (evasão, cancelamento e trancamento de
matrícula e retorno ao curso);
XXVI.acompanhar a evolução da área de atuação do curso e áreas afins;
XXVII.apresentar à Gestão da Escola, para deliberação, as informações e pareceres
relativos a assuntos cuja solução transcenda sua competência;
XXVIII.elaborar e apresentar à Gestão da Escola, nas datas acordadas, os planos,
projetos, relatórios, orçamentos e demais documentos relativos ao
funcionamento do Curso;
XXIX.organizar, rever, manter atualizados e arquivar os planos de ensino
encaminhados pelos professores;
XXX.participar do processo de definição de estratégias de divulgação específicas
de seu curso;
XXXI.monitorar os resultados dos processos de avaliação de desempenho, dando
retorno ao corpo docente sobre o mesmo;
XXXII.encaminhar, para a Gestão da Escola, propostas de capacitação docente,
considerando os resultados de avaliações realizadas;

XXXIII.monitorar a frequência docente (faltas, atrasos, substituições e controle da
carga-horária lecionada);
XXXIV.zelar pelo cumprimento do regime acadêmico e dos horários de aula;
XXXV.pronunciar-se sobre questões suscitadas pelos alunos e professores,
encaminhando informações e pareceres aos setores competentes;
XXXVI.acompanhar o processo de matrícula e rematrícula, orientando os alunos do
curso e realizando interlocução com demais áreas, visando garantir um
atendimento de qualidade ao corpo discente; e
XXXVII.zelar pelo cumprimento do Código de Ética institucional e pelo cumprimento
da legislação em vigor.

2.1.2.5 Órgãos deliberativo-executivos de apoio institucional

Toda a estrutura de gestão acadêmica que realiza funções de estabelecer
objetivos, planejar, analisar, conhecer e solucionar problemas, organizar e alocar
recursos, tomar decisões, mensurar e avaliar está vinculada à Reitoria. Essa estrutura,
organizada em dois grandes conjuntos de áreas de suporte e apoio institucional,
encontra-se definida no Estatuto do Centro Universitário Fadergs.
Os órgãos deliberativo-executivos de apoio institucional prestam serviços de
suporte acadêmico a todas as Áreas do Centro Universitário Fadergs, no seu âmbito
de atuação e classificam-se em:
I Coordenações Corporativas de Suporte Acadêmico; e
II Gerências e Coordenações de Apoio Corporativo.

Cabe ao Reitor a definição da estrutura dessas coordenações, sua
denominação e escopo de trabalho.

2.1.2.6 Gestão Corporativa de Suporte Acadêmico

A Gestão Corporativa de Suporte Acadêmico é responsável por processos
compartilhados entre as instituições da Mantenedora, o Centro Universitário Fadergs

conta com setores que prestam serviços de suporte acadêmico a todas as Áreas.
Esses setores estão agrupados e vinculados à Reitoria com competências
deliberativa-executivas e operacionais de apoio institucional.
Compete às Gestão Corporativas de Suporte Acadêmico:
I. cumprir e fazer cumprir as normas do Estatuto, do Regimento do Centro
Universitário Fadergs e legislação pertinente;
II. responsabilizar-se pelos processos vinculados à sua área de atuação e
buscar eficiência e eficácia no seu encaminhamento;
III. alinhar suas ações ao previsto no PDI e dar suporte à execução deste;
IV. atuar com visão sistêmica e prestar serviços de qualidade para a área-fim,
visando-se à excelência acadêmica;
V. planejar, implementar e avaliar atividades de seu segmento de atuação,
promovendo-se ações corretivas na execução dos serviços sob sua
responsabilidade;
VI. planejar, supervisionar e orientar a seleção e admissão de candidatos para
sua área de atuação;
VII. gerenciar pessoas de sua área de atuação e promover processos de avaliação
e desenvolvimento;
VIII. pronunciar-se sobre questões suscitadas pelas Gestões das Áreas e Reitoria
e encaminhar providências devidas;
IX. apresentar à Reitoria, para deliberação, informações e pareceres relativos a
assuntos cuja solução transcenda sua competência;
X. participar das reuniões dos órgãos colegiados dos quais é integrante;
XI. elaborar e apresentar à Reitoria, nas datas acordadas, planos, projetos,
relatórios, orçamentos e demais documentos relativos ao funcionamento da
sua área de atuação;
XII. acompanhar e fazer cumprir o orçamento, os planos e os projetos previamente
aprovados; e
XIII. zelar pelo cumprimento do Código de Ética institucional e pelo cumprimento
da legislação em vigor.

A Gestão Corporativa de Suporte Acadêmico é responsável por processosmeio e dispõem de Núcleos Suplementares, órgãos de apoio didático-científico,
cultural ou técnico-administrativo que se destinam a favorecer a consecução dos
objetivos das atividades acadêmicas do Centro Universitário Fadergs. Cada Núcleo
Suplementar reúne serviços, tendo em vista a afinidade entre estes e o volume de sua
demanda.
A Gestão Corporativa de Suporte Acadêmico está assim denominada:
I

Regulação e Suporte Acadêmico;

II

Qualidade Acadêmica; e

III

Planejamento Acadêmico.

Coordenação de Regulação e Suporte Acadêmico é um órgão executivo de
apoio institucional às atividades, que o seu próprio nome referência, e conta em sua
composição com as seguintes unidades suplementares a ela vinculadas:
I

Biblioteca;

II

Operações Acadêmicas;

III

Regulação Acadêmica; e

IV

Secretaria Geral.

Compete a Coordenação de Regulação e Suporte Acadêmico:

I. planejar, supervisionar e orientar a execução dos processos de avaliação
interna e externa de cursos e institucionais;
II. planejar, supervisionar e orientar a execução dos cadastros e processos
institucionais junto aos Ministério da Educação e órgãos regulamentadores;
III. planejar, supervisionar e orientar a execução de macroprocessos relacionados
ao suporte acadêmico institucional;
IV. coordenar e supervisionar as atividades das Unidades Suplementares que lhes
são vinculadas;
V. coordenar, instruir e supervisionar os registros acadêmicos discente e docente
e programação acadêmica, com a centralização de todos os registros das
atividades escolares e processos-meio;

VI. controlar e gerir processos relacionados ao Ministério da Educação (MEC),
Exame

Nacional de Cursos (ENADE),

Censo

do

Ensino Superior,

FIES/PROUNI e cadastros institucionais nos sistemas do MEC;
VII. supervisionar processo de aquisição e atualização do acervo bibliográfico;
VIII. supervisionar os procedimentos operacionais dos processos seletivos dos
cursos de graduação, editais de oferta, atualizações cadastrais internas e no
MEC;
IX. assessorar/orientar as coordenações de curso no que compete às obrigações
legais em termos de projeto pedagógico;
X. instruir e acompanhar os processos a serem submetidos à deliberação do
Conselho Universitário;
XI. desempenhar funções que, embora não explícitas no Regimento Geral, sejam
de sua área de competência ou especificamente demandados;
XII. responsabilizar-se por outras ações que lhe sejam delegadas, nos limites das
correspondentes delegações; e
XIII. responsabilizar-se por outras atividades que, mesmo aqui não explicitamente
previstas, digam respeito à regulação e suporte acadêmico.
A Coordenação de Qualidade Acadêmica, é um órgão executivo de apoio a
Reitoria, que superintende, coordena e supervisiona as atividades de gestão
acadêmica e pedagógica institucional.
I. gerir instrumentos pedagógicos: projeto pedagógico, planos de ensino e
protocolos de aula prática;
II. gerenciar a concepção de instrumentos de avaliação de aprendizagem: provas
e demais instrumentos avaliativos;
III. propagar práticas pedagógicas e metodologias de ensino adequadas ao
modelo de adotado;
IV. promover ações para a melhoria contínua do desempenho dos estudantes em
avaliações externas;
V. atender estudantes com deficiência apoiando-os pedagogicamente ao longo de
suas trajetórias acadêmicas;

VI. gerenciar programas de capacitação docente e discente em linha com as
oportunidades

proporcionadas

pela

Rede

Laureate

e

desenvolvidas

internamente;
VII. desenvolver iniciativas que suportem práticas de responsabilidade social e de
extensão gerando impactos na comunidade; e
VIII. desempenhar outras funções que sejam de sua área de competência ou
especificamente demandadas.
É Núcleo Suplementar vinculado a Coordenação de Qualidade Acadêmica, o
Núcleo de Apoio Psicopedagógico – NAP, e outros que venham a ser criados pela
Reitoria.
A Coordenação de Planejamento Acadêmico é um órgão executivo de apoio a
Reitoria, que superintende, coordena e supervisiona as atividades de planejamento
acadêmico.
São atribuições da Coordenação de Planejamento Acadêmico:
I. gerir instrumentos de planejamento acadêmico;
II. gerenciar a oferta de disciplinas;
III. gerenciar a alocação docente;
IV. gerir o orçamento acadêmico;
V. propagar práticas e metodologias para o uso adequado de recursos
orçamentários;
VI. promover ações para a melhoria contínua da eficiência operacional e de custos;
VII. promover programas de capacitação sobre gestão de recursos para as
instâncias gestoras e acadêmicas;
VIII. desenvolver iniciativas que suportem práticas de sustentabilidade de
planejamento e orçamentária;
IX. assegurar que o orçamento é formulado a partir do PDI e está de acordo com
as políticas de ensino, pesquisa e extensão;
X. monitorar e acompanhar a evolução da área, com metas objetivas e
mensuráveis, por meio de indicadores de desempenho institucionalizados; e
XI. desempenhar outras funções que sejam de sua área de competência ou
especificamente demandadas.

2.1.2.7 Coordenações de Apoio Corporativo

As Gerências e Coordenações de Apoio Corporativo são órgãos de apoio
deliberativo-executivo com a função de gerenciar e supervisionar demandas
operacionais administrativo-institucionais, formando a estrutura de apoio necessária
ao desenvolvimento das atividades fins do Centro Universitário Fadergs, assim
denominadas:
I. Marketing, Relacionamento e Matrículas;
II. Operações de Infraestrutura;
III. Recursos Humanos;
IV. Tecnologia da Informação;
V. Financeira; ou
VI. Outras, no interesse do Centro Universitário Fadergs.

Compete às Coordenações de Apoio Corporativo:
I. cumprir e fazer cumprir as normas deste Estatuto, do Regimento Geral e
legislação pertinente;
II. responsabilizar-se pelos processos vinculados a sua área de atuação,
buscando eficiência e eficácia no seu encaminhamento;
III. atuar com visão sistêmica, prestando serviços de qualidade para a área-fim,
visando a excelência acadêmica;
IV. alinhar suas ações ao previsto no Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI
dando suporte à execução deste;
V. planejar, implementar e avaliar atividades de seu segmento de atuação,
promovendo

ações

corretivas

na

execução

dos

serviços

sob

sua

responsabilidade;
VI. planejar, supervisionar e orientar a seleção e admissão de candidatos para sua
área de atuação;
VII. participar

das

reuniões

representatividade;

dos

órgãos

colegiados

nos

quais

tenha

VIII. gerenciar pessoas de sua área de atuação, promovendo processos de
avaliação e desenvolvimento;
IX. pronunciar-se sobre questões suscitadas pelas Reitoria, Gerências e
Coordenações, encaminhando providências devidas;
X. apresentar à Reitoria, para deliberação, informações e pareceres relativos a
assuntos cuja solução transcenda sua competência;
XI. elaborar e apresentar à Reitoria, nas datas acordadas, planos, projetos,
relatórios, orçamentos e demais documentos relativos ao funcionamento da
sua área de atuação;
XII. acompanhar e fazer cumprir o orçamento, os planos e projetos previamente
aprovados; e
XIII. zelar pelo cumprimento do Código de Ética institucional e pelo cumprimento da
legislação em vigor.
As Gerências e Coordenações de Apoio Corporativo são responsáveis por
processos-meio, estando vinculadas ao Reitor e respondem, hierarquicamente, ao
representante legal da Mantenedora.
A Gerência e Coordenação de Marketing, Relacionamento e Matrículas são
responsáveis por definir e elaborar as estratégias com a finalidade de fortalecer a
marca da Instituição, gerindo pesquisas de planejamento e inteligência do mercado
educacional, pela gestão das equipes de matrículas, relacionamento com estudantes
e ex-estudantes, eventos e ferramentas de marketing digital.
São atribuições da Gerência e Coordenação de Marketing, Relacionamento e
Matrículas:
I. gerenciar as atividades do Plano Estratégico de Longo Prazo (LRP) do Centro
Universitário Fadergs, consolidando informações de pesquisa e tendências de
mercado e sugerindo novos produtos em conjunto com a área acadêmica;
II. elaborar e coordenar as campanhas publicitárias anuais do Centro Universitário
Fadergs;
III. analisar e propor estratégias de preço, demanda e percepção de qualidade;
IV. analisar o público-alvo e definir estratégias para captação de novos estudantes;
V. desenvolver e implementar ações de propaganda, incluindo recursos de
marketing digital, de forma a fortalecer a imagem da marca institucional;

VI. monitorar mercados, estudantes e cursos, identificando tendências e
oportunidades relevantes;
VII. definir ações estratégicas a fim de coordenar a construção e a atualização de
base de dados que sirva como instrumento gerencial confiável para o
planejamento, monitoramento, controle e eventual readequação das ações e
propagandas de marketing e de vendas;
VIII. definir portfólios de cursos para os diversos mercados nos quais o Centro
Universitário Fadergs atua, posicionando ou reposicionando a marca,
desenvolvendo e lançando novos cursos, sustentando os existentes e, caso
necessário, relançando-os de forma a explorar as oportunidades e atender às
necessidades educacionais existentes e emergentes;
IX. gerenciar as equipes de matrículas e relacionamento com o candidato, tendo
como objetivo o atendimento às necessidades educacionais da comunidade;
X. administrar a área de relacionamento com estudantes, estabelecendo ações e
estratégias de retenção;
XI. planejar e conceber políticas comerciais, sua implementação e controle;
XII. desenvolver parcerias comerciais empresariais; e
XIII. desempenhar funções que, embora não explícitas no Regimento Geral, sejam
de sua área de competência ou especificamente demandados.

A Coordenação de Operações de Infraestrutura é responsável por gerenciar e
administrar as atividades relacionadas aos projetos de expansão, melhorias
operacionais, gestão de instalações e serviços e de processos de suprimentos,
logística e negociação de contratos estratégicos.
São atribuições da Coordenação de Operações de Infraestrutura:
I. coordenar projetos de expansão de capacidade, conforme definição estratégica
e de planejamento;
II. gerenciar projetos e obras de melhoria operacional;
III. participar do processo de regularização de imóvel junto aos órgãos
governamentais;
IV. coordenar a otimização da utilização de espaços;

V. otimizar as despesas de serviços;
VI. gerenciar os processos de limpeza, manutenção e segurança (controle
patrimonial e pessoal);
VII. administrar o controle de ativo fixo;
VIII. gerenciar as atividades do departamento de Segurança do Trabalho;
IX. negociar e controlar os contratos de aluguel de imóveis;
X. planejar e gerenciar o orçamento de sua área;
XI. gerenciar os processos de compras e suprimentos, bem como o processo de
negociação junto aos fornecedores;
XII. gerenciar processos de logística (recebimento, armazenagem e expedição);
XIII. coordenar os processos de suporte ao negócio (mensageria, frota técnica, frota
executiva, transporte escolar etc.);
XIV. fazer a gestão dos prestadores de serviço no Centro Universitário Fadergs
(cafeterias, gráficas rápidas, livrarias, etc.);
XV. desempenhar funções que, embora não explícitas no Regimento Geral, sejam
de sua área de competência ou especificamente demandadas.

A Gerência e Coordenação de Recursos Humanos são responsáveis pelo
planejamento estratégico e direcionamento geral das práticas de recursos humanos,
desenvolvendo, implementando e administrando as políticas de recrutamento,
seleção,

treinamento,

desenvolvimento,

remuneração,

benefícios,

relações

trabalhistas e sindicais, administração de pessoal, folha de pagamento e medicina do
trabalho.
São atribuições da Gerência e Coordenação de Recursos Humanos:
I. contribuir para o processo de reflexão e planejamento estratégico;
II. estruturar e implementar políticas e práticas corporativas de recursos humanos
para atração, remuneração e retenção de talentos;
III. gerenciar,

implementar

e

acompanhar programas de

treinamento e

desenvolvimento gerencial, técnico e administrativo agregando-os aos
objetivos organizacionais e contribuindo ao autodesenvolvimento de ações
integradas de recursos humanos com as demais áreas do Centro Universitário
Fadergs;

IV. coordenar e controlar as atividades de recrutamento e seleção, envolvendo
pessoal executivo, técnico e administrativo;
V. monitorar o clima organizacional e níveis de motivação por meio do
desenvolvimento de ações integradas de recursos humanos com as demais
áreas do Centro Universitário Fadergs;
VI. gerenciar canal de comunicação interna, por meio de jornal interno, quadro de
avisos, boletins informativos, reuniões de esclarecimentos;
VII. coordenar a organização e realização de eventos e atividades sociais ligadas
a Recursos Humanos, desenvolvimento organizacional, providenciando a
logística e os recursos necessários para sua concretização;
VIII. responder pela política de relacionamento entre o Centro Universitário Fadergs
e a comunidade no tocante a aspectos sociais desenvolvendo e coordenando
a realização de atividades de apoio à comunidade;
IX. gerir e propor a política de cargos e salários e de benefícios do Centro
Universitário, bem como estratégia de revisão;
X. administrar orçamento e projeção de tendências de despesas de pessoal,
implementação de ações de racionalização de custos e melhoria contínua da
produtividade, partindo dos objetivos operacionais fixados;
XI. gerenciar e administrar o departamento médico e as atividades da área de
Medicina Ocupacional;
XII. responder pelo desenvolvimento das relações trabalhistas, como negociações
sindicais, atendimento à fiscalização e administração de causas trabalhistas e
representação da empresa junto a órgãos públicos, de classe e demais
entidades;
XIII. gerenciar as atividades de rotinas trabalhistas, implementação de políticas,
controles e ações gerenciais, visando a redução de riscos e passivos
trabalhistas e sindicais;
XIV. responder pelo desenvolvimento de indicadores gerenciais de recursos
humanos relacionados ao quadro de pessoal, turnover, salários, folha de
pagamento e dimensionamento de mão de obra;

XV. gerenciar as atividades de administração de pessoal, envolvendo folha de
pagamento e demais rotinas, tais como: recolhimento de impostos e encargos
sociais, admissão, demissão, processamento de férias e outros; e
XVI. desempenhar funções que, embora não explícitas no Regimento Geral, sejam
de sua área de competência ou especificamente demandados.
A Gerência e Coordenação de Tecnologia da Informação são responsáveis por
desenvolver e implementar a tecnologia da informação alinhada à estratégia, devendo
atuar no planejamento e implementação de sistemas de informações empresariais
para apoiar o seu funcionamento e melhorar a eficácia do Centro Universitário
Fadergs.
São atribuições da Gerência e Coordenação de Tecnologia da Informação:
I. gerenciar e controlar a execução do orçamento de TI de forma a garantir que
os investimentos sejam direcionados conforme o planejamento estratégico e,
ainda, acompanhar a execução dos projetos, consultorias e contratos
relacionados à Tecnologia da Informação;
II. entender as necessidades institucionais, as melhores práticas e novas
tecnologias, traduzindo-as em especificações funcionais e técnicas para novas
implementações ou mudanças em infraestrutura, em processos, em
sistemas/ERP, em data center e em outras tecnologias;
III. coordenar a elaboração, aplicação e validação de ações e políticas
relacionadas à segurança da informação e comunicação, em conformidade
com as auditorias internas, externas, políticas da Mantenedora e SOX
(Sabranes-Oxley);
IV. colaborar com processo de compra de ativos de rede, servidores, storages,
appliances e outros equipamentos relacionados ao parque tecnológico do
Centro Universitário, fornecendo especificações técnicas compatíveis com as
reais necessidades, com o orçamento e com padrões de mercado;
V. planejar, gerenciar, acompanhar e controlar ações de desenvolvimento de
sistemas, redes/segurança/telecomunicações, infraestrutura, manutenção em
informática, requisitos/documentação, banco de dados, teste/qualidade e
service desk;

VI. coordenar programa permanente de licenciamento/aquisição de softwares, de
forma a atender às necessidades relacionadas à TI, mantendo o parque de
softwares da instituição legalizado e atualizado;
VII. gerenciar contratos com fornecedores de sistemas, telecomunicações e
infraestrutura, renegociando aspectos técnicos e financeiros, quando
necessário, ajustando acordos de nível de serviço (SLA) e assegurando que o
serviço/produto corresponda às especificações contratadas;
VIII. acompanhar constantemente a aderência dos sistemas à operação do Centro
Universitário Fadergs e planejar/gerenciar as melhorias, novas implantações e
aquisições necessárias para suportar o negócio; e
IX. desempenhar funções que, embora não explícitas no Regimento Geral, sejam
de sua área de competência ou especificamente demandados
A Gerência e Coordenação Financeira são responsáveis por gerenciar e
coordenar os processos financeiros e orçamentários da instituição.
São atribuições da Gerência e Coordenação Financeira:
I. trabalhar em parceria com a Mantenedora, monitorando o desempenho da
organização em relação ao orçamento anual e ao plano estratégico, e
fornecendo análises, informações e recomendações para a gestão da
operação;
II. administrar e avaliar iniciativas financeiras e sistemas de informação da
empresa relacionados ao orçamento, planejamento fiscal e financeiro,
contabilidade e gestão de ativos;
III. administrar e responsabilizar-se por todos os relatórios, funções de operações
financeiras, contábeis, tesouraria e operações tributárias;
IV. aprovar e liderar mudanças e melhorias nos sistemas e processos financeiros
e de gestão;
V. garantir a aderência às normas contábeis brasileiras e americanas (USGAAP);
VI. administrar a preparação dos demonstrativos e relatórios financeiros;
VII. administrar a geração da cobrança e do faturamento e a concessão de
descontos e bolsas;

VIII. administrar o processo de aprovação de despesas e investimentos, garantindo
a observância das alçadas de aprovação;
IX. assegurar a análise da disciplina orçamentária, realizando monitoramento de
custos e de despesas e investimentos e acompanhando o cumprimento dos
orçamentos departamentais, bem como apontar desvios e cobrar ações
compensatórias, conforme o caso;
X. avaliar oportunidades e desenvolver planos de redução de custos e de
inadimplência;
XI. desenvolver e implementar estratégias para recuperação de recebíveis;
XII. administrar a manutenção do plano de contas e da estrutura de centros de
custos, sempre buscando sua melhor configuração;
XIII. estabelecer a manutenção de mecanismos de controles internos, bem como de
processos e políticas que garantam a boa governança corporativa;
XIV. interagir com outros setores, tanto para fornecer recomendações e informações
financeiras relevantes para a gestão de suas respectivas áreas, quanto para
entender desafios, necessidades e expectativas de cada gestor;
XV. assegurar que sistemas e processos sejam configurados e mantidos de acordo
com as exigências dos padrões de auditoria;
XVI. coordenar, juntamente com a Mantenedora, o desenvolvimento e a
implementação do plano de negócios e de Projetos estratégicos;
XVII. direcionar e acompanhar os projetos de avaliação de investimentos;
XVIII. analisar e monitorar o fluxo de caixa, garantindo os recursos necessários para
a solvência e o crescimento institucional;
XIX. recrutar, treinar, motivar, engajar, desenvolver e avaliar a equipe da área,
identificar talentos, fornecer coaching e alocar recursos humanos de forma a
garantir a continuidade por meio de planos de contingência e sucessão; e
XX. desempenhar funções que, embora não explícitas no Regimento Geral, sejam
de sua área de competência ou especificamente demandados.

2.1.2.8 Ouvidoria

A Ouvidoria é um órgão autônomo, vinculada à Reitoria, com atribuições
estabelecidas em Regulamento próprio e jurisdição em todos os setores
administrativos e acadêmicos do Centro Universitário Fadergs.
O Reitor poderá baixar instruções complementares regulamentando as ações
do Ouvidor e delimitando as relações com as demais áreas do Centro Universitário
Fadergs.
A Ouvidoria se configura um órgão promotor do direito administrativo de
natureza unipessoal e não contenciosa como instrumento de participação, destinado
a colaborar no controle administrativo do Centro Universitário Fadergs mediante a
defesa dos direitos fundamentais dos membros da comunidade. A Ouvidoria é
exercida por um Ouvidor que atua de forma independente e crítica para o atendimento
às demandas espontâneas da comunidade interna e dos cidadãos, possibilitando o
acesso a registros e informações públicas ou restritas ao solicitante, além de receber
e responder sugestões, reclamações ou denúncias relacionadas ao serviço prestado.
A indicação do Ouvidor será prerrogativa exclusiva do Reitor e poderá recair
em docente ou membro do corpo técnico-administrativo do Centro Universitário
Fadergs, sendo designado até ulterior deliberação, ou poderá ser contratado
especificamente para a função.
Compete à Ouvidoria:
I.receber e investigar, de forma independente e crítica, as informações,
reclamações e sugestões encaminhadas por membros das comunidades
interna e externa, por meio de demanda espontânea;
II.analisar as informações, reclamações e sugestões recebidas e encaminhar o
resultado de sua análise aos setores administrativos competentes;
III.acompanhar as providências adotadas pelos setores competentes, de modo
a garantir o direito de resolutividade e manter o requerente informado do
processo; e
IV.sugerir medidas de aprimoramento das atividades administrativas e
acadêmicas em proveito da comunidade e do próprio Centro Universitário
Fadergs.

O procedimento administrativo instaurado pela Ouvidoria é autônomo e não
substitui o processo administrativo disciplinar.

2.2 Autonomia da Instituição em Relação à Mantenedora

As relações entre o Centro Universitário Fadergs e sua Mantenedora são
regulamentadas na legislação pertinente em vigor, no Estatuto e no Regimento do
Centro Universitário Fadergs.
É de responsabilidade da Mantenedora colocar à disposição do Centro
Universitário Fadergs, de acordo com suas possibilidades, edificações, instalações
físicas, equipamentos, máquinas, veículos e outros bens de uso duradouro,
necessários ao funcionamento das atividades de ensino, pesquisa e extensão, e de
apoio técnico e administrativo, assim como os recursos materiais de consumo e o
pessoal docente e não docente, atendendo-se às necessidades da Instituição para a
consecução das finalidades e objetivos previstos no Estatuto.
A Mantenedora é responsável pelo Centro Universitário Fadergs perante as
autoridades públicas e o público em geral; portanto, é incumbido a ela tomar as
medidas necessárias para o seu bom funcionamento, respeitados os limites da lei, do
Estatuto e do Regimento do Centro Universitário Fadergs, a liberdade acadêmica dos
corpos docente e discente e a autoridade própria de seus órgãos deliberativos,
consultivos e executivos.
Cabe à Mantenedora garantir os recursos econômico-financeiros e patrimoniais
ao Centro Universitário Fadergs e assegurar os recursos orçamentários aprovados na
forma do Estatuto do Centro Universitário Fadergs e planejados no Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI).
O Centro Universitário Fadergs aplica esses recursos referidos na consecução
das suas finalidades e objetivos, fazendo uso de sua autonomia administrativa,
econômico-financeira, didático-pedagógica e disciplinar, nos termos do Artigo Nº 207
da Constituição Federal, das normas emanadas do poder público, deste Estatuto e do
Regimento do Centro Universitário Fadergs.

Nenhuma despesa, além da prevista no orçamento anual, pode ser assumida
pelo Centro Universitário Fadergs sem prévia autorização da Mantenedora.
À Mantenedora incumbe, ainda, assegurar ao Centro Universitário, na forma
deste Estatuto, do seu Regimento e da legislação vigente, autonomia:
I.Didático-pedagógica;
II.Administrativa e financeira;
III.Disciplinar; e
IV.Patrimonial.
A autonomia didático-científica consiste em:
I.estabelecer suas políticas e estratégias de ensino-aprendizagem, pesquisa e
extensão;
II.criar, organizar, modificar, extinguir, suspender, fomentar, regulamentar e
aprovar programas, cursos e atividades de educação superior e profissional
técnica de nível médio e outros, observada a legislação vigente, obedecendose às normas gerais do sistema educacional;
III.estabelecer o número de vagas iniciais de qualquer um de seus cursos, alterar
o número de vagas existentes e fixar os critérios para ingresso nos seus
cursos e programas;
IV.organizar os currículos e projetos pedagógicos de seus cursos e programas,
na forma da legislação vigente;
V.estabelecer planos, programas e projetos técnicos, artísticos e culturais de
iniciação e pesquisa científica, bem como atividades de extensão;
VI.estabelecer seu regime acadêmico, didático-científico e disciplinar;
VII.conferir

graus,

diplomas,

títulos,

certificados

e

outras

dignidades

universitárias;
VIII.aprovar seus projetos acadêmicos e definir as linhas de ação;
IX.celebrar convênios ou acordos de cooperação ou parceria com outras
Instituições;
X.elaborar e reformar o seu Estatuto e Regimento Geral, submetendo-os à
homologação do ConsUnEPE e da Mantenedora; e

XI.elaborar, reformar e aprovar os regulamentos internos de seus órgãos
executivos e auxiliares.
XII.A autonomia administrativa e financeira consiste em:
XIII.estabelecer a política administrativa e de investimentos, de acordo com as
prioridades de seu Plano de Desenvolvimento Institucional e das
disponibilidades financeiras;
XIV.estabelecer a estrutura organizacional e administrativa, abrangendo-se
recursos humanos, direitos e deveres e os critérios de operacionalização e
funcionamento;
XV.dispor sobre o pessoal docente e técnico-administrativo e estabelecer direitos
e deveres, assim como normas de seleção, admissão, promoção, licença,
substituição e dispensa;
XVI.fixar, estabelecer e alterar os valores e custos das taxas e emolumentos,
anuidades,

semestralidades

ou

mensalidades

escolares

de

cursos,

programas ou serviços, nos termos da legislação;
XVII.estabelecer a política financeira;
XVIII.elaborar o orçamento;
XIX.promover a gestão orçamentária;
XX.aceitar subvenções, doações e legados, bem como buscar cooperação
financeira mediante convênios com entidades nacionais e estrangeiras,
públicas e privadas;
XXI.fixar os critérios e valores dos encargos educacionais, das contribuições e
taxas escolares e serviços, respeitando-se a legislação vigente; e
XXII.encaminhar

à

Mantenedora

Projetos

ou

Programas

que

exijam

suplementação orçamentária ou financeira.
A autonomia disciplinar compreende a competência para estabelecer o regime
de direitos e deveres e de aplicações de penalidades de sua comunidade acadêmica,
respeitadas as determinações legais e os princípios gerais do Direito.
A autonomia patrimonial consiste na administração do patrimônio da Entidade
Mantenedora colocado à disposição do Centro Universitário Fadergs.
O Centro Universitário Fadergs obedece aos seguintes princípios:


Unidade de patrimônio e administração;



Estrutura organizacional com base em cursos;



Unidade das funções de ensino, pesquisa e extensão;



Racionalidade de organização, com plena utilização dos recursos

materiais e humanos;


Pluridisciplinaridade, pela formação de quadros profissionais dos níveis

superior e médio, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber
humano;


Flexibilidade de métodos e critérios, com vistas às diferenças individuais

dos estudantes, às peculiaridades locais e regionais e às possibilidades de
combinação dos conhecimentos para novos cursos e programas de pesquisa
e extensão.

2.3 Relação com a comunidade, instituições e empresas

As relações do Centro Universitário Fadergs com a Comunidade, o Governo e
o Setor Empresarial processam-se conforme o disposto em sua Política de
Relacionamento com o Governo e a Comunidade, assim como em suas políticas de
Ensino, Pesquisa e Extensão, uma vez que essas três grandes dimensões da ação
universitária estão, na declaração de missão institucional, vinculadas ao compromisso
de contribuir para o desenvolvimento regional.
As relações do Centro Universitário Fadergs com a Comunidade, o Governo e
o Setor Empresarial devem ser realizadas no âmbito dos fóruns mantidos com as
comunidades atendidas pelas ações do Centro Universitário Fadergs e na
interlocução dos representantes institucionais com as entidades da sociedade civil e
das instâncias governamentais.
Deve possuir mecanismos de transparência institucional, garantindo a
governança corporativa e a lisura da sua gestão e relação com a Comunidade,
Instituições e Empresas.
A Política de Relacionamento com o Governo e a Comunidade tem, entre as
suas diretrizes, as seguintes preocupações: a) Incorporar, no processo de
desenvolvimento orgânico do Centro Universitário e em suas metas de qualidade, as

políticas e regulamentações emanadas do Ministério da Educação, com vistas a
melhor atender as necessidades crescentes do país em termos de educação superior;
b) Contribuir para o desenvolvimento regional e local do Brasil, pela escolha dos
campos de conhecimento a serem ensinados e pela definição de áreas de pesquisa e
extensão que contribuam nesse sentido; c) Oferecer uma formação humanista, além
da formação profissional específica, de forma a oportunizar aos estudantes, assim
como aos demais membros da comunidade acadêmica, experiências de engajamento
comunitário e de atuação em situações de enfrentamento de problemas concretos da
sociedade; d) Criar e manter um relacionamento sólido com as comunidades do
entorno do Centro Universitário Fadergs e com órgãos da administração direta e
indireta das esferas federal, estadual e municipal que estejam em seu escopo de
atuação; e) Participar de discussões que subsidiem a elaboração de políticas públicas
de interesse social e atuar como agente promotor dos valores da democracia
representativa; f) Atuar como agente promotor e difusor de novas tecnologias que
possibilitem a inclusão digital e o empoderamento das comunidades assistidas Centro
Universitário Fadergs e g) prestar serviços à comunidade objetivando integrar-se com
a mesma e assumindo compromisso com a modificação social positiva de seu entorno.
A concretização das diretrizes e ações previstas na Política de Relacionamento
com o Governo e a Comunidade ocorre por meio de iniciativas programadas para
períodos de cinco anos, conforme as discussões realizadas no âmbito dos fóruns
mantidos com as comunidades atendidas pelas ações do Centro Universitário Fadergs
e na interlocução dos representantes institucionais, com as entidades da sociedade
civil e das instâncias governamentais. A título de exemplo, pode-se citar alguns
convênios muito importantes:


Receita Federal



SINE



Thomson Reuters



SEBRAE/RS



Defensoria Pública do RS - Estado do RS



Secretaria de Segurança Pública



Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul



Associação dos Cegos do Rio Grande do Sul



PROCON/RS.



Hospital Blanc



Santa Casa de Misericórdia



Hospital Ernesto Dorneles



Hospital Vila Nova



Casa do Menino Jesus de Praga



Amigos do Lucas



Casa Moacir



CIPROS



Hospital Psiquiátrico São Pedro



GAEPSI- Associação de Psicoterapia Psicanalítica



Quality



Clínica Mediação



Policlínica Militar de Porto Alegre



Asilo Padre Cacique



Lar Santo Antônio



Urgetrauma



Educandário São João Batista



Ipanema Sports



Clínica São José



Clínica Libertad



Hospital do Extremo Sul da Restinga



Calábria



Instituto Passos



Residencial Bella Vida



Casa Camerino de Idosos



Apres Group



Colégio Santa Luzia



Colégio Olavo Nunes



Demahb



Goni Consultoria



Associação Cristã de Moços

Para o período de 2021 - 2025, em articulação com as diretrizes previstas na
Política de Relacionamento com o Governo e a Comunidade, foram previstas as
seguintes iniciativas:


criar e manter um diálogo aberto com os representantes das diversas

entidades da administração pública direta e indireta que atuam na regulação do
ensino superior no País, de modo a viabilizar a implantação de cursos de
graduação

e

pós-graduação

que

atendam

às

necessidades

de

desenvolvimento Porto Alegre e do Brasil;


manter representantes da sociedade civil nos principais fóruns,

conselhos, comitês e demais órgãos colegiados relacionados às suas áreas de
atuação;


oferecer, por meio do Fadergs Carreiras do Centro Universitário

FADERGS, uma alternativa acessível de ensino de línguas, de forma a
favorecer a internacionalização das comunidades interna e externa;


promover espaços de debate sobre temas de interesse público, com o

intuito de fortalecer os princípios da democracia representativa;


engajar a comunidade universitária em ações de voluntariado que

contribuam para o bem-estar da comunidade e para a consecução de políticas
públicas sociais e ambientais;


contribuir com a administração pública por meio da apresentação de

propostas voltadas para o desenvolvimento das regiões em que o Centro
Universitário FADERGS atua;


intermediar as iniciativas de empreendedorismo e inovação existentes

nas comunidades atendidas e as fontes de financiamento e promoção
disponibilizadas pelos programas governamentais e fundos privados; e


desenvolver conexões entre a missão e os objetivos do Centro

Universitário FADERGS e as necessidades da região em que está localizada,

com vistas a maximizar a sua contribuição para a comunidade e a ação
governamental.

2.4 Ações de transparência e divulgação de informações da instituição e das
eventuais parcerias

Ainda no que compete à organização administrativo-acadêmica e gestão
institucional, de modo a cumprir a legislação vigente, as políticas institucionais e
assegurar a transparência, o Centro Universitário Fadergs mantém, para consulta dos
alunos ou interessados, o registro oficial, devidamente atualizado, dos seguintes
elementos:
I.

projeto Pedagógico e componentes curriculares de cada curso, sua duração,

seus requisitos e os critérios de avaliação;
II.

conjunto de normas que regem a vida acadêmica, incluídos este Estatuto e

o seu Regimento;
III.

descrição da Biblioteca quanto ao seu acervo de livros e periódicos, físico,

virtual ou ambos, relacionada à área do curso, inclusive ao compartilhamento
com outros cursos, política de atualização e informatização, área física
disponível e formas de acesso e utilização;
IV.

descrição da infraestrutura física e virtual destinada ao curso, inclusive do o

compartilhamento com outros cursos, quais sejam: laboratórios, equipamentos
instalados, infraestrutura de informática e redes de informação;
V.

relação de polos de EaD, com seus respectivos atos de criação, cursos e

vagas ofertados, em conformidade com as informações constantes do
Cadastro e-MEC, descrição da capacidade de atendimento da comunidade
acadêmica, da infraestrutura física, tecnológica e de pessoal, com
comprovação por meio de fotos e vídeos;
VI.

relação dos ambientes profissionais, quando for o caso, com indicação dos

cursos que os utilizam, explicitada a articulação com a sede e os polos EaD;

VII.

edital de abertura do vestibular ou processo seletivo do curso, a ser

publicado no mínimo 15 (quinze) dias antes da realização da seleção, que
contenha as informações previstas na legislação vigente; e
VIII.

publicização das parcerias estabelecidas pelo Centro Universitário Fadergs

com instituições e empresas governamentais e não governamentais.
Por fim, os processos de gestão institucional e a estrutura organizacional da
Centro Universitário Fadergs, apresentados neste PDI, estão em consonância com as
Políticas de Gestão e traduzidos na organização acadêmica e nas relações com a
comunidade acadêmica consubstanciada nos programas institucionais, projetos e
atividades de ensino, pesquisa e extensão, respeitando-se a autonomia de cada
órgão.
Dessa forma, apresentada a organização administrativo-acadêmica, inicia-se o
capítulo III que aborda o Projeto Pedagógico Institucional e retrata o modelo,
referências e políticas educacionais.

3 PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL

3.1 Concepções referenciais do projeto pedagógico institucional

O Projeto Pedagógico Institucional (PPI) é um documento norteador da
gestão acadêmica do Centro Universitário Fadergs e um importante alicerce que
orienta as ações voltadas à consecução da Missão Institucional.
O PPI define as políticas institucionais voltadas à organização didáticopedagógica, que engloba o perfil dos cursos e dos egressos, flexibilidade e
integralização curricular, atividades práticas e estágios, materiais pedagógicos,
avanços

tecnológicos,

relacionamento

professor

e

aluno,

atividades

complementares, avaliações do trabalho docente e articulação entre o PDI e
Projetos Pedagógicos de Curso.

Figura 7: Articulação entre PPC, PPI e PDI

Fonte: Qualidade Acadêmica.

O PPI deve ser considerado um instrumento de ação política e pedagógica
destinado a garantir uma formação global e crítica a todos os participantes no
processo, como forma de capacitá-los para a cidadania, formação profissional e

pleno desenvolvimento pessoal. Ou seja, é uma referência que contém os
princípios técnico-metodológicos condutores das ações acadêmicas, além de
clarificar a contribuição da Instituição para o desenvolvimento de sua região de
abrangência.
Os objetivos do Projeto Pedagógico Institucional do Centro Universitário
Fadergs estão detalhados na Figura abaixo.
Figura 8: Objetivos do PPI.

Fonte: Qualidade Acadêmica

Conforme documento referencial do MEC/CONAES/IPEA, Avaliação externa
de instituições de educação superior (Brasília, fev. 2006, p.35), “O Projeto PolíticoPedagógico Institucional é um instrumento político, filosófico e teórico-metodológico
que norteará as práticas acadêmicas da IES, tendo em vista sua trajetória histórica,
inserção regional, vocação, missão, visão e objetivos gerais e específicos”.
Considerando-se que o PPI é um documento que contém os valores
originados da identidade da instituição e materializados nas referências de seu
fazer específico, deve delinear o horizonte de longo prazo, não se limitando,
portanto, a um período de gestão. Em sua fundamentação, o PPI expressa uma
visão do mundo contemporâneo e do papel da educação superior em face da nova
conjuntura globalizada e tecnológica, ao mesmo tempo em que deve explicitar o
papel da instituição e sua contribuição social por meio do ensino, da pesquisa e da
extensão como componentes essenciais à formação crítica do cidadão e do futuro

profissional, na busca da articulação entre o real e o desejável. Nesse sentido, é
um documento que mostra um caminho, uma direção para a atuação institucional
e explicita o desejo de uma ação intencional e um compromisso definido
coletivamente.
O contexto contemporâneo é marcado por desafios sociais, econômicos,
políticos e culturais. A intensa revolução tecnológica, que também impacta os
aspectos mencionados, possibilita ampla produção e difusão de novos
conhecimentos. É compreensível que tal contexto imponha mudanças também ao
sistema educacional.
O papel da instituição de ensino superior deve ser constantemente
redefinido, face ao modelo de desenvolvimento e às novas demandas e
tecnologias. Nessa perspectiva, Centro Universitário Fadergs, em consonância
com sua missão, desafia-se a expandir o acesso à educação superior de qualidade,
de modo a contribuir para o desenvolvimento regional, e propõe-se a atuar em
ensino, pesquisa e extensão, na busca da interação com diferentes setores da
sociedade, a partir de um contexto local que, por sua vez, é determinante em uma
perspectiva global.
Destaca-se uma das premissas básicas do Projeto Pedagógico Institucional
– PPI: para o aluno sentir-se membro ativo de uma comunidade, é imprescindível
proporcionar-lhe os meios para entender o mundo em que vive, compreender os
fatos passados e viver o momento histórico em todas as suas dimensões. De outra
parte, é necessário ressaltar que o Projeto Pedagógico Institucional é fruto da
construção coletiva, do diálogo permanente dos membros da comunidade
acadêmica e da contribuição constante dos órgãos colegiados da instituição.
O Centro Universitário Fadergs tem por missão: “Expandir o acesso à
educação superior de qualidade, assegurando a formação de cidadãos e
profissionais empreendedores, capazes de fazer do mundo um lugar melhor, sob
múltiplas formas e graus, a ciência e a cultura em geral.” Para que este objetivo
seja atingido, incorporamos as premissas apontadas pela UNESCO como
norteadoras da educação: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver
e

aprender

a

ser

e

apoiamo-nos

ainda

no

referencial

construtivista,

socioconstrutivista e cognitivista das teorias de aprendizagem para fundamentar
nossas ações pedagógicas, com destaque para Piaget, Vygotsky e Ausubel.

3.2 Design Acadêmico do Centro Universitário Fadergs

O cenário da sociedade contemporânea é delineado como um ambiente em
constante transformação. Identificar as mudanças, compreendê-las, lidar com elas
e superá-las são desafios dos agentes que participam dessa realidade, cada vez
mais complexa, organizada em sistemas interligados, com alta capacidade e
velocidade de reconfiguração.
Agrupamentos em rede, como teias de inúmeros laços e conexões, são
característicos da atual dinâmica do contexto em que vivemos. Isso nos impõe
abordagens inovadoras, capazes de promover rupturas conceituais na busca pela
excelência.
Em consonância com seu contexto, o Design Acadêmico da Centro
Universitário Fadergs também considera a força dos laços e conexões na
construção de seu projeto educacional. Sendo assim, valoriza a participação
coletiva de profissionais que atuam na Rede Laureate no Brasil e apresentam alto
grau de capacitação e experiência acadêmica e técnica em diferentes áreas do
conhecimento, alocados em unidades de todo o país.
Para a Centro Universitário Fadergs, ter seu Design Acadêmico alinhado ao
Design Acadêmico (Laureate Design) significa:
 modernização e eficiência de proposições de gestão educacional que
garantam a sustentabilidade de projetos educacionais com alto nível de
qualidade;
 atualização

das

matrizes

curriculares,

considerando-se

diretrizes

curriculares nacionais, demandas mercadológicas e legislação vigente;
 coerência das proposições educacionais e do perfil do egresso com o
mundo do trabalho, com foco na empregabilidade;
 sinergia nas áreas de conhecimento e entre elas, de modo a criar uma
grande rede de relacionamentos.

Baseado nas melhores práticas mundiais, na educação de vanguarda,
regulações

específicas

nacionais,

na

excelência,

internacionalidade,

responsabilidade social e na formação interprofissional, propõe que a formação do
profissional ocorra sob aprendizagem alicerçada em competência, com o estudante
como centro do processo e construtor de sua aprendizagem, o qual deve mobilizar
habilidade, conhecimento e atitude na resolução de situações, e que o docente
facilitador guie a promoção da aprendizagem experiencial, profunda e significativa,
segundo os princípios andragógicos.
As premissas do Design Acadêmico da Centro Universitário Fadergs estão
pautadas no conceito de redes de cooperação, em que o capital intelectual, os
especialistas e os demais recursos necessários ao desenvolvimento de
metodologias inusitadas de ensino e aprendizagem estão disponíveis para todas
as instituições componentes dessa rede, por meio de uma abordagem
suprainstitucional, que considere o propósito do conjunto agregado em prol da
melhoria contínua.
A colaboração entre os elementos da Rede Laureate para com o Centro
Universitário Fadergs promove uma perspectiva multicultural, a qual valoriza e inclui
ideias para o avanço da sociedade local, ao mesmo tempo em que incentiva o
trabalho entre equipes transdisciplinares. Essa dinâmica inspira novas formas de
atuação e gestão universitária em ambientes complexos.
Pensar o Design Acadêmico numa perspectiva de sistema interligado
possibilita, em síntese:
 valorizar a competência de renomados profissionais do Centro
Universitário Fadergs e oportunizar que suas contribuições sejam
socializadas entre as demais unidades educacionais;
 enriquecer o

trabalho educacional considerando-se contribuições

advindas de diferentes cenários, enriquecidos por traços culturais que
possibilitam a ampliação das perspectivas de abordagem dos temas
constituintes das proposições curriculares;
 aproveitar a multiplicidade de saberes e experiências dos participantes no
desenvolvimento de uma rede de inovação, que pela sua dinamicidade
promova a cocriação de saberes e de projetos inovadores em educação; e

 contar com múltiplos olhares e distintas experiências para avaliar o
trabalho realizado e pensar em melhorias contínuas a serem efetivadas.
O Centro Universitário Fadergs, é enriquecido pela participação no Design
Acadêmico da Rede Laureate de ensino, atuando em conformidade com seus
princípios filosóficos e técnico-metodológicos, contando com uma ampla estrutura
de suporte para a sua atuação pedagógica e dinâmica educacional. Tais princípios
estão retratados neste documento.

3.3 A Identidade Da Instituição

O Centro Universitário Fadergs é uma instituição de ensino superior privada
que busca formar profissionais competentes em suas áreas de atuação, os quais
contribuam para o progresso social e ambiental do país e estejam preparados para
atuar tanto localmente quanto nos polos presenciais distribuídos pelo país numa
economia globalizada. Empenha-se para alcançar esse resultado por meio da
qualidade acadêmica, inovação, empregabilidade e internacionalidade.
A qualidade acadêmica é fomentada a partir do trabalho desenvolvido tanto
com docentes quanto com estudantes. Os primeiros têm a oportunidade de
desenvolvimento profissional, por meio de capacitação contínua, o que sustenta a
implementação de práticas pedagógicas atualizadas e voltadas para o estudante
contemporâneo, envolvendo-se metodologias ativas e o uso de tecnologias. Os
estudantes, por sua vez, são incentivados a serem os protagonistas de sua
aprendizagem, de modo autônomo, e a desenvolverem a capacidade reflexiva e
crítica, tanto sobre conteúdos e habilidades aprendidos quanto sobre as suas
atitudes e vivências pessoais. Fruto desse trabalho é a performance institucional
refletida nos índices do Ministério da Educação – MEC: Índice Geral de Cursos –
IGC, Conceito Preliminar de Curso – CPC, Conceito de Curso – CC e Exame
Nacional de Desempenho de Estudantes – Enade.
A inovação é um dos diferenciais do Centro Universitário Fadergs. Seja pelas
práticas pedagógicas envolvidas, adequadas à área de formação, e utilização de
instalações e tecnologias de ponta, como a simulação, seja pela modernização e

inovação constantes em processos e sistemas de gestão, assim como a prestação
de serviços acadêmicos, a Instituição se mantém sempre atualizada em relação ao
que há de mais moderno em termos educativos e de gestão.
A internacionalidade é promovida de várias maneiras, como por experiências
de internacionalidade oferecidas no FADERGS Carreiras para os seus estudantes
e professores; pela transmissão ao vivo de grandes eventos mundiais, com
tradução simultânea e exclusividade, destinados a discentes e docentes; pela
promoção de eventos de práticas e trocas pedagógicas para os docentes das
instituições da Rede; pela adoção de metodologias ativas de ensino-aprendizagem;
e pela constante oferta de programas de desenvolvimento de lideranças
acadêmicas e técnico-administrativas.
Cabe ressaltar que o Centro Universitário Fadergs é também um espaço de
inclusão que se concretiza pelo atendimento educacional especializado, o qual
assegura a acessibilidade em sua magnitude, de modo que compreende a
eliminação de barreiras arquitetônicas, pedagógicas/metodológicas, atitudinais,
comunicacionais e digitais dos estudantes que apresentam deficiências ou
dificuldades de aprendizagem, na certeza de que o trabalho conjunto de técnicos,
coordenadores e docentes é essencial para que esses estudantes possam revelar
e desenvolver seus talentos e contribuir de forma significativa para o
desenvolvimento social.
O Centro Universitário Fadergs comunga a noção de que na sociedade deve
prevalecer o respeito mútuo, a tolerância, ética, preocupação com o meio ambiente,
bem como a busca da justiça social, da igualdade de oportunidades, cultura de paz
e desenvolvimento pleno e produtivo, sem discriminações e capaz de garantir às
gerações futuras uma qualidade de vida satisfatória. Para fortalecer esse processo
de formação de uma sociedade mais justa e pluralista, há todo o empenho em se
garantir, também em um nível interno, que a busca do conhecimento e a expressão
de juízos e valores pessoais ocorram em um clima de liberdade acadêmica, que
supõe profunda responsabilidade e respeito integral para com os direitos do outro
e as exigências do bem comum.
Nesse sentido, a Instituição assume ainda, como um de seus objetivos
essenciais, que seus estudantes, docentes e colaboradores contribuam de forma

eficaz para a transformação da sociedade brasileira, por meio das suas atividades
de ensino, pesquisa e extensão, ou ainda mediante colaboração com a sociedade,
com intervenções que contribuam para melhorar as condições sociais de grupos ou
indivíduos e atender a políticas públicas de ação e responsabilidade social.
O Centro Universitário Fadergs procura também estreitar suas relações com
o mundo profissional em toda a sua amplitude, por meio da atualização de seus
currículos, de modo a manter-se sintonizada com as necessidades do mercado de
trabalho, bem como pela preparação de seus estudantes com sólida formação
profissional em termos de competências básicas e específicas, além de consistente
atitude ética. Isso é feito na certeza de que a medida do sucesso de uma instituição
de ensino superior está relacionada à sua capacidade de responder com agilidade
aos anseios e necessidades sociais, com a habilidade de traduzi-los em conteúdos
pedagógicos capazes de desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes
exigidas ao desempenho de um bom profissional e de um cidadão esclarecido e
consciente.

3.4 Inserção Regional

A trajetória do Centro Universitário Fadergs demonstra uma sintonia
constante com a promoção do desenvolvimento regional, cuja importância é
expressa na sua missão institucional. Desde sua criação, a instituição busca
articular as políticas e diretrizes das suas atividades de ensino, pesquisa e extensão
com as vocações e demandas socioeconômicas da região.
O município de Porto Alegre está, administrativamente, dividido em 17
regiões representados por chefes de prefeituras de bairro. E, está situado em uma
área de 495, 4 km², com população estimada, pelo IBGE, 1.488.252 habitantes,
sendo, pelo último Censo de 2010 82,15% na área urbana, com densidade
demográfica de 3.004,2 hab./km², em que se destacam, em porcentagem, ainda
segundo o Censo de 2010: população de 0 a 14 anos 18%, 15 a 24 anos 15,7%,
25 a 59 anos 50,6% e 60 a mais anos 15%.

Atenta a este complexo cenário socioeconômico, o Centro Universitário
Fadergs aproxima sua ação educativa da realidade e das necessidades regionais
e locais por meio de importantes relações de parceria com as diversas esferas da
administração pública (federal, estadual e municipal), agências governamentais,
organizações da sociedade civil e representações comunitárias. Desde o seu
surgimento, em seu planejamento institucional, o Centro Universitário Fadergs tem
buscado ofertar cursos que atendam às demandas sociais e as áreas de vocação
econômica do Estado, ampliando o seu alcance, por meio da oferta de cursos à
distância e da interiorização do ensino com a abertura de polos.
Considerando a importância do setor de serviços, foram implantados cursos
que visam formar recursos humanos nesta área, para além das opções tradicionais.
A oferta de cursos na Área de Saúde, Negócios, Ciências jurídicas, Comunicação,
Educação e Engenharias e Tecnologia da informação, contemplam o máximo de
carreiras disponíveis, demonstrando o compromisso da Instituição com as questões
sociais que afligem a população, procurando contribuir com a formação de
profissionais em cursos como: Estética e Cosmética e incentiva pequenos
empreendedores na área da beleza a ter o próprio negócio; Logística para
profissionais que buscam atuar somente neste campo de atuação, que com a
situação pandêmica cresceu muito em função das compras online, Serviços Penais,
para profissionais que buscam atuar junto a penitenciárias, jogos digitais para
estudantes que visualizam no próprio entretenimento uma possibilidade de criar e
desenvolver sua profissão, entre outros cursos que buscam inovação e
desenvolvem a autonomia do aluno.
A partir da implantação destes cursos, a FADERGS pôde assumir um papel
de destaque em termos acadêmicos nos planos estadual e regional, contribuindo
para identificar, pensar e propor questões/alternativas que viabilizem o
desenvolvimento. Outra importante forma de inserção social da Instituição se
processa por meio do engajamento da comunidade acadêmica em ações de
voluntariado e de cunho social que contribuam para o bem-estar da comunidade e
para a consecução de políticas públicas sociais e ambientais. Estas ações estão
previstas e estruturadas por intermédio das diretrizes constantes das Políticas
Institucionais, cujo detalhamento encontra-se nas seções seguintes deste PDI.

Consiste em uma premissa da extensão do Centro Universitário Fadergs, a
realização de ações de longo prazo – que efetivamente contribuam com a
promoção das mudanças desejadas pela população – e de maneira concentrada,
em localidades previamente definidas, buscando obter os benefícios sinérgicos da
prática interdisciplinar. O empreendedorismo social é outra vertente de atuação que
sempre pautou a conduta da Centro Universitário Fadergs e que guarda grande
relação com os esforços de desenvolvimento comunitário envidados pelas áreas
de atuação da Instituição. Nesta linha, a Instituição procura trazer para dentro de
suas instalações a discussão de temas importantes para a sociedade, a exemplo
de questões relacionadas à responsabilidade social, inovação, economia solidária
e criativa, sustentabilidade e meio ambiente, saúde, qualidade de vida e bem-estar,
Direitos Humanos, Cidadania, Diversidade e Inclusão. Baseada no tripé, ensino,
pesquisa e extensão, busca estar presente e participar ativamente das dinâmicas
social, econômica e cultural da região, auxiliando o poder público e as entidades da
sociedade civil na elaboração e execução de soluções que contribuam para o
desenvolvimento sustentável da cidade de Porto Alegre. Esta disposição ficará
demonstrada nas próximas seções deste PDI, por intermédio dos princípios
filosóficos e metodológicos que norteiam as ações da Instituição, expressos nas
suas políticas acadêmicas.
A Educação de Porto Alegre tem um sistema bem desenvolvido de ensino
fundamental e médio, público e privado, considerando-se também uma gama de
escolas técnicas. O fator educação do IDH do município atingiu, em 2020, a marca
de 0,805, considerado um bom patamar, em conformidade com os padrões dos
Programas das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD
Os indicadores sociais municipais do IBGE em 2010 (Censo Demográfico)
apontam a taxa de analfabetismo da população é de 2,3%, menor que o número
apontado no Censo de 2000. A escolarização da população de 6 a 14 anos, ainda
segundo o IBGE de 2010 é de 96%. Quanto ao plano educacional, em Porto Alegre,
em 2020, segundo o Censo da Educação estavam matriculados, no ensino médio,
40.899 dentre as instituições municipais, estaduais, federais e privadas. No cenário
atual, destacam-se importantes universidades públicas e privadas, muitas delas

consideradas como centros de referência em áreas específicas. A cidade
prossegue em desenvolvimento econômico, social e cultural. Atualmente se
encontra em franco processo de implementação de programas e infraestrutura de
mobilidade urbana e acessibilidade
O Centro Universitário Fadergs tem um papel gerador e distribuidor de
conhecimento, sendo que, historicamente, a Instituição aproximou a sua ação
educativa da realidade e das necessidades nitidamente urbanas de adultos jovens
que desejam melhor formação educacional, com vistas à ascensão profissional. Os
trabalhos desenvolvidos em parceria e o estabelecimento de convênios com várias
instituições têm criado oportunidades de acesso ao ensino superior para um
contingente expressivo de pessoas, além de reforçar o contato da Instituição com
a sociedade e estimular a realização de projetos que ampliam suas ações na busca
da melhoria contínua do projeto institucional.

Em 2019, o Centro Universitário

Fadergs teve 78% de taxa de empregabilidade, considerando-se que seus
egressos conseguiram emprego em até 1 ano da conclusão do curso, segundo
pesquisa realizada pelo Market Analysis Planning (MAP).
O Centro Universitário Fadergs contribui para o desenvolvimento
econômico-social a partir da disponibilização de suporte científico e tecnológico.
Por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, prepara recursos humanos e
produz tecnologia de modo a colaborar no crescimento e desenvolvimento regional.
Além disso, contribui efetivamente para assegurar os direitos e garantias individuais
e sociais estabelecidos na Constituição Federal e cumpre as exigências relativas
ao desenvolvimento nacional sustentável, conforme Decreto Nº 7.746, de 05 de
junho de 2012. As atividades educacionais são orientadas para a formação
profissional e cidadã, com foco na autonomia intelectual, responsabilidade social,
respeito à dignidade humana e ética. O Centro Universitário Fadergs busca, com
profunda dedicação, cumprir as suas obrigações sociais e atuar de diferentes
formas para estabelecer relações estreitas com a comunidade. Essas obrigações
são partes inerentes à missão e aos objetivos da Instituição.

3.5 Organização Acadêmica

O Centro Universitário Fadergs atua em ensino, pesquisa e extensão,
ancorada na oferta de seus cursos de graduação (Bacharelados, Licenciaturas e
Tecnológicos), de pós-graduação (Lato Sensu) e de extensão (curta duração). Para
ir ao encontro das diversas necessidades específicas dos estudantes e ampliar o
acesso ao nível superior, sem perder de vista a qualidade do ensino, a Instituição
oferece modalidades de ensino presencial e a distância. Em todas as modalidades,
no entanto, tem papel fundamental o uso de tecnologias digitais, principalmente do
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), adotado desde 2002 (Blackboard), que
permite acesso aos conteúdos exclusivos, integração entre docente e estudante, e
entre estudantes e ferramentas colaborativas de aprendizagem.
Os cursos oferecidos encontram-se organizados em Escolas, de acordo com
as diversas áreas do conhecimento, a saber: Ciências da Saúde, Direito, Educação,
Engenharias e TI e Negócios e Hospitalidade, conforme tabela a seguir:
Quadro 6: Escolas e Cursos.
Escola
Ciências sociais aplicadas, educação,
artes e humanidades - hecsa
Engenharia, arquitetura e tecnologia
da informação - steam
Ciências sociais aplicadas, educação,
artes e humanidades - hecsa
Ciências sociais aplicadas, educação,
artes e humanidades - hecsa
Engenharia, arquitetura e tecnologia
da informação - steam
Ciências da saúde e bem-estar cisbem
Engenharia, arquitetura e tecnologia
da informação - steam
Ciências da saúde e bem-estar cisbem
Ciências sociais aplicadas, educação,
artes e humanidades - hecsa
Engenharia, arquitetura e tecnologia
da informação - steam
Ciências sociais aplicadas, educação,
artes e humanidades - hecsa
Ciências sociais aplicadas, educação,
artes e humanidades - hecsa
Ciências sociais aplicadas, educação,
artes e humanidades - hecsa
Ciências sociais aplicadas, educação,
artes e humanidades - hecsa

Curso

Grau

Administração

Bacharelado

Análise e desenvolvimento de
sistemas

Tecnológico

Artes visuais

Bacharelado

Artes visuais

Licenciatura

Big
data
analítica

e

inteligência

Tecnológico

Biomedicina

Bacharelado

Ciência da computação

Bacharelado

Ciências biológicas

Licenciatura

Ciências contábeis

Bacharelado

Ciências da computação

Bacharelado

Ciências econômicas

Bacharelado

Ciências sociais

Licenciatura

Comércio exterior

Tecnológico

Design de animação

Bacharelado

Escola
Ciências sociais aplicadas, educação,
artes e humanidades - hecsa
Engenharia, arquitetura e tecnologia
da informação - steam
Ciências sociais aplicadas, educação,
artes e humanidades - hecsa
Ciências sociais aplicadas, educação,
artes e humanidades - hecsa
Ciências sociais aplicadas, educação,
artes e humanidades - hecsa
Ciências da saúde e bem-estar cisbem
Ciências da saúde e bem-estar cisbem
Engenharia, arquitetura e tecnologia
da informação - steam
Engenharia, arquitetura e tecnologia
da informação - steam
Engenharia, arquitetura e tecnologia
da informação - steam
Engenharia, arquitetura e tecnologia
da informação - steam
Engenharia, arquitetura e tecnologia
da informação - steam
Engenharia, arquitetura e tecnologia
da informação - steam
Engenharia, arquitetura e tecnologia
da informação - steam
Ciências da saúde e bem-estar cisbem
Ciências sociais aplicadas, educação,
artes e humanidades - hecsa
Ciências da saúde e bem-estar cisbem
Ciências sociais aplicadas, educação,
artes e humanidades - hecsa
Ciências sociais aplicadas, educação,
artes e humanidades - hecsa
Ciências sociais aplicadas, educação,
artes e humanidades - hecsa
Engenharia, arquitetura e tecnologia
da informação - steam
Ciências sociais aplicadas, educação,
artes e humanidades - hecsa
Ciências sociais aplicadas, educação,
artes e humanidades - hecsa
Engenharia, arquitetura e tecnologia
da informação - steam
Ciências sociais aplicadas, educação,
artes e humanidades - hecsa
Engenharia, arquitetura e tecnologia
da informação - steam
Ciências sociais aplicadas, educação,
artes e humanidades - hecsa

Curso

Grau

Design de games

Bacharelado

Design de interiores

Tecnológico

Design de produto

Tecnológico

Design gráfico

Tecnológico

Direito

Bacharelado

Educação física

Bacharelado

Enfermagem

Bacharelado

Engenharia civil

Bacharelado

Engenharia da computação

Bacharelado

Engenharia
automação

de

controle

e

Bacharelado

Engenharia de produção

Bacharelado

Engenharia elétrica

Bacharelado

Engenharia mecânica

Bacharelado

Estatística

Bacharelado

Estética e cosmética

Tecnológico

Eventos

Tecnológico

Fisioterapia

Bacharelado

Fotografia

Tecnológico

Gastronomia

Tecnológico

Geografia

Licenciatura

Gestão ambiental

Tecnológico

Gestão comercial

Tecnológico

Gestão
da
inovação
empreendedorismo digital

e

Tecnológico

Gestão da produção industrial

Tecnológico

Gestão da qualidade

Tecnológico

Gestão da
informação

tecnologia

da

Gestão de recursos humanos

Tecnológico
Tecnológico

Escola
Ciências sociais aplicadas, educação,
artes e humanidades - hecsa
Engenharia, arquitetura e tecnologia
da informação - steam
Ciências sociais aplicadas, educação,
artes e humanidades - hecsa
Ciências sociais aplicadas, educação,
artes e humanidades - hecsa
Ciências sociais aplicadas, educação,
artes e humanidades - hecsa
Ciências sociais aplicadas, educação,
artes e humanidades - hecsa
Ciências sociais aplicadas, educação,
artes e humanidades - hecsa
Engenharia, arquitetura e tecnologia
da informação - steam
Ciências sociais aplicadas, educação,
artes e humanidades - hecsa
Ciências sociais aplicadas, educação,
artes e humanidades - hecsa
Ciências sociais aplicadas, educação,
artes e humanidades - hecsa
Ciências sociais aplicadas, educação,
artes e humanidades - hecsa
Ciências sociais aplicadas, educação,
artes e humanidades - hecsa
Engenharia, arquitetura e tecnologia
da informação - steam
Engenharia, arquitetura e tecnologia
da informação - steam
Ciências sociais aplicadas, educação,
artes e humanidades - hecsa
Ciências sociais aplicadas, educação,
artes e humanidades - hecsa
Ciências da saúde e bem-estar cisbem
Ciências sociais aplicadas, educação,
artes e humanidades - hecsa
Ciências da saúde e bem-estar cisbem
Ciências sociais aplicadas, educação,
artes e humanidades - hecsa
Ciências sociais aplicadas, educação,
artes e humanidades - hecsa
Ciências da saúde e bem-estar cisbem
Engenharia, arquitetura e tecnologia
da informação - steam
Ciências sociais aplicadas, educação,
artes e humanidades - hecsa
Engenharia, arquitetura e tecnologia
da informação - steam
Engenharia, arquitetura e tecnologia
da informação - steam

Curso

Grau

Gestão de turismo

Tecnológico

Gestão do agronegócio

Tecnológico

Gestão financeira

Tecnológico

Gestão hospitalar

Tecnológico

Gestão pública

Tecnológico

História

Licenciatura

Hotelaria

Tecnológico

Jogos digitais

Tecnológico

Letras - inglês

Licenciatura

Letras - português

Licenciatura

Logística

Tecnológico

Marketing

Tecnológico

Marketing digital

Tecnológico

Matemática

Licenciatura

Matemática

Bacharelado

Mediação

Tecnológico

Negócios imobiliários

Tecnológico

Nutrição

Bacharelado

Pedagogia

Licenciatura

Podologia

Tecnológico

Processos gerenciais

Tecnológico

Produção
multimídia
realidade aumentada

em

Tecnológico

Psicologia

Bacharelado

Redes de computadores

Tecnológico

Secretariado executivo

Bacharelado

Segurança da informação

Tecnológico

Segurança no trabalho

Tecnológico

Escola
Ciências sociais aplicadas, educação,
artes e humanidades - hecsa
Ciências sociais aplicadas, educação,
artes e humanidades - hecsa
Ciências da saúde e bem-estar cisbem
Ciências sociais aplicadas, educação,
artes e humanidades - hecsa
Ciências sociais aplicadas, educação,
artes e humanidades - hecsa
Ciências sociais aplicadas, educação,
artes e humanidades - hecsa
Engenharia, arquitetura e tecnologia
da informação - steam
Engenharia, arquitetura e tecnologia
da informação - steam
Fonte: Regulação Acadêmica

Curso

Grau

Segurança privada

Tecnológico

Segurança pública

Tecnológico

Serviço social

Bacharelado

Serviços judiciais

Tecnológico

Serviços penais

Tecnológico

Serviços registrais e notariais

Tecnológico

Sistemas de informação

Bacharelado

Sistemas para internet

Tecnológico

Em resumo, o gráfico 1 a seguir demonstra a representatividade das áreas
do Conhecimento do Centro Universitário Fadergs:

Gráfico 1: proporção e números de cursos por grau e por área.

Fonte: regulação acadêmica.

A organização acadêmica por meio de Escolas consistiu uma mudança
significativa na Instituição, importante e necessária com a expansão do número de
estudantes. Cada uma das cinco Escolas é hoje uma unidade acadêmicoadministrativa com cursos distintos e reunidos de acordo com as possibilidades de
sinergia de conhecimentos e conteúdo. Essa organização permite agilidade no
funcionamento, desenvolvimento de estratégias e alocação de recursos que
assegurem a formação integral dos estudantes.
O processo de implantação das Escolas Centro Universitário Fadergs teve
início em 2014 e foi concluído no primeiro semestre de 2014. O primeiro projeto,
que inspirou os demais, foi desenvolvido para a área de Negócios e contou com a
participação de membros da administração superior, coordenadores de curso e
docentes do Centro Universitário Fadergs.
Em 2017, foi iniciado um estudo aprofundado e amplo de reestruturação das
Escolas como decorrência da gestão acadêmica da Centro Universitário Fadergs.
O estudo foi concretizado em 2018.

3.6 Princípios filosóficos e metodológicos

No Centro Universitário Fadergs, a aprendizagem é entendida como um
processo ativo, por meio do qual conhecimentos, habilidades e atitudes são
construídos pelo sujeito que aprende a partir da relação que estabelece com o
mundo e com as pessoas com quem se relaciona. Nesse sentido, o papel do
docente transforma-se, deixa de ser aquele que “transmite” conhecimentos que
serão “absorvidos” pelos estudantes nos moldes da “educação bancária”, na
expressão de Paulo Freire, para ser aquele que provoca a curiosidade e a
autonomia por meio da articulação e organização de estratégias de aprendizagem,
que provoquem conflitos e mudanças nas estruturas mentais dos estudantes. Nas
palavras de Zabala:
Em tudo isto desempenha papel essencial a pessoa especializada, que
ajuda a detectar um conflito inicial entre o que já se conhece e o que se
deve saber, que contribui para que o aluno se sinta capaz e com vontade
de resolvê-lo, que propõe o novo conteúdo como um desafio interessante

cuja resolução terá alguma utilidade, que intervém de forma adequada nos
progressos e nas dificuldades que o aluno manifesta, apoiando-o e
prevendo, ao mesmo tempo, a atuação autônoma do aluno. (1998, p.63) 3

Os novos conhecimentos são, pois, construídos por meio da relação
estabelecida entre o novo conhecimento e o pré-existente. É esse movimento que
torna a aprendizagem significativa, como aponta Ausubel4. Quanto mais os novos
conceitos relacionam-se, de maneira substancial e não arbitrária, com aqueles que
já estão na estrutura cognitiva do indivíduo, mais significativa é a aprendizagem. O
que torna necessária a atenção do docente em relação ao levantamento de
conhecimentos prévios, que são sempre o ponto de partida para a aprendizagem,
já que as informações a que o estudante é exposto devem sempre adquirir
significado para serem incorporadas a um repertório já existente.
Como ensinou Piaget, os conflitos cognitivos são a alavanca para a
aprendizagem, por criarem desequilíbrios cognitivos que induzem uma adaptação,
ou busca de equilíbrio, exigindo do estudante um trabalho constante de assimilação
e/ou acomodação do objeto ou novos conceitos às estruturas cognitivas.
Independentemente do estágio em que os seres humanos se encontrem
a aquisição de conhecimentos, segundo Piaget, acontece por meio da
relação sujeito/objeto. Esta relação é dialética e se dá por processos de
assimilação, acomodação e equilibração. O dinamismo da equilibração
acontece através de sucessivas situações de equilíbrio - desequilíbrio reequilíbrio que visam, por assim dizer, "dominar" o objeto do
conhecimento. (Pádua, 2009, p. 34) 5

Para que essas elaborações venham a acontecer, o Centro Universitário
Fadergs busca desenvolver currículos que incorporem a aprendizagem ativa, aqui
definida como um “método instrucional que engaje o estudante no processo de
aprendizagem (...) que requeira aos estudantes que façam atividades de

3

ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998.

4

AUSUBEL, David Paul. Psicologia educacional. 2. ed. Rio de Janeiro: Interamericana, 1978. 625 p.

PÁDUA, Gelson Luiz Daldegan. A epistemologia genética de Jean Piaget. Revista FACEVV, v. 1, n. 2,
p. 22-35, 2009.
5

aprendizagem significativas e reflitam sobre o que estão fazendo” (Prince, 2004,
p.1)6.
A aprendizagem ativa vem há tempos sendo apontada como um dos pilares
das boas práticas na educação superior, como indicaram Chickering e Gamson já
em 1987 no texto clássico Seven Principles for Good Practice in Undergraduate
Education:
Aprender não é um esporte no qual se é espectador. Estudantes não
aprendem muito ficando sentados na sala de aula ouvindo os professores,
memorizando tarefas pré-empacotadas e cuspindo respostas. Eles
precisam falar sobre o que estão aprendendo, escrever sobre o assunto,
relacioná-lo com experiências passadas e aplicá-lo nas suas vidas
cotidianas. Eles precisam tornar o que aprendem parte de si mesmos.
(Chickering and Gamson, 1987, p. 3)7

Nesse escopo, podemos encontrar um processo contínuo que vai de
estratégias que buscam envolver o estudante numa atividade intelectual, tais como
Think-Pair-Share, Snowball, Jigsaw classroom ou Brainstorming até metodologias
mais sistematizadas, como Aprendizagem Colaborativa, Baseada em Projetos e
Problem-based Learning (PBL), sempre organizadas e orientadas pelas
competências profissionais expressas no projeto pedagógico de cada curso e nos
objetivos da disciplina e da aula.
O planejamento das atividades e experiências de aprendizagem que coloca
o estudante no centro do processo de aprendizagem e utiliza a aprendizagem ativa
não pode prescindir do uso de tecnologias. Nessa perspectiva, são utilizadas
inúmeras estratégias, adequadas ao desenvolvimento de profissionais das mais
diferentes áreas. Trata-se de simuladores, aplicativos, laboratórios virtuais, robôs,
modelos anatômicos, jogos, equipamentos de realidade virtual, softwares

PRINCE, M. Does active learning work? A review of the research. Journal of Engineering Education,
2004.
6

Tradução livre de: "Learning is not a spectator sport. Students do not learn much just by sitting in
class listening to teachers, memorizing pre-packaged assignments, and spitting out answers. They
must talk about what they are learning, write about it, relate it to past experiences, apply it to their
daily lives. They must make what they learn part of themselves.” (Chickering and Gamson, 1987, p. 3).
7

específicos etc. que simulam situações reais e possibilitam a variação das
condições em que podem acontecer, propiciando uma experiência segura, mas
próxima da realidade.
A aprendizagem ativa implica ainda o desenvolvimento de atividades
práticas realizadas nos laboratórios, oficinas, cozinhas e outros ambientes de
experimentação, totalmente equipados com o que há de mais atual para cada
curso. Neles, os estudantes, com supervisão dos docentes especialistas,
desenvolvem atividades que garantem que os objetivos de aprendizagem sejam
alcançados.
As práticas pedagógicas adotadas pelo Centro Universitário Fadergs
apoiam-se ainda na perspectiva vygotskyana de aprendizagem com os pares,
potente ferramenta para provocar conflitos cognitivos, bem como para ajudar a
solucioná-los, de modo a alcançar novos níveis de conhecimentos e raciocínios é
na interação entre as pessoas que se constrói o conhecimento.
A apropriação da cultura pelo indivíduo não acontece de forma passiva:
este, ao receber do meio social o significado convencional de um
determinado conceito, interioriza-o e promove, nele, uma síntese pessoal.
Esta, por sua vez, ocasiona transformações na própria forma de pensar.
É, portanto, com outros sujeitos humanos que maneiras diversificadas de
pensar são construídas, via apropriação/internalização do saber e do fazer
da comunidade em que o sujeito se insere (MARTINS, 1997 p. 119).

Nesse sentido, faz-se central o trabalho com estratégias de aprendizagem
colaborativa e cooperativa, o que é corroborado ainda por inúmeras pesquisas, que
têm demonstrado que a cooperação é mais efetiva para a elevação dos resultados
de aprendizagem do que a competição entre os estudantes e que a “colaboração
incrementa os resultados acadêmicos, as atitudes dos estudantes e a retenção”
(PRINCE, 2004, p. 5)8.

3.6.1 Laureate Design

PRINCE, M. Does active learning work? A review of the research. Journal of Engineering Education,
2004.
8

3.6.1.1 Educação de Adultos: Aprendizagem Profunda, Significativa e a
Andragogia

Os referenciais teóricos do Laureate Design são norteados, principalmente,
por conhecimentos desenvolvidos no campo da neurociência e da psicologia
cognitiva cujas teorias buscam compreender os processos de ensinoaprendizagem e favorecer o desenvolvimento dos indivíduos em todas as faixas
etárias.
Estas ciências têm demonstrado, por exemplo, que fatos e conceitos são
mais facilmente recordados e mobilizados quando ensinados, praticados e
avaliados no contexto em que são usados (LAMPERT, 2009). Isso exige a
reconfiguração dos currículos e das oportunidades de aprendizagem que são
disponibilizadas para os discentes durante sua formação, incluindo os ambientes
em que esses processos acontecem.
Dessa forma, delineiam-se novas informações sobre os processos pelos
quais os adultos (ensinam e) aprendem e conceitos como Andragogia,
Aprendizagem Profunda e Aprendizagem Significativa destacam-se, tais teorias
foram apropriadas pelo Laureate Design, por suas premissas embasadas e
potencial evidente de contribuição para o ensino superior.
Dessa forma, a Andragogia definida, pelo teórico da educação, Malcolm
Knowles como “a arte e ciência de ajudar adultos a aprender” (KNOWLES, 1980)
baseia-se pelo menos em seis pressupostos acerca das características do
aprendizado dos adultos, a saber: necessidade de aprender, autoconceito de
aprendiz, importância das experiências prévias, disposição para aprender,
aprendizagem voltada ao curto prazo de aplicação e motivação interna.
Ao contrário da visão pedagógica tradicional, em que o papel de destaque é
atribuído ao professor, para a Andragogia, o facilitador e o discente devem
desenvolver uma relação de igualdade, ainda que os papéis sejam diferenciados.
O clima de aprendizagem deve caracterizar-se pela confiança, respeito e
colaboração, sendo o diálogo a pedra fundamental do processo de aprendizagem.

Nessa concepção, o modelo de aprendizagem busca substituir processos de
memorização e de transferência unidirecional e fragmentada de informações por
experiências concretas e aplicadas a prática profissional.
Nesse contexto, corroborado por estudos do professor e pesquisador
Michael Fullan, a aprendizagem profunda demandando uma postura ativa do sujeito
junto ao processo de aprendizagem, demarca uma articulação entre motivação e
estratégia ativa de interação. Nessa abordagem, o componente afetivo envolve o
interesse intrínseco no que se aprende para o desenvolvimento de competências
acadêmicas; ao contrário da abordagem superficial que envolve a articulação entre
motivação e estratégias passivas de aprendizagem que conduzem a uma retenção
de detalhes fatuais, por meio da memorização, na aprendizagem profunda são
evidenciadas as conexões entre conteúdo, aquisição de novas ideias, de novos
conceitos e de experiências que permite aos estudantes aplicar conhecimentos,
analisar dados e estabelecer conclusões. (GOMES, 2011).
Do ponto de vista de abordagens de ensino-aprendizagem, há evidências de
que a aprendizagem profunda influencia positivamente o desempenho acadêmico,
contribui para uma aprendizagem efetiva, possibilita a superação de dificuldades
pessoais e ambientais e potencializa a aprendizagem (ENTWISTLE, 1988).
A teoria da aprendizagem significativa, do psicólogo norte-americano David
Paul Ausubel (1982), também se destaca como referencial para o Laureate Design.
Ausbel propõe que os conhecimentos prévios dos discentes sejam valorizados,
para que possam construir estruturas mentais que permitam descobrir e redescobrir
outros conhecimentos, caracterizando, assim, uma aprendizagem prazerosa e
eficaz.
Assim, a aprendizagem é muito mais significativa na medida em que cada
novo conteúdo é relacionado pelo discente a um conhecimento prévio e é
incorporado às estruturas de cognitivas por meio de associações apropriadas. Do
contrário, a aprendizagem se torna mecânica, cada novo conteúdo torna-se menos
incorporado e, portanto torna-se menos significado, passa a ser armazenado
isoladamente ou por meio de associações arbitrárias na estrutura cognitiva.
Essas podem ser consideradas as três teorias que versam sobre os
processos de ensino-aprendizagem que mais influenciam o Laureate Design, isto

posto, faz-se necessário sublinhar que todas elas destacam os discentes como
centro dos processos educacionais.

3.6.2 Aprendizagem baseada em competências

O tráfego de informações e o conhecimento científico tem se tornado cada
vez mais dinâmicos no mundo e esta dinamicidade fez com que apenas memorizar
conhecimentos factuais deixasse de ser a maneira ideal de aprender. Ao final da
uma graduação, por exemplo, vários desses conhecimentos adquiridos poderão
estar ultrapassados, por isso é preciso formar futuros profissionais para a atuarem
ambientes de constante mudança e atualização.
O exercício profissional requer que a apreensão de conhecimentos esteja
articulada ao desenvolvimento de habilidades e a atitudes que possam ser
aperfeiçoadas ao longo de toda a vida profissional de um indivíduo, quer seja em
oportunidades de aprendizagem formal – como nas especialidades e pósgraduação – quer seja em oportunidades informais de aprendizagem. Essas
habilidades compreendem destrezas motoras, capacidade de comunicação,
raciocínio crítico, aptidão para a pesquisa, seleção e análise de informações, além
da metacognição, que permite o desenvolvimento de um autoconhecimento e que
atua em favor do aperfeiçoamento de métodos individuais de estudo e
automonitoramento.
Sendo assim, o Laureate Design assume como definição de competência a
capacidade que um indivíduo tem de desempenhar determinada tarefa e para a
qual mobiliza conhecimentos, habilidades e atitudes; este entendimento é
apropriado para orientar a elaboração das matrizes curriculares dos cursos
(conforme representado na figura 9).
De outro modo, é possível dizer que alguém tem determinada competência
“quando [o indivíduo] constitui, articula e mobiliza valores, conhecimentos e
habilidades para a resolução de problemas não só rotineiros, mas também
inusitados em seu campo de atuação profissional” (KÜLLER, RODROGO. 2013);
esta definição será corroborada pelo pesquisador José Antonio Küller que defende

a ideia de desempenho profissional inteligente (KÜLLER, 2013) que está
relacionada ao desempenho profissional complexo, criativo, não-rotineiro e que
deve ser possível observar de forma concreta no contexto.

Figura 9: Diagrama Competência formada por conhecimentos,

habilidades e Atitude

Fonte: Qualidade Acadêmica

O Conhecimento (saber) está ligado a informações que a pessoa armazena
e lança mão quando precisa, a Habilidade (saber fazer) é o uso que se faz desse
conhecimento de forma adequada em uma tarefa e a Atitude (saber ser) refere-se

aos aspectos sociais e afetivos necessários ao saber fazer; nas palavras da
professora Maria Odete Rabaglio: “Conhecimento é o que sabemos; habilidade é o
que praticamos e atitude são as características pessoais que nos levam a praticar
o que sabemos” (RABAGLIO, 2006).
Para o Laureate Design, o foco do processo de ensino-aprendizagem deve
ser, portanto, o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes
transcritos em objetivos de aprendizagem indissociáveis da competência que se
deseja desenvolver; assim, as competências estão relacionadas a um desempenho
profissional complexo, criativo e compõem o perfil do egresso do curso de tal forma
que devem ser observáveis de forma concreta no contexto.
Nesse cenário, compor o perfil profissional de um curso significa expressar
o conjunto de competências profissionais desejadas e esperadas para os egressos
exercerem em seu campo de formação.
Para

exemplificar

essa

perspectiva,

a

figura

10

apresenta

uma

caracterização dos objetivos de aprendizagem para o desenvolvimento da
competência especifica da profissão “motorista”, por meio desse esquema, onde
pode claramente observar a ligação da competência aos objetivos de
aprendizagem que serão propostos para as atividades desenvolvidas ao longo do
processo de formação.
Figura 10: Esquema para exemplificação da relação entre

competência e objetivos de aprendizagem

Fonte: Qualidade Acadêmica

Com o objetivo de promover uma formação integral do egresso e atender às
competências exigidas nos documentos normativos dos cursos, o perfil profissional
dos cursos elaborados a partir do Laureate Design deve ser composto por um
conjunto de competências gerais e específicas para que os egressos possam atuar
com excelência no mercado de trabalho. Isto é, das competências profissionais que
conferem a especificidade de uma titulação existem também as competências
gerais de uma determinada área profissional – por exemplo, na área da Saúde
todos os profissionais precisam ser competentes em Atenção à Saúde, não importa
o curso de formação; já na Área de Engenharia a competência de Responsabilidade
Socioambiental deve ser de domínio de todos os profissionais titulados – e as
competências gerais compartilhadas com qualquer titulação em quaisquer umas
das áreas de formação – como, por exemplo, domínio da competência do trabalho
em equipe a de comunicação oral.
Esses diferentes conjuntos de competências obedecem a seguinte
classificação:
a) Competências Gerais Laureate: são as competências selecionadas pela
Laureate Brasil para serem desenvolvidas e dominadas por discentes de todos
os cursos. Nesta seleção, foi considerado o estudo realizado pela Laureate
Professional Assessment (LPA) que reúne quais as competências gerais mais

requeridas por empregadores de todo o mundo. São sete competências
selecionadas:
i.

Analisar e resolver problemas;

ii.

Trabalhar em equipe;

iii.

Atingir objetivos;

iv.

Aprender e autodesenvolver-se;

v.

Adaptar-se à mudança;

vi.

Comunicar-se oralmente e por escrito;

vii.

Promover a Cultura Digital.

b) Competências Gerais da Área: são as competências que são
comuns a serem desenvolvidas pelos discentes de uma grande área,
considerando-se todas as suas subáreas, a saber:
Quadro 7: Grande Área e subárea acadêmica
GRANDE ÁREA

SUBÁREA

Ciências da Saúde e Bem-estar

- Saúde e Bem-estar

Ciências Exatas e Tecnológicas

- Engenharia, Produção e Construção
- Tecnologia da Informação

Ciências Sociais Aplicadas, Educação,
Artes e Humanidades

- Artes e Humanidades
- Ciências Sociais Aplicadas: Comunicação
- Ciências Sociais Aplicadas: Direito
- Ciências Sociais Aplicadas: Hospitalidade
- Ciências Sociais Aplicadas: Negócios
- Educação

Fonte: Qualidade Acadêmica

Assim, na delimitação e seleção das Competências Gerais da Área deve-se
considerar, principalmente, o que é exigido em comum nos documentos normativos
que regem os cursos e tendências do mercado para a formação dos discentes de
uma grande área (e subáreas).
c) Competências Específicas do Curso: são as competências próprias
de uma profissão, circunscritas à cada curso, que delimitam o fazer da titulação
requerida no mercado. Estas competências são sinalizadas por estudos de

tendências de mercado e estão contidas nos documentos normativos que regem
o curso.
Estes três conjuntos de competências, sobretudo as Competências Gerais
da Laureate e da Área, devem ser sempre desenvolvidas de forma associada com
as Competências Específicas do Curso, visando à formação integral dos
estudantes, deixando evidente seu propósito de desenvolvimento.
Diante da importância fundamental de identificar e enunciar claramente as
Competências Gerais das Áreas e Competências Específicas dos Cursos, o
Laureate Design propõe que a estrutura deste enunciado deixe claro o que deve
ser observado em relação a capacidade do indivíduo. Desse modo, o enunciado
das competências deve ser indicado por meio de três elementos: uma ação
indicada por meio de um verbo no infinitivo + o objeto sobre o qual recai esta ação
+ uma condição que garanta sua qualidade/especificidade. Ainda sobre essa
categorização, cada competência deve ser associada a uma etiqueta que a
represente, denominada dimensão da competência, trata-se de uma forma de
sintetizar e referenciar a competência.
O quadro a seguir apresenta exemplos de competências dimensionadas e
objetivamente enunciadas em dois cursos, Engenharia e Administração,
respectivamente:
Quadro 8: Ética e Responsabilidade Socioambiental
DIMENSÃO: ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
Ação
Objeto
Condição
com
ética
e
em com ações pautadas na sustentabilidade e na
Atuar
conformidade
com
os adoção de tecnologias limpas.
aspectos socioambientais
Fonte: Qualidade Acadêmica

Quadro 9: Planejamento
DIMENSÃO: PLANEJAMENTO
Ação
Objeto
Desenvolver

planos
estratégicos,
táticos e operacionais

Fonte: Qualidade Acadêmica

Condição
que orientem as ações das áreas
específicas da organização visando o
alcance dos objetivos estratégicos.

A partir dessa definição das competências profissionais necessárias,
fundamentadas nas necessidades de cada profissão e na adequação ao contexto
atual, constroem-se as experiências formativas que ocorrerão ao longo do processo
de formação, bem como as estratégias e melhores ferramentas para o seu
desenvolvimento.
Diante de um currículo disciplinar baseado em competências, a avaliação
educacional estabelece todo o arcabouço teórico, metodológico e analítico para
verificação do grau de consecução dos objetivos de aprendizagem. Para tanto,
adiante, serão apresentados os métodos de avaliação delineados pelo Laureate
Design, considerando-se sua pertinência nos diferentes contextos de aplicação.

3.6.3 Integração Curricular e Interdisciplinaridade

O currículo enfatiza os resultados complexos de um processo de
aprendizagem, ou seja, o conjunto de competências a serem desenvolvidas pelos
discentes; dessa forma, o currículo disciplinar baseado em competências, é
centrado no discente e sua estrutura é adaptável às necessidades de mudança de
discentes, professores e sociedade.
Neste contexto, a integração curricular implica ter experiências construtivas
e reflexivas, que ampliam e aprofundam o entendimento dos discentes sobre si
mesmos e sua atuação no mundo, e da mesma forma, devem ser apropriadas de
tal maneira que serão mobilizadas no cotidiano.
A organização curricular integrada envolve estratégias de como reorganizar
o currículo de acordo com eixos longitudinais e transversais, trata-se de uma lógica
que contextualiza a unificação das competências ao mesmo tempo em que
maximiza a experiência profissional, é uma abordagem que serve ao
desenvolvimento curricular e não um objetivo em si.
A integração curricular progride num contínuo, que vai desde o completo
isolamento dos componentes curriculares, onde o ensino de cada objetivo de
aprendizagem é feito por especialistas até atingir a transdisciplinaridade, onde
poderá ser observada a completa integração entre as disciplinas que compõem os

cursos em suas áreas de atuação, e que, por sua vez, instrumentalizarão os
discentes com a percepção dessa complexidade diante de situações e problemas
reais.
O currículo integrado possui uma dinâmica organizacional, articulando
trabalho e ensino, prática e teoria, aprendizagem e a conexão com o mundo. Em
outras palavras, as relações entre o cenário de atuação profissional e a
fundamentação dos processos de ensino-aprendizagem são essenciais e atentam
para a necessidade de que mesmo os conhecimentos mais conceituais (abstratos)
sejam apropriados em associação com a prática profissional.
No âmbito do currículo, esse mecanismo de integração fica evidenciado
quando se verifica a articulação entre conceitos comuns para as diferentes
disciplinas e a conexão com temas desenvolvidos interdisciplinarmente, ou ainda,
entre situações e problemas apresentados que também configuram demandas
profissionais.
Essa lógica converge para o desenvolvimento de projetos guiados pelas
competências a serem desenvolvidas, ocasionando mudanças no posicionamento
de conteúdos trabalhados, uma vez que estes surgem conforme as demandas dos
projetos.
Em uma perspectiva prática, a organização curricular promoverá nas IES da
Rede Laureate Brasil uma integração da aprendizagem, isto é, disciplinas ofertadas
isoladamente desenhadas a partir de uma perspectiva tradicional são repensadas
e integradas, a partir de temas ou projetos, formando uma nova disciplina. Como
foi dito, a vantagem da integração é compatibilizar a aprendizagem, aproximandoa ao máximo do contexto profissional e de como os conhecimentos, habilidades e
atitudes estão inter-relacionados no mercado.
Para efetivar esse processo, a integração se materializará por meio das
seguintes estratégias:


Integração de disciplinas em eixos de integração;



Integração do eixo básico com a prática profissionalizante;



Integração de conteúdo ou temas (por exemplo: temas transversais);



Integração por projetos interdisciplinares.

Figura 11: Esquema para exemplificação de modelo de integração

disciplinar.

Fonte: Qualidade Acadêmica

A Figura 11 , que representa modelo de integração disciplinar, também pode
ser aplicada na integração de disciplinas que promovem o desenvolvimento de
competências iguais entre si ou que visam o desenvolvimento de um projeto.
A integração e interdisciplinaridade também poderão ser observadas na
integração das disciplinas. Os conteúdos se mostrarão sem envoltórios ou lacres
disciplinares e transitarão integrados em espiral ao longo da formação longitudinal
da experiência formativa do discente.
Destacadamente, é comum que a integração se confunda com a
interdisciplinaridade, a priori, o conceito de interdisciplinaridade está contido dentro
do conceito de integração curricular. Uma ação interdisciplinar promove a
integração da aprendizagem, assim a interdisciplinaridade merece destaque entre
as premissas da concepção pedagógica de todos os cursos, pois a proposta de
integração curricular e interdisciplinaridade vão além de um único curso.

3.6.3.1 Eixos de Integração Curricular

Essa perspectiva de integração, que permeará todo o currículo, orienta que
as disciplinas sejam organizadas por Eixos de Integração, que visam agrupá-las
em uma unidade coerente, independentemente de desenvolverem temas ou

competências em comum. Essa organização é importante, pois promove processos
de ensino-aprendizagem que se retroalimentam e se estabelecem em formato
espiralar por meio da seleção das melhores estratégias de ensino e avaliação para
a formação dos discentes.
Notadamente, cada grande área deverá organizar a estruturação dos
currículos dos seus respectivos cursos, utilizando os eixos integradores da
Laureate Brasil de modo à aperfeiçoar a aplicação da integração curricular nas
diferentes IES. Os eixos de integração curricular que orientam essa perspectiva
são:
a)

Eixo de Fundamentação: Composto pelas disciplinas que abordam

de forma integrada os conteúdos referentes às ciências básicas que
fundamentam a formação, relacionando-os com as áreas de atuação do
profissional.
b)

Eixo Comportamento e Sociedade: Abrange disciplinas que

discutem as relações humanas e comportamentais, nos diferentes contextos
sociais. Tratam diversas abordagens teóricas, práticas, técnicas, éticas,
políticas, sociais, educacionais, além dos direitos humanos.
c)

Eixo Gestão: Contempla o estudo das políticas organizacionais e

administrativas relacionadas à formação das profissões.
d)

Eixo Práticas e Habilidades: Apresenta meandros de uma atuação

do profissional crítica, criativa e disposta para a atuar na sociedade; abrange
práticas e habilidades que devem ser apreendidas para uma boa
performance profissional. As disciplinas estão em sua maior parte
localizadas nesse eixo e contemplam práticas essenciais para a formação
do discente, integrando conhecimentos teóricos e atuação no mercado
profissional. O cerne deste eixo é oportunizar ao discente a vivência de
atividades, tarefas e atribuições da sua futura profissão.
e)

Eixo de Estágios Supervisionados: Dispõe sobre um elemento

essencial para a consolidação final da articulação entre a formação teórica
e a prática profissional. Esse eixo assegura que a carga horária de Estágios
esteja de acordo com o disposto nas Diretrizes Curriculares dos Cursos, que

exige um mínimo de carga horária total do curso na modalidade de estágio
supervisionado e preconiza a formação generalista.
f)

Eixo de Pesquisa: Composto por todo o conjunto de atividades que

têm por finalidade a descoberta de novos conhecimentos a partir de
procedimentos de investigação e análise. A pesquisa é incentivada de forma
transversal, por meio das atividades desenvolvidas nas unidades
curriculares, iniciação científica e atividades de extensão.
g)

Eixo de flexibilização: Agrega disciplinas que oferecem ao discente

um enriquecimento do currículo, permite que de forma autônoma os
estudantes busquem se desenvolverem de acordo com seus interesses
individuais. As unidades curriculares ofertadas como “Optativas” são
constantemente analisadas e propostas pelo Núcleo Docente Estruturante
(NDE) e Colegiado do curso, seguindo tendências e inovações da área, além
de temáticas biopsicossociais.

Figura 12: Esquema para exemplificação de integração de disciplinas a

partir dos eixos.
Disciplina A

Disciplina B

Disciplina E

Disciplina F

Disciplina Integrada

Disciplina Integrada

EIXO DE FUNDAMENTAÇÃO

EIXO DE PRÁTICAS E HABILIDADES

Disciplina C

Disciplina D

Disciplina G

Disciplina H

Fonte:Qualidade Acadêmica

O exemplo, esquematizado na figura 12, ilustra o desenvolvimento das
disciplinas integradas no qual ocorre uma convergência de temas e objetivos de
aprendizagem nos eixos. Reitera-se que o discente deve perceber essa integração,
compreendendo a indissociabilidade ente o seu aprendizado e sua aplicação de
seus conhecimentos na prática profissional.

3.6.4 Experiência formativa

Os

cursos

oferecidos

pelas

instituições

da

Laureate

Brasil

são

primordialmente estruturados a partir do mapeamento do perfil do egresso
desejado, por meio dele são definidas as competências a serem desenvolvidas em
cada etapa da experiência formativa dos estudantes, ou seja, que orientam a
formação profissional a ser contemplada. A experiência formativa é composta por
um conjunto de aspectos como a concepção acadêmica, organização acadêmica,
execução acadêmica e pela execução dos serviços, que impactam diretamente no
desempenho dos discentes. Desta forma, a estruturação da experiência formativa
do discente é absolutamente determinante para a garantia da aprendizagem e da
formação efetiva; trata-se do princípio articulador para a educação interprofissional,
nos múltiplos espaços e tempos para o seu desenvolvimento integral.

Figura 13:Aspectos que compõem a experiência formativa Laureate

Design.
Fonte: Diretrizes Conceituais do Laureate Design

A figura 13 apresenta todo o conjunto de aspectos que concernem à
experiência formativa proposta pelo Laureate Design e evidencia a relevância da
estruturação dos diferentes papeis dos atores, etapas e atividades que permeiam
a trajetória.
A matriz curricular no Laureate Design evidenciará a experiência formativa a
ser percorrida pelo discente, bem como os percursos formativos planejados no
Mapa Conectivo de Aprendizagem para cada etapa. Esses percursos são
compostos por elementos didáticos, fundamentados em situações formativas e
espaços formativos. Cabe apresentar, que os mapas conectivos correspondem a
um conjunto organizado e coeso de informações dos cursos, em formato de arquivo
Excel, que reúne todos os templates (modelos documentais) necessários para o
design

do

currículo,

possibilitando

visualizar

as

diferentes

correlações

fundamentais para essa ação.

3.6.5 Percurso Formativo

O percurso formativo, em cada disciplina, é constituído a partir dos seguintes
elementos didáticos:
1. Competências: a identificação do conjunto de competências previstas
para serem desenvolvidas em cada uma das disciplinas é mediado pelo
mapeamento prévio que correlaciona a matriz curricular com o perfil do
egresso a fim de localizar em que disciplinas do curso cada competência
pode ser melhor desenvolvida. Nesse mapeamento, dificilmente uma
competência é desenvolvida exclusivamente em apenas uma disciplina;
trata-se de uma contínua construção ao longo do curso;
2. Temas: a identificação dos temas previstos para serem abordados é
realizada a partir da ementa da disciplina; em síntese, o termo “tema” remete
aos conteúdos;

3. Objetivos de aprendizagem: a designinação dos objetivos de
aprendizagem é um resultado da articulação entre as competências e os
temas que devem ser desenvolvidos e abordados em cada disciplina. Como
já foi dito, os objetivos de aprendizagem sempre irão remeter ao que os
discentes devem ser capazes de saber (conhecimentos), saber fazer
(habilidades) e saber ser (atitudes e valores) após o término da disciplina.
Os objetivos de aprendizagem são:


Categorizados a partir de um verbo no infinitivo que indica de

forma precisa e mensurável o tipo de saber a ser desenvolvido pelo
estudante para domínio de cada competência;


Organizados a partir de sua ordem de complexidade de

aprendizagem, que por sua vez está relacionada a 3 domínios pautados na
classificação hierarquica e gradual dos objetivos educacionais proposta por
Benjamin Bloom, a Taxonomia de Bloom (Anderson, Krathwohl e Airasian,
2001):

4.

Domínio

Cognitivo:

composto

por

conhecimentos

e

habilitadades intelectuais. Conforme representado na figura 14, os níveis
cognitivos da base da pirâmide, Lembrar e entender, estão ligados à
aprendizagem

de

conhecimentos

e,portanto,

inclui

habilidades

de

recuperação de informações, reconheconhecimento, interpretação, tradução
e resumo; já os níveis superiores, aplicar, analisar, avaliar e criar,
relacionam-se ao desenvolvimento de habilidades intelectuais e, dessa
forma, envolve habilidades em torno do uso de informações em contextos
diferentes de sua origem, do estabelecimento relações a partir da divisão do
todo em partes, do envolvimento de julgamentos e decisões baseados em
critérios e da combinação de diferentes elementos para formar algo novo;
Figura 14: Pirâmide de domínios cognitivos pautados na Taxonomia de

Bloom

Fonte: Taxonomia de Bloom

5.

Domínio

Psicomotor:

composto

habilidades

físicas

específicas empregadas, sobretudo, em atividades motoras. Conforme
representado na figura 8 inclui inclui a imitação (pautada na repetição a partir
da observação), a manipulação (executa movimentos de acordo com
instrução sem depender de obervação), a precisão (reproduz movimentos
precisos sem depender de instrução), a articuação (combina conjunto de
habilidades de forma consistente) e naturalização (realiza atvidades com
facilidade, autonomamente);
Figura 15: Pirâmide de domínios psicomotores pautados na Taxonomia

de Bloom

Fonte: Taxonomia de Bloom

6.

Domínio Afetivo: composto por habilidades relacionadas a

apreensão de valores e manifestações atitudinais de sentimentos e
emoções. Conforme representado na figura 16 inclui a recepção de
estímulos, a resposta à estímulos, a valorização (postura consistente com
crença e comportamento individual que independe de orbediência), a
organização (comprometimento com conjunto de valores demonstrado no
comportamento) e a caracterização (comportamento consistente com
valores internalizados)

Figura 16: Pirâmide de domínios afetivos pautados na Taxonomia

de Bloom

Fonte: Taxonomia de Bloom

Exemplo de categorização e organização dos objetivos de aprendizagem
de acordo com os domínios:
Quadro 10: Organização dos objetivos de Aprendizagem
Domínio Cognitivo

Domínio Psicomotor

Domínio Afetivo

Compreender a importância
das etapas da entrevista
clínica para coleta das
informações do paciente com
doença renal crônica
Criar perguntas norteadoras
relacionadas à doença renal
crônica para a entrevista
clínica
Fonte: Qualidade Acadêmica

Aplicar a etapas da anamnese
na entrevista clínica de um
paciente com doença renal
crônica.

Demonstrar empatia ao
paciente com doença renal
crônica respeitando suas
condições clínicas sociais e
culturais.

É possível verificar que os objetivos de aprendizagem sempre advêm das
competências profissionais, isto significa que as competências são desenvolvidas
nas disciplinas mediadas pelos objetivos de aprendizagem.

7.

Objetivos de aprendizagem profunda: a sinalização dos

objetivos de aprendizagem profunda – que envolvem habilidades que, como
já foi dito, evidenciam as conexões entre conteúdo, aquisição de novas
ideias, de novos conceitos e de experiências que permite aos estudantes
aplicar conhecimentos, analisar dados e estabelecer conclusões – assegura
que cada disciplina as priorize em carga horária e as avalie adequadamente.
O processo de sinalização se fundamenta na aplicação de elemento visual
demarcador da habilidade atrelada à aprendizagem profunda.
Exemplo de sinalização dos objetivos de aprendizagem profunda.
Figura 17: Exemplo de objetivo de Aprendizagem

DISCIPLINA: METODOLOGIA CIENTÍFICA
DESCREVER OS PRINCÍPIOS DA PESQUISA
CIENTÍFICA
CLASSIFICAR OS MÉTODOS CIENTÍFICOS
RECONHECER CASOS DE PLÁGIO
FORMULAR PROBLEMAS DE PESQUISA
CALCULAR A AMOSTRA DA PESQUISA
ESTRUTURAR UM ARTIGO CIENTÍFICO

Fonte: Qualidade Acadêmica

8.

Práticas educacionais: trata-se da delimitação do conjunto de

práticas que ocorrem para a concretização de processos educacionais, no
contexto do Laureate Design elas são classificadas em dois grupos – as
práticas educacionais de contextualização e as práticas profissionais – que,
embora estejam fortemente articuladas e sejam exercidas com finalidades
análogas são, em essência, diferentes.
9.

Práticas de contextualização: no processo de ensino-

aprendizagem as práticas de contextualização são aquelas que apresentam
de forma concreta o vínculo entre os objetivos de aprendizagem em sua
origem e sua aplicação no cotidiano, ainda que este contexto esteja

transversalmente associado à formação do estudante e nem sempre esteja
diretamente associado a prática profissional. Esse processo prevê o
estabelecimento da transparência e transversalidade no estabelecimento
dos objetivos de aprendizagem;
10.

Práticas profissionais: no processo de ensino-aprendizagem

o estabelecimento de práticas profissionais reflete o vínculo entre os entre
os objetivos de aprendizagem em sua origem, com sua pertinência e
aplicação no cotidiano profissional. Esse processo prevê a forte articulação
entre as experiências proporcionadas pelo mercado, análise de tendências
e inovações da área, além de estudos de caso para o estabelecimento dos
objetivos de aprendizagem.
11.

Sequência didática padronizada: a utilização de uma mesma

estrutura didática objetiva assegurar que todos os estudantes tenham
acesso a propostas didáticas que mais comprovadamente favorecerão o
desenvolvimento de competências. A sequência didática padronizada
independe do espaço formativo em que ocorre (sala de aula, laboratório,
ambiente virtual, aula de campo etc.) e está estruturada em 3 etapas
significativas

que

incidem

sobre

momentos das aulas,

a

saber:

contextualização (início), atividade de aprendizagem (meio) e finalização
(fim).Ao sequência didática padronizada permite ainda o uso de atividades
extra, que podem servir de estímulo articulador dos objetivos de
aprendizagem seguintes ou de instrumento de verificação do aprendizado
de um ou mais objetivos.

Figura 18 Esquema de interação das etapas previstas pela sequência didática padronizada aulas presenciais

Fonte: Qualidade Acadêmica

Figura 19 Esquema de interação das etapas previstas pela sequência didática padronizada aulas online

Fonte: Qualidade Acadêmica

12. Desdobramentos da sequência didática padronizada:
a) Desenvolvimento da meta-aprendizagem permite que o discente
tome consciência de como aprender a aprender, avaliando e regulando
o seu próprio processo de aprendizagem atento aos objetivos e à
verificação do grau de consecução desses. A meta-aprendizagem é
desenvolvida em todas as etapas, mas ocorre na Contextualização (no
início da aula) quando o discente pode regular o que irá aprender a
partir da explicitação dos objetivos de aprendizagem pelo docente, na
etapa de Atividade de Aprendizagem por meio de metodologias ativas
e contextos da prática profissional e; na fase de Finalização da aula,
quando o discente pode verificar o que aprendeu, recebendo feedback
(do professor ou automaticamente por meio de software) sobre o que
precisa melhorar para avançar em seu aprendizado;
b) Avaliação contínua da aprendizagem: a avaliação diagnóstica e
formativa é valorizada em todas as etapas da sequência didática, este
desdobramento é primordial para discentes e docentes envolvidos e é
determinante nos modelos diagnóstico e formativo que correspondem
às etapas de contextualização e finalização.
13. Metodologias ativas de ensino-aprendizagem: a adoção de
metodologias ativas para os processos de ensino-aprendizagem está
alicerçada no ideal de formação de indivíduos autônomos e capazes
de autogerenciar ou autogovernar seu processo de formação. Além
disso, vai ao encontro Andragogia, Aprendizagem Profunda e
Aprendizagem Significativa em favor da centralização do papel do
discente, sendo ele o protagonista da sua aprendizagem.
As metodologias ativas permitem a formação de sujeitos ativos,
comprometidos com a transformação da realidade social. Desenvolve
ainda a atenção para a educação entendida como permanente e essencial
quando se considera que um curso de graduação se restringe a um
período de formação, mas que a vida profissional pode se estender por
décadas. Dessa maneira, ensinar que os discentes aprendam a aprender

envolve o desenvolvimento da educação permanente: habilidade de
buscar, selecionar e

avaliar

criticamente

dados e

informações

disponibilizadas em livros, periódicos, bases de dados locais e remotas,
além da utilização das fontes pessoais de informação, incluindo a advinda
de sua própria experiência profissional. As Metodologias Ativas referemse a um conjunto de ferramentas que colocam o discente no papel central
da aprendizagem e deslocam o professor da posição de detentor do
conhecimento para facilitador do desenvolvimento dos objetivos de
aprendizagem.
Em geral, essas metodologias são baseadas em uma situação ou
problema que exigem que o discente, em grupo ou individualmente, tenha
a iniciativa de buscar ativamente o conhecimento e desenvolva, por meio
de experiências reais ou simuladas, a capacidade de solucioná-los com
sucesso. Esse contexto permite que o discente perceba e se
corresponsabilize pelo processo de aprendizagem com autonomia,
curiosidade, espírito científico, autogerenciamento de sua formação e seu
aprendizado, estímulo à construção de sua própria história, respeito a sua
bagagem cultural, iniciativa, intuição e capacidade de questionamento.
14. Espaços formativos: a seleção dos ambientes permite que esses
locais estejam planejados e articulados com a experiência formativa e
para esta ocorra de acordo com os princípios conceituais e operativos
definidos na concepção e organização curricular, bem como ao longo
da execução e funcionamento do curso. São espaços presenciais ou
virtuais, acadêmicos ou não, de prática simulada ou real, cenários de
atuação, instituições, empresas e organizações, que seguem uma
definição padronizada:

a)

Sala de aula: um ambiente no qual são mediadas as aulas.

São espaços, projetados para até 80 estudantes, que podem sofrer
adaptações pedagógicas para a aplicação de metodologias ativas e
recursos tecnológicos e adaptações de infraestrutura (projetores, wi-fi,
computador e climatização);

b)

Sala.COM: um ambiente no qual são mediadas as aulas

com design inovador baseada nas melhores referências em ensinoaprendizagem praticadas no mundo. São espaços que promovem uma
experiência de ensino-aprendizagem diferenciada para turmas acima de
80 estudantes e que contam com as seguintes adaptações:


Adaptações de infraestrutura: projetores, lousa digital, sistema de
áudio distribuído com mesa de som, microfone headset, torre de wifi dedicada para aumento do sinal;



Adaptações acadêmicas: uso de recurso tecnológico para
realização de chamada automática, monitoria voluntária e correção
automática de cartões de resposta: ZipGrade.



Adaptações pedagógicas: uso de metodologia específica (aula
expositiva interativa), avaliação contínua da aprendizagem dos
estudantes com feedback individual e planos de recuperação.
c)

Laboratórios compartilhados: são espaços generalistas,

laboratórios devidamente equipados com instrumentos e materiais
adequados para a realização de experimentos e pesquisas diversas nos
quais é possível mediar desenvolvimento de competências comuns a
mais de um curso.
d)

Laboratórios específicos: são espaços especializados,

laboratórios devidamente equipados com instrumentos, recursos e
dispositivos tecnológicos e materiais que mediam o desenvolvimento de
competências específicas de uma profissão. De maneira geral, são
semelhantes aos locais onde os discentes realizarão suas atividades
profissionais.
e)

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA): é o sistema de

gerenciamento de aprendizagem, o que permite mensurar e acompanhar
todo o processo de ensino-aprendizagem, sua plataforma web permite
que aconteça toda experiência de aprendizagem online. O AVA, contém
todas as disciplinas e seus respectivos recursos de aprendizagem, está

disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. A ferramenta de
webconferência e sala de aula virtual Blackboard Collaborate também
compõe os ambientes de aprendizagem virtual;
f)

Espaços em comunidades: são locais externos às IES, em

comunidades, onde os estudantes poderão vivenciar experiências
profissionais, por meio de práticas exploratórias ou de intervenção. Esses
locais podem ser creches, escolas, centros de saúde entre outros.
g)

Espaços em organizações: são locais externos às IES, em

organizações, onde os estudantes poderão vivenciar experiências
profissionais por meio de práticas exploratórias ou de intervenção. Esses
locais podem ser empresas privadas, instituições do terceiro setor e
órgãos públicos.
Figura 20: Esquema de Interação das etapas Previstas Pela Sequência

Didática Padronizada Detro Do Percurso Formativo Presencial
Laureate Design

Fonte: Qualidade Acadêmica

Figura 21: Esquema de interação das etapas previstas pela sequência

didática padronizada dentro do percurso formativo online Laureate
Design

Fonte: Qualidade Acadêmica

3.6.6 Educação profissional

A formação dos profissionais vem sendo desafiada a superar o paradigma de
racionalidade técnica que, em suas lógicas e pressupostos, é caracterizada por
modelos uniformizadores e de matriz reprodutora e não é mais suficiente para dar
conta das transformações sociais. O desafio é promover a formação de profissionais
competentes, numa perspectiva humanista e, como tal, integradora das dimensões
pessoal e profissional dos indivíduos. Essas premissas corroboram com a atualização
das leis de ensino do Brasil, sobretudo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
(LDB) e com as mais recentes normatizações da Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) que atentam para o desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva.
Neste cenário, o Laureate Design alinha-se a essas perspectivas para
contemplar a necessidade de aplicação da formação profissional em todas as etapas
de aprendizagem e desenvolvimento dos discentes. O propósito de formar
profissionais éticos, humanistas, críticos, reflexivos e socialmente comprometidos se
materializará não apenas pelo conjunto de disciplinas que destacam tais

comportamentos, mas, sobretudo, pelas experiências formativas empregadas no
processo de aprendizagem.
O “aprender’ a ‘ser” deve iniciar desde o primeiro dia na universidade e,
transversalmente, percorrer toda a formação do discente, até depois de sua formatura.
Assim, os cursos concebidos dentro do Laureate Design valorizam o processo de
ensino-aprendizagem focado na prática desde o primeiro semestre do curso e seguem
a mesma organização estabelecida na sequência didática.
A inserção na prática profissional proporciona a, tão necessária, integração da
realidade profissional aos conhecimentos teóricos que a fundamentam. De acordo
com os princípios da Aprendizagem Significativa, nenhuma estratégia supera a
inserção do discente no cotidiano e nas próprias experiências.
No Laureate Design, as práticas profissionais serão cuidadosamente
dimensionadas, assistidas e terão complexidade crescente. Esse processo contínuo
de inserção na prática profissional avançará, semestre a semestre, em conformidade
com as competências a serem desenvolvidas e integradas às necessidades
socioambientais do entorno.
Gradativamente, o processo de aprendizagem evolui, amplia seus referenciais
teóricos e desenvolve situações de aprendizagem que articulam prática-teoria-prática.
Cabe ressaltar que, o equilíbrio entre esses aspectos é a premissa de maior
importância na criação e planejamento da educação profissional, pois a decisão de
aplicar estratégias da educação profissional precisa estar ligada às competências que
serão desenvolvidas pelos discentes. Desse modo, os currículos, fundamentados no
Laureate Design, trarão mapeamentos para a efetivação da educação profissional nas
situações formativas, para que garantia do desenvolvimento dos domínios cognitivos,
afetivos e psicomotores, por meio de experiências práticas desde os primeiros
semestres associadas a metodologias que darão suporte para esse desenvolvimento.

3.6.7 A Eficácia das Experiências Práticas

É atribuído aos educadores William Glasser e Edgard Dale a proposição de um
esquema para representação do percentual de efetividade da capacidade de retenção

de um conteúdo pelo cérebro humano, este esquema ficou conhecido como Cone of
Experience (Cone da experiência) ou Learning Pyramid (Pirâmide da Aprendizagem).
Figura 22: Representação de um Cone de Aprendizagem

Fonte: Baseado no Cone de Experiência de Edgar Dale 1969

De acordo com os estudos atribuídos a esses pesquisadores, após duas
semanas, indivíduos adultos seriam capazes de se lembrar de 10% do que leram;
20% do que ouviram; 30% do que viram; 50% do que viram e ouviram; 70% do que
disseram em uma conversa ou debate e 90% do que vivenciaram a partir de sua
prática.
Ainda que a separação hierárquica das chamadas taxas de retenção tenham
sua origem e experimentações questionadas, pesquisadores e educadores se
apropriaram e se apropriam dessas metáforas, pois elas corroboram com a defesa de
que “a experiência é mais eficaz para o aprendizado” (SILVA; MUZARDO, 2018) e
que a aprendizagem ativa oportuniza mais o desenvolvimento dos discentes do que a
passiva.
Esse conjunto de estudos e análises destaca a importância de uma
sistematização estruturada das estratégias de aprendizagem para incremento das
experiências formativas planejadas para a educação profissional.

3.6.8 Estratégias de Aprendizagem aplicadas na Educação Profissional

O Laureate Design contempla um conjunto estratégias que poderão ser
aplicadas, nas diferentes áreas, para garantir efetividade nas ações voltadas para o
incremento da experiência profissional, de acordo com o Eixo Integrador Práticas e
Habilidades, presente desde o primeiro semestre de formação.
Trata-se de atividades seguras e controladas realizadas nos espaços
formativos e por meio das quais os estudantes são capazes de desenvolverem suas
habilidades técnicas e comportamentais para atuarem de forma mais resoluta em
momentos de exercício prático externo.
Essas atividades estão de acordo com o planejamento estabelecido nos
objetivos de aprendizagem em cada situação formativa e suas estratégias são
divididas em:
a) Simulação: diversas disciplinas empregam em maior ou menor grau a
simulação, que consiste numa metodologia que reproduz situações reais da
profissão, permitindo que o discente atinja níveis mais elevados de
expertise.

A

simulação

permite

trabalhar

diversas

competências

profissionais, que vão desde habilidades técnicas psicomotoras até
competências comportamentais, como: comunicação, capacidade de
trabalhar em equipe, liderança, entre outras.
De acordo com a definição do Harvard Simulation Center, “simulação é uma
situação criada para permitir que as pessoas experimentem a representação de um
evento real com o objetivo de praticar, aprender, avaliar, testar ou entender sistemas
ou ações humanas” (QUILICI et al., 2012). Dentro das práticas de simulação, existem
quatro modalidades:
1.

Treino de Habilidades Isoladas: é a modalidade de prática simulada,

exaustiva e repetida, de uma ou mais habilidades profissionais e que,
geralmente, acompanham um roteiro ou checklist (passo-a-passo) detalhado
para cada uma das atividades.
2.

Treino de Habilidades Integradas: é a modalidade de prática simulada

de uma sequência de habilidades a serem treinadas de acordo com o contexto

profissional. Para a realização desta modalidade, todas as habilidades a
serem mobilizadas devem ter sido praticadas nos treinos de habilidades
isoladas. Este tipo de simulação deverá demandar que todos os discentes
realizem uma sequência de habilidades para resolver o contexto, no mínimo
uma vez, não sendo necessário treino exaustivo.
3.

Cenários de Simulação: é a modalidade de prática simulada que

reproduz uma situação profissional da vida real de forma verossimilhante,
dirigida e planejada, na qual o discente deve articular competências
técnicas (conhecimentos e habilidades previamente desenvolvidos) e
comportamentais (atitude, comunicação, tomada de decisão, trabalho em
equipe). Este tipo de simulação poderá associar diferentes recursos, tais
como: paciente/ator estandardizado, manequim/simulador ou realidade
virtual. No cenário de simulação, um ou mais discentes participam da cena,
representando os profissionais, enquanto os demais observam a cena. O
cenário é sempre seguido de um debriefing (“relatório da missão”), aberto para
todos os discentes com o intuito de analisar a atuação profissional, identificar
oportunidades de melhoria e desenvolver insights de aprendizagem. O
debriefing deve estar pautado nos objetivos de aprendizagem que podem
estar mais direcionados às habilidades psicomotoras ou ao comportamento
esperado dos discentes.
4.

Cenário de Simulação Interprofissional: é a modalidade de prática

simulada que reproduz uma situação interprofissional na qual os discentes
de um determinado curso atuam de forma conjunta com discentes de outros
cursos. Nesta modalidade, desenvolvem-se intensamente habilidades
comportamentais como, liderança, comunicação, tomada de decisão, trabalho
em equipe. No cenário de simulação interprofissional, um ou mais discentes
de cada profissão atuam assumindo o papel dos profissionais dos seus
respectivos cursos, enquanto os demais observam a cena. Também nessa
modalidade, o cenário é sempre seguido de um debriefing, onde todos os
discentes participam com o intuito de analisar a atuação interprofissional,
identificar

oportunidades

de

melhoria

e

desenvolver

insights

de

aprendizagem. Da mesma forma, o debriefing deve estar pautado nos
objetivos de aprendizagem e alinhado às habilidades comportamentais já
mencionadas.
5.

Práticas Exploratórias: trata-se de uma estratégia para exercício da

prática de baixa complexidade que permite ao discente conhecer, identificar,
explorar, vivenciar ou experimentar as práticas profissionais por meio da
Dinâmica OVER, na qual se Observa, Vivência, Explora e Reflete sobre a
atuação, o campo, os recursos, processos, procedimentos, gerenciamentos
de determinada profissão. Nesta estratégia, a etapa da vivência pode ou não
fazer parte da prática, vai depender do objetivo de aprendizagem, no entanto
as demais etapas são imprescindíveis para essa estratégia de aprendizagem.
6.

Rounds Clínicos e Profissionais: trata-se de uma estratégia para

exercício da prática que visa a proporcionar discussões significativas sobre
casos que estão sendo conduzidos por discentes nos ambientes clínicos ou
profissionais. Essa metodologia desenvolve, de forma aplicada, o raciocínio
clínico e profissional sob a orientação e supervisão dos docentes. Em um
Round Clínico e Profissional, os discentes trabalham em pequenos grupos,
selecionando um caso ou situação profissional vivenciada na prática externa
por um dos colegas. Cada grupo analisa o caso ou situação profissional, bem
como retoma a literatura vigente, podendo ser aplicada metodologia SNAPPS
(sumarizar, analisar, perguntar, planejar e selecionar), preparando o caso
para que seja apresentado em sala de aula e discutido com colegas e
docentes. A atividade deve garantir que os discentes cheguem a um resultado
coerente, que apontem questões relevantes sobre o caso e tenham planos
consistentes para manejo do caso ou situação profissional.
7.

Aprendizagem por projetos: trata-se de uma estratégia para exercício

da prática que envolvem tarefas e desafios para desenvolver um projeto ou
um produto. A aprendizagem baseada em projetos integra diferentes
conhecimentos e estimula o desenvolvimento de competências de dimensão
afetiva, como trabalho em equipe, protagonismo e pensamento crítico.

3.6.9 Estratégias de Aprendizagem aplicadas em Ambientes Profissionais

A prática externa é, preferencialmente, realizada sempre após a prática
simulada para garantir uma atuação segura e confiante do discente. As atividades
estão de acordo com o que se aplica e se desenvolve nos objetivos de aprendizagem
a cada situação formativa, desde os primeiros semestres. Essas estratégias são:
a)

Práticas Profissionais sem Intervenção em Ambiente Profissional
I. Visita técnica: assim como as práticas exploratórias, trata-se de uma
prática de cunho observacional que permite ao discente conhecer,
identificar, explorar, vivenciar ou experimentar as práticas profissionais
por meio da Dinâmica OVER, na qual se Observa, Vivência, Explora e
Reflete

sobre

procedimentos,

a

atuação,

o

campo,

gerenciamentos de

os

recursos,

determinada

processos,

profissão. Nesta

estratégia, a etapa da vivência pode ou não fazer parte da prática, vai
depender do objetivo de aprendizagem, no entanto as demais etapas são
imprescindíveis para essa estratégia de aprendizagem.

b)
I.

Práticas Profissionais com Intervenção em Ambiente Profissional
Práticas de Intervenção: trata-se de uma prática ocorre em espaços

profissionais onde os discentes são capazes de intervir, ou seja, aplicar
processos,

procedimentos,

gerenciamentos,

funcionamento

e,

efetivamente, atuarem profissionalmente sempre de forma interligadas aos
objetivos de aprendizagem previstos no percurso formativo.
Além da estruturação de nomenclaturas um fator importante na educação
profissional são os modelos de avaliações utilizadas para acompanhamento e
feedback do processo de aprendizagem.
Destacando-se assim dois pontos fundamentais no Laureate Design a
Avaliação de habilidades psicomotoras e as Avaliações comportamentais essas
avaliações denotam nossa preocupação em relação as competências brandas e as
competências profissionais.

3.6.10 Educação Interprofissional (EIP)

Um importante argumento para uma colaboração mais estreita entre profissões
assenta no reconhecimento sobre a necessidade de países na mobilização de
pessoas de forma mais eficiente, mais eficaz e mais econômica em resposta aos
problemas cada vez mais complexos apresentados pelos indivíduos, famílias e
comunidades (FRENK et al., 2011).
Quando o Laureate Design evidencia a Educação Interprofissional (EIP) no
processo formativo dos discentes, apoia a oportunização do desenvolvimento de
competências por meio da colaboração profissional; esta, por sua vez, ocorre com
objetivo de aprimorar a compreensão mútua e explorar maneiras de combinar
conhecimentos em prol de resultados positivos estabelecidos conjuntamente.
Deve existir ainda uma flexibilidade para educação profissional incorporar
importantes avanços tecnológicos, como os sistemas de inteligência artificial, bem
como a inserção de tecnologias da informação, possibilitando a quebra de barreiras
entre os profissionais com o suporte da tecnologia para a resolução de problemas.
Neste cenário, é possível destacar estratégias de implementação da EIP:
a)

Atividades baseadas em problemas interprofissionais e desafios:

são atividades realizadas por discentes de diversos cursos, ou áreas, que a
partir de problemas elencados por docentes ou empresas desenvolvem
produtos e soluções que auxiliam comunidades e organizações. Essas
atividades tem o potencial de desenvolver, especialmente, competências de
domínio afetivo, sobretudo as competências brandas (soft skills) habilidades
ligadas à personalidade e ao comportamento, envolvendo aptidões mentais,
emocionais e sociais como as capazes de transformar atitudes para auxílio
coletivo.
b)

Cenários de Simulação Interprofissional: é a modalidade de prática

simulada que ocorre em consonância com as disciplinas vigentes no semestre
dos discentes, assim os objetivos estão ligados aos objetivos de aprendizagem

das profissões, oportunizando a junção de conhecimentos no estabelecimento
de planos e estratégias, desenvolvendo ainda competências de brandas.
c)

Ações interprofissionais: são ações em que diversos cursos de uma

escola simulam, de forma conjunta, uma série de casos e trabalham em
conjunto na solução dos problemas identificados nas cenas vivenciadas,
ficando evidente aos discentes a necessidade do trabalho em equipe, podendo
ser visualizado o impacto das decisões unitárias no fazer coletivo, bem como
a possibilidade do desenvolvimento de competências brandas nessas ações.
d)

Disciplinas interprofissionais: são disciplinas que objetivamente

estabelecem uma ampla visão da prática interprofissional. Nestas disciplinas
todas as atividades são realizadas em conjunto pelas diferentes profissões
com objetivo de solucionar de problemas em comunidades ou organizações;
contemplam ações de cunho socioambiental, possibilitando a junção dos
diferentes saberes em ações transformadoras.
e)

Plataforma interprofissional colaborativa: trata-se de uma plataforma

online por meio da qual os discentes podem consultar outros profissionais
(discentes) para apoiarem sua tomada de decisão em desafios. A Plataforma
permite uma espécie de tutoria por discentes de outros cursos, oportunizando
a troca de conhecimento entre as diversas profissões.
A EIP pode também acontecer informalmente quando docentes introduzem
perspectivas interprofissionais de sua própria escolha ou em resposta às
necessidades expressas por discentes para promover modelos inovadores,
colaborativos e progressivos para as atividades.
O perfil dos docentes facilitadores deve contemplar a capacidade de abordar
com sensibilidade a diversidade e as diferenças entre os grupos de discentes com
históricos educacionais, culturas profissionais, poder, status e hierarquia, língua e
perspectivas de prática diversas; assim, o docente por meio da quebra de barreiras
profissionais e organizacionais pode afetar e mudar, de forma efetiva e equitativa, o
desenvolvimento de grupos (LOW, 1998). Além disso, os docentes facilitadores
devem manter sua neutralidade profissional, escutar ativamente, entender e

responder às dinâmicas de grupo e ser flexível ao mesmo tempo em que motiva,
encoraja e apoia o processo de aprendizagem interprofissional.

3.6.11 Tecnologias aplicadas na aprendizagem

As tecnologias transformam e ampliam as possibilidades de uma educação
mais flexível quanto aos seus diferentes momentos, espaços e modalidades de
interação (presencial ou virtual). Adicionalmente, ampliou-se o espectro de estratégias
e de possibilidades, visto o incremento de equipamentos, hardwares, softwares,
dispositivos, sistemas e interfaces que ofertam ao discente a oportunidade de agir e
interagir com procedimentos, práticas, protocolos, rotinas, realidades e simulações
para uma aprendizagem mais significativa e profunda.
Nessa perspectiva, o Laureate Design, contempla em sua estruturação a
compreensão da tecnologia como um potencializador e um catalisador da
aprendizagem, incorporando recursos e alocando investimentos para a aquisição,
desenvolvimento, contratação ou licenciamento de recursos tecnológicos para todas
as áreas do conhecimento. Essas tecnologias servem também como condutores para
o desenvolvimento dos docentes e, para que se possa incorporá-las ao processo de
ensino-aprendizagem, é necessário atentar para a educação continuada do docente
voltada ao uso de novas tecnologias.
Docentes que dominam dispositivos e recursos tecnológicos possuem, não só
um maior domínio sobre o processo de ensino-aprendizagem, como adaptam
diferentes estratégias para preparar os discentes para o mercado de trabalho. Alguns
exemplos de ferramentas, valorizadas pelo Laureate Design para uma experiência
formativa mais efetiva, são:


Body painting e body projection (pintura e projeção corporal);



Imagenologia



Ultrassonografia e ecocardiograma;



Softwares e aplicativos;



Recursos do Ambiente Virtual de Aprendizagem;



Objetos de aprendizagem interativos;



Realidade Virtual;



Realidade Aumentada;



Hardwares e Softwares de Dissecção Virtual;



Microscopia Virtual;



Inteligência artificial;



Automação de processos e audiências virtuais.

Fazer uso dessas ferramentas descortina novas possibilidades para que os
discentes possam aplicar estratégias tecnológicas, em sua prática profissional,
quando encerrado seu ciclo de aprendizagem na graduação, fomentando assim a
Cultura Digital.

3.6.12 Avaliação do Processo de Aprendizagem

A Instituição acredita que a avaliação faz parte do processo ensinoaprendizagem e que por meio dela é possível inferir resultados de desempenho de
estudantes e de professores. Os instrumentos de avaliação utilizados são baseados
nos objetivos de aprendizagem propostos e sistematicamente validados pelas
coordenações de curso.
Os métodos de ensino adotados institucionalmente exigem a prática de
metodologias ativas acompanhadas por avaliações formativas que visam a promover
feedback permanente tanto aos estudantes quanto aos docentes, sobre os avanços
relativos ao percurso de aprendizagem proposto no Plano de Ensino.
Além das avaliações formativas, importantes para a evolução das aulas, há
também as avaliações somativas que são adotadas para fins de cálculo de nota e que
configurarão no histórico escolar dos estudantes, bem como as avaliações
diagnósticas, que avaliam o nível de aprendizado e do desenvolvimento dos
estudantes. Pode ocorrer no início de cada unidade de ensino e em períodos pontuais
durante a formação.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 9394/96, em seu art. 24,
inciso V, indica que a avaliação deve ser: "uma avaliação contínua e cumulativa do
desempenho do estudante, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os
quantitativos e dos resultados ao longo do período”.

A instituição segue essa orientação desenvolvendo a avaliação de
aprendizagem em duas etapas denominadas N1 e N2, conforme explicitado em seu
Regimento Acadêmico e descrito a seguir.

3.6.13 Critérios e procedimentos para avaliação da aprendizagem: disciplinas
presenciais

a)

Avaliação de disciplinas teóricas ou teórico práticas

A Média Final (MF) da disciplina considera os seguintes elementos e valores:

N1

N2
A2 – Avaliação(ões) a ser(em) definida(s) de
acordo com os objetivos de aprendizagem
(9,0 pontos) + APS – Atividade Prática

A1 – Avaliação(ões) a ser(em) definida(s)
de

acordo

com

os

objetivos

aprendizagem

[nota de 0 a 10]

de

Supervisionada (1,0 ponto)

[nota de 0 a 10]

OU
SUB – Avaliação Substitutiva

[nota de 0 a 10]

A Média Final (MF) é calculada por meio da média ponderada das duas notas,
N1 e N2, com peso, respectivamente de 40% e 60%, resultante da seguinte equação:
MF = (N1*0,4) + (N2*0,6)
Para aprovação, a Média Final deverá ser igual ou superior a 6,0 (seis), além
da necessária frequência mínima de 75% nas aulas.
O estudante que não realizar a A2 ou não atingir a média final 6,0 (seis) na
disciplina, poderá realizar uma Avaliação Substitutiva (SUB), cuja nota substituirá a
nota de A2 obtida, caso seja maior.

b)

Avaliação de disciplinas práticas ou de projetos

A Média Final (MF) da disciplina considera os seguintes elementos e valores:

N1

N2

A1 – Avaliação(ões) a ser(em)
definida(s) de acordo com os objetivos de
aprendizagem

A2 – Avaliação(ões) a ser(em)
definida(s) de acordo com os objetivos de
aprendizagem

[nota de 0 a 10]

[nota de 0 a 10]

A Média Final (MF) é calculada por meio da média ponderada das duas notas,
N1 e N2, com peso, respectivamente de 40% e 60%, resultante da seguinte equação:
MF = (N1*0,4) + (N2*0,6)
Para aprovação, a Média Final deverá ser igual ou superior a 6,0 (seis), além
da necessária frequência mínima de 75% nas aulas.
Não haverá Avaliação Substitutiva
c)

Avaliação de disciplinas de estágio e TCC

A avaliação seguirá rubrica de avaliação que está detalhada no regulamento
da disciplina, que resultará em um registro único de Nota Final [nota de 0 a 10].
Para aprovação, a Nota Final deverá ser igual ou superior a 6,0 (seis), além da
necessária frequência mínima a 75%.
Não haverá Avaliação Substitutiva.

3.6.14 Critérios e procedimentos para avaliação da aprendizagem: disciplinas a
distância.

O uso de tecnologias na educação já se tornou uma prática aceita, e até
esperada, no contexto atual de transformação e inovação constante nas dimensões
culturais, econômicas e tecnológicas. Esse uso agora estende-se aos algoritmos e
aplicativos de inteligência artificial, aprendizado de máquinas e redes neurais nos
diversos espaços que permeiam a educação.

A automação simplifica processos repetitivos e permite que o tempo dos
docentes seja dedicado à personalização e desenvolvimento de soft skills nos
estudantes. Não há, por ora, um futuro em que a IA substitua o docente. Ao mesmo
tempo, o papel do docente não continua o mesmo, pois passa por uma transformação
contínua em que sua experiência e expertise é melhor aproveitada e potencializada
para guiar e mediar a experiência formativa do estudante.
Em busca do constante aprimoramento e inovação, a instituição já faz uso de
correção automática de atividades avaliativas objetivas e, recentemente, passou a
utilizar uma ferramenta baseada em inteligência artificial para correção de atividades
avaliativas dissertativas nas disciplinas online. O uso da inteligência artificial na
correção de atividades dissertativas busca facilitar a identificação de alunos que
estejam com dificuldades e/ou precisem de mais tempo de dedicação ou intervenção
por parte do docente para um acompanhamento mais próximo; identificar lacunas de
aprendizagem, seja de conteúdo ou do estudante; e permitir que o tempo de docentes
e tutores possa ser priorizado para ensino e aprendizagem e intervenções
personalizadas, contribuindo para melhorar ainda mais a qualidade de ensino. A
correção é realizada com base em critérios coerentes com literatura no contexto
educacional e as práticas correntes no Brasil e no mundo.
Além disso, a ferramenta permite a correção com mais consistência, coerência
e eficiência, uma vez que os mesmos parâmetros são aplicados em cada correção,
com objetividade e imparcialidade. O algoritmo é treinado com base em expertise do
docente e testes extensos e calibração periódica são realizados para garantir eficácia
e acurácia. Vale ressaltar que a ferramenta não é utilizada em atividades avaliativas
que envolvam questões de lógica e cálculos, nem nos relatórios de estágio, trabalhos
de conclusão de cursos e disciplinas de projetos.
a) Avaliação de disciplinas teóricas ou práticas
A Média Final (MF) da disciplina considera os seguintes elementos e valores:
N1
A1

A2

A3

A4

N2

A5
Avaliação

–

N1
A1

A2

A3

A4

Ativida

Ativida

Ativida

Ativida

de dissertativa

de dissertativa

de dissertativa

de dissertativa

ou objetiva

ou objetiva

ou objetiva

ou objetiva

N2
dissertativa

ou

objetiva

Presenc
Online

Online

Online

Online

[nota

[nota

[nota

[nota

de 0 a 10]

de 0 a 10]

de 0 a 10]

de 0 a 10]

ial

[nota de
0 a 10]

OU

A6

–

Avaliação
Substitutiva

[nota de
0 a 10]

Cálculo N1: A1 + A2 + A3 +A4
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A Média Final (MF) é calculada por meio da média ponderada das duas notas,
N1 e N2, com peso, respectivamente de 40% e 60%, resultante da seguinte equação:
MF = (N1*0,4) + (N2*0,6)
Para aprovação, a Média Final deverá ser igual ou superior a 6,0 (seis), além
da necessária frequência mínima de 75% nas aulas, que corresponde a realização de,
no mínimo, três das quatro Atividades Avaliativas da N1.
O estudante que não realizar a A5 ou não atingir a média final 6,0 (seis) na
disciplina, poderá realizar uma Avaliação Substitutiva (A6), cuja nota substituirá a nota
de A5 obtida, caso seja maior. Não haverá Avaliação Substitutiva nas disciplinas
práticas ou de projetos.
b) Avaliação de disciplinas de estágio e TCC

A avaliação seguirá rubrica de avaliação que está detalhada no regulamento
da disciplina, que resultará em um registro único de Nota Final [nota de 0 a 10].
Para aprovação, a Nota Final deverá ser igual ou superior a 6,0 (seis), além da
necessária frequência mínima a 75%.
Não haverá Avaliação Substitutiva.

3.6.15 Qualidade Acadêmica

Como parte da missão institucional, esta diretriz evidencia o compromisso do
Centro Universitário Fadergs com a qualidade da formação de seus estudantes e
egressos, efetivando-se:
a) pelo corpo docente qualificado: o Centro Universitário Fadergs
reconhece que o professor desempenha um papel fundamental na
construção de um processo de ensino-aprendizagem de excelência. Por
este motivo, o acompanhamento e o desenvolvimento de seu corpo
docente assume uma importância estratégica, por intermédio do seguinte
conjunto de ações: 1. Seleção Docente, pautada no perfil docente definido
pela

Instituição,

com

base

em

seus

princípios

pedagógicos

e

organizacionais; 2. Programa de Desenvolvimento Docente, materializado
por meio da oferta contínua de cursos online; 3. Avaliação Docente,
realizada, semestralmente, mediante a escuta do corpo discente, pela
autoavaliação dos professores e pela avaliação da coordenação
acadêmica, fornece subsídios para a gestão da qualidade dos cursos e
para a elaboração de trilhas de desenvolvimento individuais que auxiliem
os docentes a aprimorar a sua prática pedagógica; a qualificação docente
é fomentada também por meio de compartilhamento de melhores práticas
com seus pares; e 4. Promoção e Reconhecimento Docente, evidenciados
no Plano de Carreira docente que estabelece os mecanismos de
progressão horizontal e vertical, além das ações de reconhecimento
promovidas pelo Centro Universitário Fadergs nas diversas esferas de
atuação do professor.

b) pelos

resultados

do

processo

de

ensino-aprendizagem

alcançados pelos estudantes: para avaliar a efetividade das práticas
pedagógicas,

o

Centro

Universitário

Fadergs

utiliza

instrumentos

avaliativos globais, internos e externos. O Exame Nacional do Desempenho
do Estudante (ENADE) é um instrumento de avaliação externa utilizado
pelo Centro Universitário Fadergs, cujos resultados subsidiam a gestão
acadêmica dos cursos de graduação. Outros instrumentos externos de
avaliação também são utilizados, como o Exame da Ordem dos Advogados
do Brasil para o Curso de Direito e o Exame de Suficiência do Conselho
Federal de Contabilidade para o Curso de Ciências Contábeis.
c) pelo aprofundamento e diversificação das experiências de
aprendizagem dos estudantes no ambiente universitário: para isso,
oportuniza ao corpo discente: 1. Ampliação da visão de mundo por meio do
aprofundamento dos estudos sobre a sociedade contemporânea, por meio
da oferta de disciplinas transversais aos currículos, que trabalham temas
como Direitos Humanos, Educação Ambiental e Relações Étnico-raciais,
que compõem o Eixo de Formação Humanística e de ações de promoção
da Internacionalidade; 2. Enriquecimento curricular, sob a sistematização
das Atividades Complementares, oportunizando experiências extra sala de
aula como a participação em projetos de pesquisa, o incentivo ao
envolvimento voluntário em atividades de extensão comunitária e a
participação em eventos promovidos pelo Centro Universitário Fadergs; 3.
Estímulo ao protagonismo estudantil por meio da aplicação de
metodologias ativas de aprendizagem, da participação dos discentes no
planejamento e execução das atividades acadêmicas e na representação
estudantil nas diversas instâncias colegiadas do Centro Universitário
Fadergs; 4. Garantia do desenvolvimento acadêmico dos estudantes
mediante o programa de Monitoria.

3.6.16 Indissociabilidade entre o Ensino, a Pesquisa e a Extensão

Diante do preceito constitucional de INDISSOCIABILIDADE entre ensino,
pesquisa e extensão, as políticas institucionais no âmbito do curso consideram a
articulação entre esses três pilares que conduzem a significativas mudanças nos
processos de ensino-aprendizagem, além de colaborar com a formação profissional
dos estudantes e docentes, nos atos de aprender, ensinar, formar cidadãos e
profissionais, viabilizando uma relação transformadora entre a Instituição e a
sociedade.
Para isso prevê políticas de ensino, pesquisa e extensão já implantadas ou em
fluxo contínuo de implantação. Destaque se deve a implantação de práticas que
medem o atingimento de competências profissionais gerais e específicas do perfil do
egresso obtidas no âmbito das disciplinas detalhado a seguir.
I.

Ensino

Em termos de ENSINO destacam-se:
a) Planos de Ensino baseados em competências, tanto gerais quanto
específicas do curso.
As Competências Gerais Laureate, Gerais da Área e Específicas do Curso são
avaliadas no âmbito da própria disciplina, já que seus objetivos de aprendizagem
correspondem às competências relevantes à formação do egresso do curso,
apresentado na seção “Perfil profissional do egresso”, deste documento.
b) A avaliação de aprendizagem está relacionada aos objetivos de
aprendizagem da disciplina, por sua vez, baseados em competências relevantes à
formação do egresso;
c) Adoção contínua de oportunidades de aprendizagem favorecedoras do
desenvolvimento de competências profissionais pautadas em metodologias ativas e
no uso de avaliações formativas, detalhadas e evidenciadas na seção “Metodologia
de Ensino”, mais à frente neste documento.
II.

Pesquisa

A existência da PESQUISA é inseparável das atividades de ensino e extensão,
contribuindo para elevação da qualidade dos processos educacionais. Para isso a
Instituição conta com uma coordenação de Pesquisa no incentivo às atividades de

investigação científica e tecnológica nas áreas de conhecimentos da IES, além do
estímulo à produção científica dos professores e estudantes. A coordenadoria
incentiva à participação em encontros científicos internos e externos à Instituição,
como forma de possibilitar a integração em ambientes de desenvolvimento do
conhecimento técnico-científico e ampliação da pesquisa e extensão. Esse
engajamento leva ao fortalecimento profissional e acadêmico do corpo docente, assim
como o permanente aprimoramento do projeto pedagógico dos cursos.
A iniciação científica é considerada um instrumento que permite introduzir os
estudantes de graduação na pesquisa científica, e constitui uma ferramenta de apoio
teórico e metodológico à formação de uma nova mentalidade no estudante. Este
incentivo ocorre por meios dos núcleos de práticas, que unem os esforços em
pesquisa e prática aos alunos.
III.

Extensão

Em consonância com a missão institucional, a EXTENSÃO é considerada um
elemento fundamental no processo de formação profissional e de produção do
conhecimento, conectando o mundo do ensino e as necessidades da comunidade,
respondendo às demandas do mundo globalizado e contribuindo para o progresso
social e ambiental.
As ações de extensão estão amparadas pela Política de Extensão Universitária
que norteia as práticas dos programas e projetos de extensão, além de outras ações
extensionistas, sempre em sintonia com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
da Organização das Nações Unidas - ONU, contidos na Agenda 2030.
Dessa forma fica garantido que todas as atividades desenvolvidas tenham
lastro e arcabouço teórico-metodológico e, principalmente, somarão contribuições
envolvendo diversos atores para a transformação social colaborando para a
construção de um mundo mais justo e igualitário, a efetivação dos direitos humanos e
a promoção de um desenvolvimento realmente sustentável.
Com isso, a Instituição assegura que o perfil do egresso esteja também pautado
na transformação social, desenvolvendo cidadãos responsáveis e capazes de
impactar positivamente as comunidades em que estão envolvidos.

Nesse sentido os Eixos, definidos na Política de Extensão Universitária,
contemplam as três dimensões do desenvolvimento sustentável: econômica, social e
ambiental, e se articulam aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS.
Dessa forma, permitem a propositura de um amplo leque de programas, projetos,
ações e atividades. Os quatro Eixos e seus Programas estão apontados no Quadro
11, a seguir:

PROGRAMAS

EIXOS

Quadro 11: Eixos e Programas de Extensão
EIXO 1

EIXO 2

Responsabilidade social,
inovação e economia
solidária

Sustentabilidade
meio ambiente

EIXO 3
e

Saúde,
qualidade
de
vida e bemestar

Assistência
social
a
populações e comunidades
vulneráveis

Educação ambiental e
qualidade de vida

Saúde
comunitária

Nutrição
e
autoabastecimento
para
populações e comunidades
vulneráveis
Inovação, ações criativas e
inclusão em processos
produtivos e sociodigitais

Produção e consumo
sustentáveis

Saúde e questão
ambiental

Preservação
ambiental

Prevenção
de
doenças
e
promoção
de
saúde
Saúde de grupos
vulneráveis

Empreendedorismo social
e economia solidária e
criativa
Educação,
cultura
e
promoção de arte e
comunicação
Fonte: Laureate Brasil

Meio ambiente
trabalho

do

EIXO 4
Direitos
humanos,
cidadania,
diversidade e
inclusão
Acesso à justiça

Solução
de
conflitos
e
segurança
cidadã
Educação,
cultura, esporte
e lazer
Diversidade
inclusão

e

A extensão universitária voltada à transformação socioambiental é parte
integrante das ações de responsabilidade social.
A Responsabilidade social é entendida como:
A forma de gestão que se define pela relação ética e transparente da empresa
com todos os públicos com os quais ela se relaciona e pelo estabelecimento
de metas empresariais que impulsionem o desenvolvimento sustentável da
sociedade, preservando recursos ambientais e culturais para as gerações
futuras, respeitando a diversidade e promovendo a redução das
desigualdades sociais (INSTITUTO ETHOS, 1998).

É, portanto, ainda mais ampla que o conceito de extensão, envolvendo
aspectos gerenciais e de conduta administrativa, além da conexão com as
comunidades do entorno do campus universitário. Além disso, a responsabilidade
social, ampliada como responsabilidade socioambiental, é uma das funções
desempenhadas pela Qualidade Acadêmica e a sua existência encontra respaldo na
missão institucional.
No atual contexto político, econômico e social, a tendência é pensar como a
Extensão pode contribuir mais diretamente na solução dos problemas sociais
expressos nos diálogos com as comunidades e com os governos. Nesta perspectiva
a Extensão deve estar alinhada com os princípios mundiais de desenvolvimento e
sustentabilidade, a exemplo dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (Agenda
ONU 2030), tendo por meta a viabilização de uma produção do conhecimento
aplicável às necessidades humanais gerais. Assim, a intersecção entre os conceitos
de extensão e de responsabilidade social é evidenciada através das várias ações e
resultados de práticas exitosas e inovadoras nos âmbitos dos cursos e das Escolas.

3.6.17 Preparação para o mundo do trabalho

Consiste em um conjunto de ações que visam à formação de profissionais
capazes de atender às demandas da sociedade e contribuir para o desenvolvimento
regional e requer:
a)

Aproximação entre o Centro Universitário Fadergs e o mercado de

trabalho, o que reforça o pilar institucional da empregabilidade por intermédio
de ações promovidas e serviços prestados pelo FADERGS Carreiras;
b)

Fomento ao empreendedorismo como uma competência fundamental na

formação do estudante e como uma alternativa de inserção profissional por
meio de unidades específicas, como o Núcleo de Práticas de Negócios e como
tema transversal no currículo do Centro Universitário Fadergs;
c)

Ênfase no desenvolvimento de atividades práticas, mediante a

disponibilização de estruturas tais como os Espaços de Práticas Acadêmicas,
os Laboratórios específicos, além da supervisão docente necessária para que

esse tipo de atividade ocorra também dentro do Centro Universitário Fadergs
e em consonância com os objetivos pedagógicos de cada curso, o que garante
sua efetividade. Externamente, as atividades práticas materializam-se por
meio de visitas técnicas às empresas e, especialmente, no desenvolvimento
de estágio curricular, essencial para a complementação da formação técnica
e pessoal do estudante.

3.6.18 Internacionalidade

Consiste em ações que visam a ampliação da visão de mundo dos estudantes
e possibilitam a compreensão e o convívio com outras culturas e o respeito às
diferenças, além de possibilitar a formação de profissionais e cidadãos com
competências globais.
a)

Promoção de oportunidades de experiências internacionais, dentro e

fora do campus do Centro Universitário Fadergs, o que reforça o pilar
institucional da internacionalidade, por intermédio do FADERGS Carreiras,
área regulamentada do Centro Universitário Fadergs responsável pelos
assuntos que relativos à internacionalização;
b)

Promoção de oportunidades de mobilidade acadêmica por meio da

possibilidade de intercâmbio para os seus estudantes e professores em
instituições parceiras, o que cria a oportunidade da internacionalização das
atividades educacionais;
c)

Transmissão ao vivo de grandes eventos mundiais, com tradução

simultânea e exclusividade, destinados a discentes e docentes;
d)

Realização de aulas espelhos, com professores e alunos de outros

países;
e)

Promoção de eventos de práticas e trocas pedagógicas para os

docentes das instituições da Rede; a adoção de metodologias ativas de
ensino-aprendizagem.



Serviços de Internacionalização

Ser global significa lidar com a diversidade cultural e usar as diferenças para
gerar impacto positivo no mundo. O Carreiras também trabalha com serviços de
internacionalização que desenvolvem os soft skills dos nossos alunos.
Sua competência intercultural será desenvolvida, ao longo do curso, por meio
de projetos com estudantes estrangeiros, acesso ao conteúdo exclusivo do Carreiras
e Aulas Espelho com professores do exterior.


Aula Espelho

É a possibilidade para o nosso aluno ter experiência internacional sem a
necessidade de viajar para o exterior. Conectamos duas disciplinas similares de
diferentes países para que os alunos realizam trabalhos de pesquisa acadêmica em
grupos mistos, sempre de forma online. Ao final do semestre, além da experiência de
interação com colegas estrangeiros, os alunos recebem certificado internacional.


Conteúdos Internacionais

Além de materiais e recursos disponibilizados pelos nossos docentes em suas
disciplinas, o Carreiras realiza diversos webinars de internacionalidade com
profissionais brasileiros e estrangeiros que compartilham suas experiências no
mercado de trabalho e em estudos no exterior. É uma oportunidade para os nossos
alunos se inspirarem nas trajetórias internacionalizadas dos nossos convidados.


Outbound - Intercâmbio de Curta Duração

Os nossos alunos e egressos têm a possibilidade de realizarem cursos no
exterior de menor duração e com grande variedade de temas. Por exemplo, podem
concorrer a bolsas de intercâmbio com IES e Empresas parceiras que proporcionam,
via processo seletivo uma rotina de imersão total de aprendizado dentro e fora da sala
de aula, como também cursos com conteúdos relacionados à sua área de formação,
para ampliar ainda mais o conhecimento.

3.7 Diretrizes Didático-Pedagógica

3.7.1 Currículo

3.7.1.1 Organização curricular

Os pressupostos, utilizados para a organização curricular dos cursos do Centro
Universitário Fadergs, consideram uma perspectiva de articulação interdisciplinar,
voltada para a apropriação de conhecimentos, habilidades e competências,
considerando-se a avaliação crítica e reflexiva de valores e práticas. Dessa forma,
concebe-se a proposta curricular de modo vivo e dinâmico que deve abarcar
inovações, sempre que necessário, para atender às novas demandas das distintas
áreas profissionais.
Nesse sentido, o Centro Universitário Fadergs tem desenvolvido um trabalho
de formação pedagógica e revisão de sua abordagem, e propôs-se a trabalhar com
currículos orientados por competência, a partir da definição do perfil do egresso, o que
deve possibilitar alinhar metodologias de ensino-aprendizagem, práticas pedagógicas,
diferentes contextos e cenários de aprendizagem, métodos de avaliação e atividades
de pesquisa com esse princípio de organização curricular. Caracteristicamente, tal
opção implica que as proposições curriculares sejam centradas na busca ativa pelo
conhecimento, na interdisciplinaridade, na integração teórico-prática e na interação
ensino-sociedade, o que traz o desenvolvimento da identidade profissional, como foco
das atividades de aprendizado. A construção das proposições curriculares pressupõe
a identificação e a definição das competências necessárias à boa prática profissional
e, em seguida, bem como a definição de habilidades e conteúdos base para o
desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem.
Entendemos que o desenvolvimento de novas experiências curriculares
estimula práticas educacionais significativas e permite que a Instituição estabeleça
estratégias inovadoras na formação do cidadão intelectualmente autônomo,

participativo, solidário, crítico e em condições de exigir espaço digno na sociedade e
no mundo do trabalho.

3.7.1.2 Estrutura curricular e coerência com as Diretrizes Curriculares
Nacionais

A proposta curricular de todos os cursos da Instituição é marcada pela
flexibilidade que se materializa na oferta de disciplinas Optativas na modalidade
online, ou presencial em mais de um turno e campus. Além da flexibilidade no âmbito
do curso, há flexibilidade intercursos, seja no âmbito de uma mesma Escola, seja no
âmbito institucional, o que facilita a eventual mudança ou opção por um segundo curso
de área de conhecimento comum ou diversa, dado que há disciplinas comuns aos
vários cursos, sejam elas institucionais, ou pertencentes a uma mesma Escola, que
podem ser aproveitadas. Isso contribui para a redução do tempo de formação e motiva
o estudante a continuar estudando.
Ainda com relação às disciplinas Optativas, são elas que viabilizam a oferta da
disciplina de Libras, obrigatória nesse formato em todos os cursos, exceto nas
licenciaturas que assume característica obrigatória.
A carga horária total do curso está em acordo com a Res. CNE/CES, n. 3, de 2
de julho de 2007 que determina que a carga horária mínima do curso deve ser
calculada em horas de 60 minutos. Na Instituição, a hora-aula tem duração de
aproximadamente 60 minutos. A diferença para hora relógio é compensada por meio
das Atividades Práticas Supervisionadas.
Ao considerar que a preocupação é com o resultado de aprendizagem dos
estudantes (Learning Outcomes), a metodologia que conduz o processo de ensinoaprendizagem é fundamental. O Modelo Educacional Centro Universitário Fadergs
baseia-se, principalmente, em metodologias ativas apoiadas em um conjunto de
ações que compõem sequências didáticas de aula e que ilustram os Planos de ensino.
Todas as ações educacionais, independente da mídia da disciplina ou curso, têm
como premissa a acessibilidade pedagógica e metodológica, ou seja, buscam atingir

todos os perfis de estudante, incluindo alunos com deficiências físicas ou cognitivas,
e com diferentes estilos de aprendizagem.
Com vistas a garantir resultados de aprendizagem, é disponibilizado um módulo
no Ambiente Virtual de Aprendizagem (Blackboard), além de tutoriais que detalham
as características da modalidade de educação a distância e o funcionamento do
ambiente que promove a familiarização dos estudantes com a modalidade a distância.
Outro ponto de destaque no Modelo Educacional Centro Universitário Fadergs
é a obrigatória articulação entre teoria e prática, fundamental à metodologia ativa, cujo
pressuposto é que se aprende melhor fazendo (ou simulando), e esse movimento
permanente de ir e vir, facilita e legitima o processo de ensino-aprendizagem. Essas
evidências constam no corpo da matriz curricular e indicam a carga horária de cunho
teórico e prático nos Planos de Ensino.
Os

cursos

têm

elementos

diferenciais

que

os

caracterizam

como

comprovadamente inovadores ao longo de sua matriz curricular, o que evidencia a
motivação para estender ao estudante algo diferenciado de cunho inovador.
A matriz curricular apresenta um conjunto de disciplinas a serem cursadas pelo
estudante que, naturalmente, consideram a construção de conhecimentos, desde
fundamentos da área de conhecimento até alcançar disciplinas de cunho profissional.
Paralelamente, o Design Acadêmico prega que a relação teoria e prática permeie todo
o percurso de formação do estudante e, dessa forma, as disciplinas têm seus Planos
de Ensino. O percurso de formação do curso é representado nos Projetos
Pedagógicos de Curso de forma espacial.

3.7.1.3 Concepção do currículo

A qualidade acadêmica, a inovação, a empregabilidade e a internacionalidade
constituem importantes e valorizados referenciais e diferenciais institucionais que
permeiam, em maior ou menor grau, todos os cursos da Instituição.
Além dos referenciais e diferenciais institucionais, presentes nos conteúdos
curriculares e cocurriculares, há ainda os diferenciais da Escola a qual pertence o
curso que resultam da sinergia oriunda do agrupamento de cursos de áreas de

conhecimento afins. Esses diferenciais da Escola estão materializados na matriz
curricular do curso a partir da organização em eixos de formação e blocos de
conhecimento.
Antes de avançar, cabe um esclarecimento sobre conteúdos cocurriculares,
isso é, presentes no PPC, não necessariamente expressos na matriz curricular. Nesse
aspecto, destaque especial é dado aos vértices de pesquisa e extensão, cujo
calendário acadêmico materializa ações dessa natureza.
Além de contemplar os diferenciais institucionais e da Escola, a matriz curricular
do curso preza, sobretudo, pela formação profissional do egresso e as contrapartidas
exigidas em termos de atualização dos conteúdos curriculares em conformidade com
a evolução do mundo do trabalho, o que induz o contato com conhecimento recente e
inovador. Essa atualização pode ser detectada na nomenclatura das disciplinas e
confirmada a partir da análise dos Planos de Ensino e bibliografias das disciplinas.
Além disso, há um zelo na adequação das cargas horárias cuja confirmação se obtém
ao analisar o agrupamento das disciplinas afins e o encadeamento proposto.
A Educação das Relações Étnico-Raciais e Ensino de História e Cultura AfroBrasileira, Africana e Indígena, Lei 11.645 de 10 de março de 2008 e Resolução
CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004, são tratadas no decorrer dos cursos no âmbito
das disciplinas “Antropologia e Cultura Brasileira”, “Estilo de Vida, Saúde e Meio
Ambiente” e “Projeto Integrador: Temas Transversais”, que atendem suficientemente
a legislação.
Também a temática Educação em Direitos Humanos, conforme Resolução
CNE/CP nº 01/2012, encontra-se contemplada em disciplinas como “Desafios
Contemporâneos”, “Desenvolvimento Humano e Social” e “Projeto Integrador: Temas
Transversais”, que atendem suficientemente a legislação. Não obstante, integra a
Agenda Institucional de Responsabilidade Social a iniciativa semestral denominada
Rodas de Conversa, que trata do necessário respeito à diversidade e cuja prática está
em linha com a temática de Direitos Humanos. A própria Política de Extensão conta
com um de seus eixos dedicado aos “direitos humanos, cidadania, diversidade e
inclusão”.

Os temas relacionados à Educação Ambiental Lei nº 9.795, de 27 de abril de
1999, Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002 e Resolução CNE/CP nº 02/2012, são
abordados no decorrer dos cursos da seguinte forma: o tema é discutido em
disciplinas como “Desafios Contemporâneos”, “Desenvolvimento Humano e Social” e
“Estilo de Vida, Saúde e Meio Ambiente”, combinada à inserção da matéria em outras
disciplinas, transversalmente ao currículo. Além disso, do ponto de vista cocurricular,
a Política de Extensão está alicerçada em três dimensões, sendo uma delas a
dimensão ambiental.
A disciplina de Libras, conforme Decreto n° 5.626/2005 é ofertada como
disciplina Optativa em todos os cursos de graduação da Instituição exceto se tratar de
licenciatura cuja completude e aprovação é necessária para a integralização da matriz
curricular.
As ações afirmativas estão presentes de forma transversal e articulada com os
conteúdos e práticas em todos os currículos dos cursos do Centro Universitário
Fadergs.
Todos os temas relacionados à memória cultural, à produção artística e ao
patrimônio cultural, à diversidade e ao meio ambiente são contemplados em maior ou
menor medida nos diferentes cursos ofertados nas Escolas da Instituição, por meio de
práticas pedagógicas; temáticas transversais, nos cursos de graduação, em
disciplinas da matriz curricular e em Projetos Integradores; e da exploração de
interfaces entre arte e cultura em seus cursos.
Cabe destacar que as ações voltadas à valorização da diversidade, do meio
ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural e as
ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos e da igualdade étnicoracial constituem a prática pedagógica valorizada pelo Centro Universitário Fadergs e
corrobora para o desenvolvimento de habilidades profissionais, a partir da
transversalidade curricular desses temas e das oportunidades nas quais os
estudantes aplicarão seus conhecimentos teóricos em situações práticas, com o
desenvolvimento de competências profissionais inerentes ao projeto pedagógico do
curso e ampliando as competências do egressos.

3.7.1.4 Seleção de Conteúdos e Elaboração do currículo

Os parâmetros, para seleção de conteúdos e elaboração do currículo,
consideram:


parâmetros estabelecidos pelos referenciais da legislação vigente;



relevância de conteúdos para a apropriação de competências e

habilidades na área, conforme disposto no perfil do egresso do respectivo
PPC;


relevâncias dos conteúdos para a construção de competências e

habilidades requeridas;


integração das disciplinas formando um percurso de aprendizagens

significativas;


dimensionamento da carga horária das disciplinas;



consideração a missão e visão institucional;



adequação, atualização e relevância da bibliografia; e



a interconexão entre os currículos, primando pela formação numa

perspectiva multi, inter, transdisciplinar, ou seja, interprofissional.


Equipe multidisciplinar que trabalhar com as disciplinas ofertadas em

modalidade a distância.

3.7.1.5 Coerência entre contexto educacional, competências, diretrizes,
disciplinas e perfil profissional do egresso

Por meio de uma matriz de relação, contemplada no Projetos Pedagógicos de
Curso, o Centro Universitário Fadergs demonstra a articulação entre o contexto
educacional de acordo com o perfil dos estudantes (perfil socioeconômico, origem –
escola pública ou privada – idade, sexo); as habilidades e competências, que podem
ser de natureza legal, institucional, da Escola ou do Curso; os objetivos do curso; as
disciplinas da estrutura curricular e o perfil do egresso.

Essa matriz clarifica a coerência entre o contexto educacional, competências,
diretrizes, disciplinas e perfil profissional do egresso, o que asssegura a qualidade
acadêmica e direcionando para os melhores métodos e técnicas didáticopedagógicas.

3.7.1.6 Componentes Curriculares na modalidade a distância

A instituição oferta cursos de graduação na modalidade a distância e também
componentes curriculares, nos cursos de graduação, cujos conteúdos são
apresentados integralmente na modalidade a distância que atende à regulamentação
quanto ao percentual de 20% ou 40% da carga horária total do curso presencial.
Nos cursos presenciais, a adoção de disciplinas no modelo online visa permitir
que os alunos vivenciem e desenvolvam familiaridade com as estratégias, os métodos,
os recursos e as interações em ambientes virtuais de aprendizagem, cada vez mais
utilizados no mundo corporativo. Essas disciplinas online são ofertadas nos eixos de
Formação Humanística e Formação Profissional, desenvolvidas integralmente no
Ambiente Virtual de Aprendizagem Blackboard em todos os cursos desde o primeiro
semestre do curso, sendo planejadas e conduzidas por professores e com mediação
pedagógica realizada por tutores mediadores.
O Centro Universitário Fadergs tem experiência com a oferta de até 40% das
matrizes curriculares na modalidade EaD, ou seja, os discentes já estão sendo
preparados para o domínio de recursos de aprendizagem virtuais tão relevantes no
mercado de trabalho e tão caros no seu próprio autodesenvolvimento. Isso fortaleceu
o credenciamento na instituição para oferta de cursos, na modalidade a distância, a
partir de 2017.
As disciplinas ministradas na metodologia de educação a distância, seja nos
cursos presenciais ou na modalidade a distância, utilizam materiais previamente
concebidos, denominados referenciais e complementares (Saiba Mais), detalhados
nos Projetos Pedagógicos de Curso.
Destaca-se que, para potencializar o processo educativo das disciplinas
oferecidas na modalidade a distância, há mecanismos efetivos de interação e

comunicação que permitem executar em profundidade o Projeto Pedagógico do
Curso, o que garante acessibilidade digital e comunicacional e cooperação entre seus
usuários: coordenadores, docentes, tutores e estudantes, e assegura acesso aos seus
recursos didáticos 24 horas por dia, 7 dias por semana, com segurança do registro de
seus dados.

3.7.1.7 Flexibilidade dos Componentes Curriculares

As inovações organizacionais trazem formas mais participativas, integradas,
grupais, descentralizadas, autônomas, envolventes e flexíveis e chegam a constituir
patamares superiores que favoreçam o aperfeiçoamento do trabalho humano. Nesse
cenário, todas as atividades humanas necessitam apoiar-se em uma base de
informações confiável e, se possível, cada vez mais completa, com a necessidade de
atrelar a capacidade de usar a informação com a aplicação de conhecimento ao
domínio de procedimentos, com o emprego de habilidades específicas e instrumentais
ao encontro de soluções tecnológicas disponíveis para finalidades determinadas.
Tendo tais considerações em conta, a formação profissional implica
desenvolver a capacidade de inovar, de produzir novos conhecimentos e soluções
tecnológicas adequadas às necessidades sociais, o que exige muito mais do sistema
educacional.
O Centro Universitário Fadergs procura propiciar variedade na oferta de tipos
de atividades para a integralização curricular, incentiva a articulação entre atividades
desenvolvidas pelo aluno no âmbito acadêmico com aquelas de seu campo de
atuação profissional, dá ênfase em atividades centradas na criatividade e na
capacidade de buscar novas interpretações às situações propostas.
O processo de reforma curricular focado na flexibilização da formação nos
cursos de Graduação é passível de uma adaptação permanente a cada nova realidade
do mercado. O ideário de flexibilização curricular presente na elaboração das
diretrizes curriculares para os cursos de Graduação está intimamente associado à
flexibilização do trabalho: articula educação e empregabilidade. Só a formação de
profissionais dinâmicos e adaptáveis às rápidas mudanças no mundo do trabalho e às

demandas do mercado de trabalho poderá responder aos problemas de emprego e
de ocupação profissional.
O desenvolvimento dessas multicompetências inclui a identificação de
habilidades cognitivas e de competências sociais requeridas no exercício das
diferentes profissões, bem como nos diferentes ramos de atividade. A instituição está
atenta a essa realidade e, consequentemente, a flexibilidade curricular e da sintonia
com a vida e com a empregabilidade, o que é manifesto em suas proposições
curriculares.
A flexibilidade dos componentes curriculares possibilita liberdade no percurso
de formação, o que dá autonomia ao estudante, para construir seu caminho, seu
currículo e sua identidade. É necessário o entendimento de que tudo o que se faz ou
se vivencia em uma instituição de ensino superior é currículo. Sendo assim, não é
algo que possa ser entendido como definitivo, mas, como um projeto que se forja no
cotidiano, construído reciprocamente pelo professor e pelos estudantes. Sendo assim,
a flexibilização faz com que a organização curricular assuma um novo desenho, a
partir de uma nova concepção; e o currículo passa a ser concebido como um processo
não-linear e rotineiro, no qual as disciplinas deixam de ser verdades acabadas a serem
repassadas e transmitidas. Torna-se um espaço de produção coletiva e de ação
crítica. Os conteúdos das disciplinas não são mais a “essência” de um curso, tornamse referências para novas buscas, novas descobertas, novos questionamentos,
oferecendo aos estudantes um sólido e crítico processo de formação. Quando a
instituição utiliza tais possibilidades, entende que se efetiva a flexibilização curricular,
na perspectiva de um currículo que rompe com a predominância de disciplinas e tem
a transdisciplinaridade como eixo de referência. É, no entanto, essencial que, ao
serem selecionadas para fazer parte do percurso curricular, as ações mantenham
estreita vinculação com o núcleo epistemológico do curso, a partir do perfil do
profissional delineado no projeto pedagógico. É importante também que essas ações
possibilitem ao estudante a vivência de experiências significativas e que deem a eles
condições de refletir sobre as grandes questões da atualidade e, a partir da
experiência e dos conhecimentos construídos e refletidos, constituir uma formação
compromissada com as demandas e os desafios de sua realidade profissional.

A flexibilização curricular, especialmente a dos elementos curriculares, tem
constituído, nos últimos tempos, um desafio na forma de conceber e desenvolver o
currículo. O Projeto Pedagógico de Curso, no exercício de sua autonomia, deve
prever, entre os componentes curriculares, tempo, para permitir ao estudante
incorporar outras formas de aprendizagem e de formação social. A flexibilização do
currículo permite ao estudante extrapolar a aptidão específica de seu campo de
atuação profissional, bem como construir seu caminho, seu currículo, sua identidade.
A flexibilidade, ao considerar a proposta curricular de todos os cursos da
Instituição, materializa-se na oferta de disciplinas Optativas na modalidade a distância
ou presencial em mais de um turno e campus. Há, também, flexibilidade intercursos,
que facilita a eventual mudança ou opção por um segundo curso de área de
conhecimento comum ou diversa, dado que há disciplinas comuns aos vários cursos
que podem ser aproveitadas.
A flexibilização busca, portanto, substituir a lógica tradicional de organização
dos currículos, o que viabiliza um novo desenho curricular, decorrente e balizado por
um projeto pedagógico, cujo compromisso, no âmbito da Instituição, é ser discutido e
construído intensa e coletivamente. A Instituição e, consequentemente, os currículos
dos seus cursos transformam-se em espaços privilegiados para a reflexão, o debate
e a crítica, resgatando o seu compromisso com a cidadania plena.

3.7.1.8 Atividades Práticas e Estágios Curriculares Supervisionados

O estágio supervisionado foi instituído pela Lei 6494/77, mas atualmente é
regulamentado pela Lei Nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 e previsto no artigo
82º da LDB (Leis de Diretrizes e Bases). Tem a finalidade de proporcionar ao
estudante a vivência, na prática, do seu aprendizado teórico, e visa a preparação para
o trabalho produtivo e aprendizado de competências próprias da atividade profissional,
a contextualização curricular e o desenvolvimento do estudante para a vida pessoal e
profissional.
No Centro Universitário Fadergs, o estágio supervisionado está contido na
matriz curricular dos cursos que optaram pela oferta de estágio aos estudantes em

razão do cumprimento das diretrizes curriculares nacionais ou por deliberação da
coordenação do curso em comum acordo com o Colegiado de Curso e apoiado pelo
Núcleo Docente Estruturante (NDE). Constitui uma prática pedagógica, valorizada
pela Centro Universitário Fadergs, que corrobora para o desenvolvimento de
habilidades profissionais, a partir de oportunidades nas quais os estudantes aplicarão
seus conhecimentos teóricos em situações práticas, desenvolvendo competências
profissionais inerentes ao projeto pedagógico do curso e ao perfil do egresso.
Há várias formas de vínculos aceitas para o cumprimento do Estágio e, para
cada uma delas, é necessário um conjunto de documentos e de aprovação do
Supervisor de Estágio.
A forma mais comum e aceita é por meio de um Convênio ou Contrato de
Estágio com uma empresa do setor e Termo de Compromisso entre as partes. Porém,
também poderá ser cumprido por meio de Registro CLT, ou se for proprietário ou
cooperado em alguma empresa ou ainda funcionário público nomeado, desde que a
atividade desenvolvida tenha relação com o curso em que estuda. A validação desses
vínculos é feita pelo Supervisor de Estágio, profissional responsável por avaliar as
atividades desenvolvidas na empresa onde o estágio for realizado.
Nos cursos em que constitui atividade obrigatória, o estágio deverá ser
realizado no semestre indicado na matriz curricular do curso e deve totalizar a carga
horária estabelecida, nas quais devem ser cumpridas até o último semestre do curso.
Caso isso não ocorra, o estudante deverá matricular-se novamente na disciplina.
Todas as orientações para a realização do estágio e documentação necessária
estão disponíveis no portal da Instituição. A regulamentação do estágio no âmbito do
curso encontra-se consolidada e divulgada. Constitui de volume independente e está
disponível para consulta, o que inclui as formas de apresentação dos relatórios de
estágio e outras exigências quando for o caso.
A Instituição credita ao Estágio Supervisionado o coroamento das diversas
competências profissionais desenvolvidas ao longo do curso e previstas no Perfil do
Egresso, caracterizando-o como uma etapa de culminância da aprendizagem
(capstone). Daí a necessária consistência no seu roteiro, o que valoriza e torna a
experiência de aprendizagem do aluno única.

A avaliação do estagiário conta com a perspectiva avaliativa do seu gestor
imediato, o que estabelece uma interlocução entre a Instituição e o ambiente de
estágio, estreita os laços entre as partes e fornece insumos para atualização e
melhoria das práticas de estágio.
Reforçando a relação com a rede de escolas da educação básica, o estágio
curricular supervisionado, conforme seu Regulamento, possibilita aos seus estagiários
a vivência da realidade escolar de forma integral, a participação em reuniões de
professores e/ou conselhos de classe e concretiza a relação do estagiário e da própria
Instituição com a rede de escolas de Educação Básica.
O regulamento de estágio do curso destaca o necessário acompanhamento
pelo docente orientador ao longo das atividades no campo da prática, com vistas a
estimular a implantação de práticas inovadoras.
Vale enfatizar que, no que diz respeito à relação teoria e prática, o estágio
curricular supervisionado promove a relação teoria e prática ao articular o currículo
dos cursos e aspectos práticos da Educação Básica, ao promover o embasamento
teórico das atividades planejadas no campo da prática e ao inserir o estagiário em
atividades de planejamento, desenvolvimento e avaliação realizadas pelos docentes
da Educação Básica, o que gera reflexão teórica a respeito de situações vivenciadas
e eventual criação de soluções que articulam teoria e prática.
Cabe esclarecer que, para os cursos que não exigem estágio curricular, por
que estão desobrigados legalmente face às diretrizes curriculares nacionais, é
facultado aos estudantes a realização de estágios extracurriculares a qualquer tempo.
O registro desses estágios não curriculares igualmente é realizado na Instituição.
Destaca-se que a Instituição oferece serviços de empregabilidade e oferta de
estágios, além de apoio a iniciativas empreendedoras. É ampla a lista de convênios
com empresas para oferta de vagas. No que concerne às iniciativas para Estágio
Supervisionado não obrigatório, remunerado ou não remunerado, o Centro
Universitário Fadergs cumpre todos os trâmites de intermediação e acompanhamento
dos estágios, apoiando o discente em seu ingresso no mercado de trabalho. Inclusive,
o Centro Universitário Fadergs ainda promove diversas iniciativas de capacitação
profissional por meio de oficinas e palestras e divulga em um portal, diariamente,

oportunidades de estágio oriundas de convênios com empresas do mercado de da
região metropolitana de Porto Alegre. Destaca-se que essas iniciativas também
contemplam os Estágios Supervisionados obrigatórios. A Central de Estágios, órgão
do FADERGS Carreiras é responsável por garantir a condução dos processos de
estágio e o cumprimento das exigências legais.
O Centro Universitário Fadergs também prevê a Integração com o Sistema
Local e Regional de Saúde/SUS, conforme DCNs ou PPC, por meio de formalização
de convênios, com destaque para a formação discente em serviço e sua inserção em
equipes multidisciplinares e multiprofissionais nos diversos cenários e níveis de
complexidade crescente.
As Atividades Práticas de Ensino para a Área da Saúde também estão
implantadas e em acordo com as DCNs do curso, com regulamentação para a atuação
docente, e contemplam a inserção dos estudantes em cenários do SUS e em outros
ambientes de aprendizado (espaços de prática) que resultam no desenvolvimento das
competências profissionais específicas, em alinhamento ao contexto de saúde da
região.

3.7.1.9 Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)

O Trabalho de Conclusão de Curso ou Trabalho Final de Graduação, quando
houver, é contemplado na matriz curricular dos cursos do Centro Universitário Fadergs
conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos.
A Instituição atribui importância capital ao Trabalho de Conclusão de Curso ou
Trabalho Final de Graduação pois este constitui uma oportunidade de consolidação
das diversas competências profissionais desenvolvidas ao longo do curso, previstas
no Perfil do Egresso. Isso o caracteriza como uma etapa de culminância da
aprendizagem (capstone). Daí a necessária consistência no seu roteiro, que torna a
experiência de aprendizagem do aluno valorizada e única.
O Trabalho de Conclusão de Curso ou Trabalho Final de Graduação está
institucionalizado no âmbito do curso e formalizado mediante regulamento próprio,

materializado em Manual que detalha todas as suas etapas, incluindo as formas de
apresentação pelos estudantes.
A orientação do Trabalho de Conclusão de Curso ou Trabalho Final de
Graduação é responsabilidade de um conjunto de docentes que são liderados pelo
responsável pela disciplina. A coordenação é realizada por este em parceria com o
coordenador de curso.

3.7.1.10 Atividades Complementares

As Atividades Complementares constituem práticas acadêmicas obrigatórias
para os estudantes dos cursos de graduação, em conformidade com a legislação, que
institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Superior, e com a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Têm o propósito de enriquecer o processo
de ensino-aprendizagem, privilegiando a complementação da formação social e
profissional. Estão formalizadas na Instituição por meio de Regulamento próprio,
devidamente aprovado pelas instâncias superiores, e encontra-se disponível para
consulta.
As Atividades Complementares possibilitam a flexibilização curricular a partir
do estímulo à prática de estudos independentes e da criação de oportunidades para
o enriquecimento do processo ensino-aprendizagem. Além disso, permitem a
ampliação dos conhecimentos e o reconhecimento de habilidades e competências
adquiridas além da sala de aula, o que estimula a iniciativa e autonomia do estudante
em formação como agente e sujeito do seu processo formativo profissional, junto à
sociedade na qual atuará.
As

Atividades

Complementares

proporcionam

progressiva

autonomia

intelectual dos estudantes, ampliando a possiblidade de apropriação do aprendizado
advindo das relações com o mundo do trabalho e sua diversidade e peculiaridade, em
concordância com seus objetivos pessoais e profissionais.
Constituem objetivos das Atividades Complementares: (i) expandir as áreas de
abrangência e formação do estudante para além da sala de aula; (ii) flexibilizar o
currículo acadêmico, de modo que se alinhe aos interesses formativos e profissionais

do discente; (iii) oportunizar formas variadas de aprendizado e trocas de experiências
em diversos cenários, a partir de atividades de cunho teórico ou prático, presencial ou
a distância.
O cumprimento das Atividades Complementares dar-se-á pela integralização
da carga horária, definida na matriz curricular do curso, que deve ser realizada pelo
estudante ao longo e até o término do curso, respeitando-se o Regulamento e o
respectivo Manual de Atividades Complementares, que delimita sua abrangência, em
concordância com o Projeto Pedagógico do Curso, Perfil do Egresso e Diretriz
Curricular Nacional, se for o caso. Tanto o Regulamento quanto o Manual de
Atividades Complementares garantem a diversidade de atividades e explicitam as
formas de aproveitamento. São proporcionadas tanto Atividades Complementares de
cunho institucional, voltadas à formação geral, quanto outras vinculadas à área e ao
curso do discente, que são, portanto, de formação específica.
As Atividades Complementares, incentivadas e valorizadas em alinhamento ao
Projeto Pedagógico do Curso e ao Projeto Pedagógico Institucional, são de natureza
científica, social, cultural, acadêmica e profissional e contemplam as esferas de
ensino, pesquisa e extensão.
A carga horária de Atividades Complementares necessária para a
integralização do curso é fixada com base na carga horária total, computada nos
respectivos Projetos Pedagógicos do Curso, observando-se os limites estabelecidos
na legislação.

3.7.1.11 Interdisciplinaridade

A interdisciplinaridade é assegurada no currículo e na prática pedagógica,
visando-se à superação da fragmentação de conhecimentos e de segmentação da
organização curricular. Desta forma, as disciplinas são colocadas em relação entre si,
com o objetivo de proporcionar olhares distintos sobre o mesmo problema e criar
soluções que integrem teoria e prática, de modo a romper com a fragmentação no
processo de construção do conhecimento.

A interdisciplinaridade é um dos pontos centrais da estrutura dos currículos,
pois é propícia para a ampliação da integração dos conhecimentos. No Centro
Universitário Fadergs, a interdisciplinaridade curricular se traduz para além da mera
integração de conhecimentos e se consolida como a relação entre as suas diferentes
dimensões, assim anunciadas: teoria e prática; conteúdo e forma; ação e reflexão;
homem e sociedade. A fundamentação científica e humanística, essenciais à natureza
do trabalho pedagógico, compõem o Currículo do Centro Universitário Fadergs, que é
estruturado por três eixos.
O Eixo de Formação Humanística objetiva o desenvolvimento da capacidade
crítica, analítica e de compreensão das questões sociais e ambientais. Visa ao
desenvolvimento da cidadania e do respeito aos direitos humanos e à diversidade, de
modo a levar o aluno a pensar e refletir sobre as questões que se colocam no dia a
dia das relações na sociedade. A apresentação dos conteúdos se dá a partir da
incorporação de metodologias e tecnologias que aproximam os alunos e os desafiam
a novas formas de mediação do processo de ensino e aprendizagem. As disciplinas
do Eixo de Formação Humanística estão distribuídas ao longo das matrizes
curriculares, de acordo com o Projeto Pedagógico do Curso.
O Eixo de Formação Básica compreende um conjunto de disciplinas que
estabelecem uma base de formação para cada uma das áreas de conhecimento. A
construção do Eixo de Formação Básica está em sintonia com a estrutura acadêmica
do Centro Universitário Fadergs, concebida a partir das suas Escolas. Na vertente da
Formação Básica são concebidas e postas em prática ações de construção de uma
base de conhecimento que proporciona o desenvolvimento de uma formação
profissional sólida e consistente. Essas ações envolvem iniciativas como programas
de nivelamento, projetos interdisciplinares e monitoria.
O Eixo de Formação Profissional proporciona a construção e difusão de
conhecimentos e habilidades que asseguram a competência profissional anunciada
no Perfil do Egresso do curso em seu projeto pedagógico. Trazer a prática para a sala
de aula é uma ação que envolve a inserção do aluno no mercado de trabalho não
apenas por meio dos programas de estágio, mas também pela manutenção de um
corpo docente e de profissionais com vivência e atuação no mercado local e regional.

Isso possibilita a troca constante de experiências e o desenvolvimento de projetos de
pesquisa

e

extensão

universitária,

o

que

visa

à

empregabilidade

e

à

internacionalidade. Além disso, por meio de inúmeros projetos e ações, o Centro
Universitário Fadergs estimula permanentemente o empreendedorismo e a inovação.
Os embasamentos utilizados para a organização curricular dos cursos inferem
uma perspectiva de articulação interdisciplinar, orientada para a apropriação de
conhecimentos, habilidades e competências, pressupondo-se a avaliação crítica e
reflexiva de valores e práticas. Por conseguinte, têm-se a proposta curricular com um
processo vivo e dinâmico que deve abarcar inovações, sempre que necessário, para
atender às novas demandas das distintas áreas profissionais.

3.7.1.12 Oportunidades Diferenciadas de Integralização Curricular

O princípio da realização pessoal como direito inalienável de todo o indivíduo
para escolher livremente diversas trajetórias educativas, implica o reconhecimento da
existência de experiências de vida diversificadas, afastando-se da ideia de um único
caminho para a formação. Nesse contexto, destaca-se que a flexibilização poderá darse com a estruturação dos currículos da seguinte forma:
1)

não estabelecimento de pré-requisitos, salvo aqueles estritamente

necessários;
2)

estabelecimento de um percentual de carga horária para:
a) Elementos obrigatórios, não substituíveis, orientando-se para que
sejam definidos dentro dos limites estritamente necessários;
b) Elementos curriculares optativos;
c) Atividades Complementares;
d) Estágio Curricular Obrigatório, quando assim definido nas DCNs;
e) Trabalho de Conclusão de Curso, quando assim definido nas DCNs;

3) aproveitamento de disciplinas dos cursos a partir da análise de
compatibilidade com conteúdo, competências e carga horária da atividade
externa realizada, conforme ementa da referida disciplina e Regimento
Institucional.

Assim, tem-se que as Atividades Complementares são um importante
mecanismo de introdução à flexibilidade curricular, realizadas pelos estudantes, para
a integralização da carga horária de seu curso. Proporcionam oportunidades
diferenciadas de integralização do curso na medida em que permitem o
reconhecimento de atividades enriquecedoras e adicionais ao Perfil do Egresso.
O estudante do Centro Universitário Fadergs terá oportunidades variadas em
sua formação, principalmente por meio de: disciplinas optativas; aproveitamento de
disciplinas obrigatórias decorrente de estudos realizados em outras instituições de
ensino nacionais ou estrangeiras; atividades dos Estágios Curriculares; temática do
Trabalho de Conclusão de Curso ou Projetos Integradores.
Os percentuais de cargas horárias dos elementos são definidos conforme
especificidades dos cursos e sempre à luz da legislação, Diretrizes Curriculares
Nacionais e Catálogo Nacional de Cursos de Tecnologia, específicos dos Cursos.
Para o aproveitamento de estudos e competências desenvolvidas no trabalho
e outros meios, o cabernet possui regulamento próprio, e as suas premissas estão
calcadas na legislação vigente. Consideram-se, para efeito de aproveitamento de
estudos em todos os cursos da Instituição, as disciplinas cursadas ou planos de cursos
cumpridos, com aprovação em nível de graduação. O estudante tem o direito ao
aproveitamento de estudos a partir da apresentação do histórico escolar e conteúdos
programáticos, com aprovação nas disciplinas para as quais solicita análise.
Cada curso de graduação, orientado por seus projetos pedagógicos, deve
atender às Diretrizes Curriculares Nacionais e ao Catálogo Nacional dos Cursos
Superiores de Tecnologia, favorecendo-se a formação de profissionais que:
 Tenham visão ampla e crítica da realidade e que almejem, por
meio do seu trabalho, o desenvolvimento pessoal, profissional e a
transformação da sociedade;
 Sejam capazes de superar os desafios em situações que se
renovam, tanto no exercício profissional quanto na produção do
conhecimento;
 Pautem suas ações em critérios éticos e humanísticos;

 Valorizem

a

pesquisa/investigação

científica,

cultural

e

tecnológica, com vistas a uma ação transformadora da realidade e ao efetivo
compromisso com um modelo sustentável de desenvolvimento;
 Sejam empreendedores da própria carreira;
 Exerçam a cidadania com autonomia; e
 Sejam profissionais que busquem, de modo contínuo, o
aperfeiçoamento de suas competências, para lidar com os desafios que se
renovam no cenário contemporâneo.
Há atividades de integralização curricular pelas quais o aluno paga para realizar
(cursos complementares da Instituição ou de outras IES, por exemplo), outras
totalmente gratuitas (cursos ou monitorias pedagógicas gratuitos, oferecidos pela área
de Qualidade Acadêmica, para saneamento de lacunas de formação anterior ou para
auxílio nas disciplinas com maior índice de reprovação, por exemplo) e ainda outras
às quais o aluno integra programas de incentivo para sua realização (atividades
extensionistas ou de monitoria).

3.7.1.13 Sistemática de Atualização Curricular

A atualização curricular dos cursos do Centro Universitário Fadergs é
concebida por diferenciadas formas de flexibilização a partir da integração dos
diferentes suportes da gestão da aprendizagem, como trabalho, ciência e tecnologia,
observando-se os princípios da flexibilização, autonomia, interdisciplinaridade e
contextualização, com o objetivo de tornar o estudante corresponsável pela sua
formação e conduzi-lo ao permanente desenvolvimento de habilidades, competências
e atitudes específicas do perfil profissional definido no Projeto Pedagógico de cada
curso, com base nas seguintes diretrizes:
 Sintonia com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) e com as
demandas do mercado e da sociedade;
 Desenho curricular estruturado com base na formação cidadã e
profissional do egresso;
 Currículo semestral, flexível, integrador e abrangente;

 Vínculo permanente entre o mercado de trabalho e a prática profissional;
 Ensino contextualizado que supere a dicotomia teoria e prática.
O currículo é amplamente discutido nas reuniões do Núcleo Docente
Estruturante – NDE e Colegiado de Curso, com a representatividade discente.
Respeitando-se as diretrizes acima, são consideradas, ainda, na atualização
curricular, as transformações tecnológicas que influenciam cada área e profissão, as
orientações de órgãos de classe, os resultados das Avaliações Institucionais internas
e externas dos cursos e os resultados da Avaliação do Desempenho do Estudante –
ENADE.
Tendo-se em vista as atuais exigências de um mercado internacionalizado,
necessita-se de plena capacidade operacional e conceitual. Portanto, antes de se
estabelecerem os conteúdos a serem ministrados em um curso, são levantadas as
habilidades que, no transcorrer do processo ensino-aprendizagem, construirão a
competência do profissional.
A noção de competência é a expressão de um conjunto de conhecimentos,
habilidades, atitudes e valores harmonicamente desenvolvidos que caracterizam uma
formação. A habilidade é, pois, a ação física ou mental que expressa uma capacidade
adquirida. Desse modo, em todo Projeto Pedagógico de Curso, está definido o
conjunto de habilidades que deverão ser desenvolvidas, considerando-se a formação
geral, a formação básica por área de conhecimento e a formação específica, além das
experiências a serem vivenciadas em práticas de estágios e em atividades
complementares.
Do ponto de vista do conhecimento geral, as disciplinas contemplam, nos seus
programas, uma sólida formação geral, considerando-se os desafios que os novos
profissionais terão que enfrentar num mundo de mudanças aceleradas e as
possibilidades de atualização, o que estimula a educação permanente ou continuada
por meio do ensino, da pesquisa e da extensão.
Em todos os momentos de atualização curricular, são levadas em consideração
os itens constantes nas DCNs de cada curso, o Núcleo Docente Estruturante debate
todas estas propostas, formaliza a matriz e repassa para validação do Colegiado de
Curso, para a implantação posterior.

3.7.2 Perfil dos cursos

Os cursos procuram contemplar os princípios da UNESCO, expressos nos
quatro pilares da educação (saber aprender, fazer, conviver e ser). Eles compreendem
um conjunto de disciplinas que obedecem às diretrizes curriculares e de formação
complementar, necessárias para as respectivas áreas do saber, destinadas à
obtenção de graus acadêmicos que assegurem condições para o exercício de
atividades profissionais. Persegue-se a formação de profissionais com uma visão
crítica da realidade, capacidade analítica, habilidade para a pesquisa/investigação
científica e tecnológica e que sejam comprometidos com a inclusão, o respeito à
diversidade cultural e o cuidado socioambiental, com vistas a uma ação
transformadora da sociedade. A qualidade do processo de ensino-aprendizagem se
concretiza através de uma ação integrada entre teoria e prática; da otimização dos
currículos; da qualificação do corpo docente; dos estágios, como meio eficaz de
confronto e interação com o contexto; da pesquisa bibliográfica e de campo, como
meio de aprendizagem; da incorporação da informática no processo de formação
profissional; e de outros, de ordem acadêmico-pedagógica.
Os cursos presenciais ou a distância a serem propostos pelo Centro
Universitário Fadergs se enquadram nas seguintes modalidades:
 Bacharelados: objetivam uma formação acadêmica ampla, admitindo,
todavia, ênfases profissionais específicas, considerando que essas devem
estar assentadas em sólidos conhecimentos nas diversas áreas do saber,
relacionados com cada profissão;
 Licenciaturas: objetivam a formação de professores que podem atuar
no Ensino Fundamental e no Médio, em escolas das redes pública e
privadas;
 Cursos

Superiores

de

Tecnologia:

objetivam

prioritariamente, a preparação para a prática profissional;

oferecer,

 Pós-graduação (Lato Sensu): cursos elaborados, conforme legislação
vigente, objetivando a especialização de profissionais graduados em
diferentes áreas do saber que desejem investir em formação continuada;
 Extensão: cursos breves, que visam à capacitação específica em
determinadas áreas de atuação profissional.
Os cursos ofertados na modalidade a distância representam uma alternativa de
formação para as pessoas que desejam se aprimorar, utilizando recursos tecnológicos
que possibilitem a otimização relativa a custo, espaço e tempo de formação.
No que se refere ao perfil dos cursos, e a respeito de currículos inovadores,
entende-se que estes possibilitam a formação de profissionais preparados para
enfrentar, com dinamismo e competência, as demandas socioeducacionais da
contemporaneidade. Todas as matrizes curriculares dos cursos do Centro
Universitário Fadergs possuem direta relação com a missão e a visão da Instituição,
uma vez que contemplam, em seus currículos, disciplinas com foco no
empreendedorismo e no desenvolvimento de competências, pautadas na autonomia
discente.
Quanto à formação do corpo discente, os cursos ofertados pelo Centro
Universitário Fadergs têm como eixo norteador a adoção de práticas pedagógicas
diferenciadas. Primam pelo desenvolvimento de competências (conhecimentos,
habilidades e atitudes) e pela união entre teoria e prática desde o primeiro semestre
dos cursos. A memorização, típica de processos produtivos rígidos, passa a ser
substituída pela capacidade de usar o conhecimento científico de todas as áreas para
se resolverem novos problemas de modo original.

3.7.3 Perfil profissional do egresso

O perfil profissional do egresso é fruto das competências expressas na Diretriz
Curricular Nacional ou no Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia,
assim como das competências institucionais definidas no âmbito do Centro
Universitário Fadergs, das competências da Escola ou área de formação, e das
competências específicas do curso.

Cada curso apresenta em seu PPC o mapa de competências que expressa o
perfil profissional do seu egresso, as quais colaboram na construção do perfil
profissional do egresso definido para o curso. O curso forma profissionais para
atuação em âmbito nacional, mas privilegia, nas discussões e exemplos tratados em
classe, situações e necessidades locais e regionais. Como forma de garantir a
inclusão de demandas emergentes do mundo do trabalho, o curso apoia-se na revisão
constante de seus Planos de Ensino, bem como em suas características de
flexibilidade garantidas com a oferta de disciplinas optativas.
De modo geral, o Perfil do Egresso do Centro Universitário Fadergs é delineado
de forma que os egressos:
 exerçam a cidadania com autonomia;
 sejam empreendedores da própria carreira;
 pautem suas ações em critérios éticos e humanísticos;
 tenham visão ampla e crítica da realidade e almejem, por meio do seu
trabalho, o desenvolvimento pessoal, profissional e a transformação da
sociedade;
 sejam capazes de superar os desafios em situações que se renovam,
tanto no exercício profissional quanto na produção do conhecimento;
 valorizem a pesquisa/investigação científica, cultural e tecnológica, com
vistas a uma ação transformadora da realidade e ao efetivo compromisso
com um modelo sustentável de desenvolvimento;
 reconheçam e usem estratégias voltadas para o desenvolvimento,
inovação e competitividade de modo que sejam inseridos no mercado de
trabalho;
 sejam profissionais que busquem, de modo contínuo, o aperfeiçoamento
de suas competências, para lidar com os desafios que se renovam no
cenário contemporâneo.
O Centro Universitário Fadergs empenha-se para que os egressos de todos os
cursos desenvolvam as habilidades básicas de:
a)

construir, generalizar e difundir conhecimentos, de modo que atue como

agente multiplicador;

b)

planejar-se, organizar-se, estabelecer métodos próprios e gerenciar seu

tempo e espaço de trabalho;
c)

trabalhar em equipes multidisciplinares;

d)

pensar estrategicamente e contribuir para a introdução de modificações

estruturais no processo de trabalho;
e)

atuar criticamente, compreendendo seu papel na estrutura organizativa;

f)

saber utilizar a informática e outros recursos tecnológicos como

auxiliares da aprendizagem e do trabalho, buscando soluções baseadas na
tecnologia que permitam melhor executar as tarefas nesses campos;
g)

compreender os fenômenos de forma interdisciplinar e criticá-los nos

aspectos sociais, econômicos, culturais e políticos do País, fundamentais ao
exercício da cidadania e da profissão;
h)

ser capaz de identificar, definir e formular questões de investigação

científica, vinculando-as a escolhas metodológicas que definam projetos de
pesquisa;
i)

vincular o exercício profissional ao desenvolvimento regional;

j)

inserir-se na comunidade em que vive de forma ampla, contribuindo para

a melhoria dos indicadores econômicos, políticos, sociais e ambientais
vigentes;
k)

manter-se propenso à educação continuada ou permanente, sendo sua

prática profissional também fonte de produção de conhecimento.
Compreendendo que não basta definir o perfil profissional de seu egresso sem
as necessárias evidências relativas à evolução de sua carreira no mercado de trabalho
e à satisfação do aluno nessa trajetória, a Instituição conta com pesquisas anuais,
denominadas Student Outcomes, que permitem uma avaliação contínua e sistemática
da Instituição no que tange à satisfação, ao acompanhamento e ao monitoramento
profissional dos concluintes. São acompanhados os resultados dos egressos em
relação a sua atuação profissional, taxas de empregabilidade, evolução da carreira e
salarial. Essas informações servem de insumo para o planejamento acadêmico e para
a avaliação da eficácia dos cursos em relação à empregabilidade.

Bem formados, esses estudantes se sobressaem no mercado de trabalho. É o
que comprovam os dados que mapeiam os egressos (obtidos por meio de pesquisas
desenvolvidas pela Área de Inteligência da Rede Laureate), cujos resultados apontam
para uma taxa de empregabilidade de 78% (empregados formais, servidores públicos,
autônomos e empreendedores) após 1 ano de formados, com aderência de 81 % às
suas áreas de formação. É importante ressaltar que 42% dos estudantes ao colar grau
já estão empregados.

3.7.4 Desenvolvimento de materiais pedagógicos

O desenvolvimento de materiais pedagógicos para o atendimento a
acadêmicos,

professores,

coordenadores de

curso

e

de setores

técnico-

administrativos do Centro Universitário Fadergs objetiva garantir a qualidade e o
acesso permanente às atividades-fim de ensino, pesquisa/investigação e extensão,
além de dar suporte às ações acadêmicas em geral. Para o acompanhamento e a
avaliação dos elementos constituintes dos Projetos Pedagógicos Curriculares dos
Cursos de Graduação, a Instituição produz materiais pedagógicos, tais como normas,
formulários de avaliação, manuais diversos e pesquisas. Enfim, as atividades de
extensão, de pesquisa, de pós-graduação e as pesquisas avaliativas – autoavaliação
institucional e ensino-aprendizagem, bem como as Atividades Complementares e os
grandes

eventos

acadêmicos

realizados

–

demandam

que

sejam

feitos

acompanhamentos por materiais didáticos para registro e controle.

3.7.5 Incorporação de avanços tecnológicos

Considerando que a inovação tecnológica se refere ao processo de invenção,
adaptação, mudança ou evolução da atual tecnologia para melhorar e facilitar a vida
ou o trabalho das pessoas em termos de avanços tecnológicos, o Centro Universitário
Fadergs incorpora recursos na sua oferta educacional por meio de ações, tais como:


Ambiente Virtual de Aprendizagem – Blackboard, que viabiliza a oferta

de até 40% da carga horária dos cursos de graduação presenciais e a oferta de

cursos na modalidade a distância, o que concede ao acadêmico um espaço
completo de interação e colaboração com docentes e colegas, além de permitir
o acesso a vários cursos de formação nessa modalidade;


Sistema de gerenciamento de biblioteca, que possibilita consulta,

reserva, empréstimo, devolução e renovação eletrônica e otimiza o tempo de
alunos e professores;


Sistema de Intranet, cuja tecnologia disponibiliza diversos serviços aos

colaboradores, para gerenciamento de pessoal, contatos, calendário, políticas,
acesso a informações etc.;


Capacitação de gestores e docentes via ambiente virtual, com acesso a

cursos com certificação;


Portal do Aluno, com tecnologia responsiva, que concentra todos os

serviços em um único lugar e pode ser acessado de qualquer equipamento com
acesso à Internet;


Portal do Professor, o qual possibilita os registros online de presença e

resultados de avaliações em qualquer equipamento com acesso à Internet;


Sistema acadêmico, que envolve demandas de cunho pedagógico-

administrativo, administrativo e financeiro, desenvolvido pela Instituição e
avaliado e aperfeiçoado periodicamente para atender a novas demandas;


Laboratórios especializados e atualizados com as últimas versões de

softwares, incluindo os virtuais;


Disponibilização

de

recursos

tecnológicos

para

o

atendimento

educacional especializado, como teclado em Braille e o software NVDA que
permite a transcrição da tela do sistema operacional, entre outros; e


Realização

de

webconferências,

as

quais

incluem

palestras,

capacitações, aulas magnas, relatos de experiências, entre outras atividades,
envolvendo outras instituições e cursos da Rede Laureate nacional e
internacional.

3.7.6 Extraordinário aproveitamento de estudos e competências desenvolvidas
no trabalho

De acordo com o estabelecido pela Lei Nº 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional, o aproveitamento de estudos diz respeito à abreviação da
Duração do Curso mediante eliminação de disciplinas (ou de parte delas) da estrutura
curricular, na correlação com atividades já desenvolvidas ou em desenvolvimento pelo
aluno. Tal indicação é dirigida ao aluno com experiências anteriores relevantes no
todo ou em parte, que se apresente como autodidata e queira submeter-se a exames
de suficiência e demonstre desempenho acadêmico extraordinário (conforme
explicitação do princípio de flexibilização da LDB).
O Regimento Geral do Centro Universitário Fadergs estabelece que “os
estudantes que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos ou possuam
conhecimento dos conteúdos programáticos, demonstrados por meio de provas e de
outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora
especial, poderão ter abreviada a duração de seus Cursos e Programas desde que
respeitados o tempo exigido para a conclusão do curso, previsto em Conselho
Profissional.”
Dispõe a norma regimental que “as matérias correspondentes ao currículo de
qualquer curso superior, estudadas com aproveitamento em Instituição de Ensino
Superior

devidamente

credenciada,

disciplinas

ou

quaisquer

componentes

curriculares cursados com aproveitamento e frequência, com equivalência de
conteúdos e carga horária, serão aproveitadas pelo Centro Universitário Fadergs,
obedecidos os parâmetros definidos em regulamento e legislação, atribuindo-se as
notas, conceitos e carga horária obtidas pelo estudante no curso de origem”.

3.7.7 Programas de monitoria

Consoante com o disposto no artigo 84 da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (Lei Nº 9394 de 20 de dezembro de 1996), que trata da monitoria
realizada pelos discentes do Ensino Superior, e de acordo com o disposto na CDEPE

Nº 8, de 29/06/2001, a Instituição oferece, semestralmente, vagas aos discentes que
apresentam excelência acadêmica, para que possam atuar como monitores em
tarefas de apoio ao ensino e pesquisa realizados pelos docentes da instituição.
A monitoria acadêmica da Fadergs está classificada em uma dimensão única
de: ensino, tecnologia e inclusão. Dessa forma, entende-se por monitor de
acadêmico o estudante que assiste aos docentes e alunos nas atividades de ensino
das disciplinas,

que atua no auxílio aos alunos e docentes nas atividades

intrinsecamente

relacionadas

ao

uso da

tecnologia

quer

seja

virtual

ou

presencialmente e que é capaz de atuar destacadamente em ações que combatem
a exclusão de estudantes, provocada por diferenças socioeconômicas, socioculturais,
étnicas, raciais, de gênero e de ausência ou a disfunção de estrutura psíquica,
fisiológica ou anatômica (congênitas ou adquiridas).
O Programa de Monitoria visa estimular nos discentes participantes a iniciação
à docência e possibilitar o aprofundamento de conhecimentos teóricos e práticos,
além de favorecer o clima de cooperação mútua entre os estudantes, bem como a
interação e cooperação entre docente e estudante. Destaca-se que o Programa de
Monitoria ocorre de forma transversal a todos os cursos ofertados. A perspectiva da
atuação do monitor transcende a disciplina a presencialidade e a virtualidade, de tal
forma que todo o conjunto de atividades de ensino, planejamentos, reuniões, informes,
formações e certificações são realizados com mesmo critério em todas as dimensões.
O Programa é destinado a estudantes regularmente matriculados em cursos de
graduação, podendo desenvolver no máximo uma monitoria a cada semestre. O
número de vagas é limitado e a previsão dos critérios de seleção que envolve aspectos
cognitivos e sócio-comportamentais, ou seja, baseados em disponibilidade de tempo
e

competências

como:

organização,

comprometimento,

responsabilidade

e

autocrítica. As vagas são disponibilizadas divididas em dois seguimentos Monitorias
Acadêmicas Voluntárias e com Bolsa, que ocorrem por meio de editais distintos
oferecidos semestralmente.
Promove-se

a

captação

de

estudantes

que

auxiliam

docentes

no

desenvolvimento das atividades relacionadas ao ensino de graduação e insere-se o
estudante monitor em um papel ativo em sala de aula, o que cria oportunidades para

o estudante monitor aprofundar seus conhecimentos teóricos e práticos na disciplina
de sua escolha. Essa ação ocorre sempre sob orientação e supervisão do docente
responsável pela disciplina.
Os estudantes interessados em participar do processo de seleção do Programa
de Monitoria Acadêmicas, que pode ser voluntária ou com bolsa em disciplinas
específicas na área da Saúde, devem se inscrever em conformidade com o edital
semestral, selecionando a(s) disciplina(s) de sua preferência, considerando turno de
oferta da disciplina e campus. São elegíveis os estudantes que tenham cursado com
sucesso a disciplina em semestres anteriores e obtido média igual ou superior a 6,0
(seis), sendo que prevalece a média de aprovação mais elevada no caso de haver
mais de um estudante objetivando atuar como monitor de uma mesma disciplina, turno
e campus.
Após ser aprovado, o estudante é convidado para participar de um encontro
com a Equipe de Qualidade Acadêmica que visa dar as boas-vindas, apresentar o
Programa de Monitoria Acadêmica, orientar sobre as responsabilidade e instruir sobre
as entregas de documentações e todo procedimento de segurança para garantia de
uma experiência formativa de qualidade.
Ademais, o estudante monitor passa a ser membro da comunidade do
Programa de Monitorias Acadêmicas na plataforma Blackboard em que terá acesso a
orientações e a oportunidade de compartilhar conhecimento e trocar experiências de
aprendizagem, inclusive com outros monitores.
Nesse sentido, será necessário que o estudante esteja de acordo com o Termo
de Compromisso e que, durante o semestre, registre as informações relacionadas às
ações desempenhadas no Portfólio de Desenvolvimento das Atividades de
Monitoria. Nesse

documento

devem

constar

a

descrição

das

atividades

desenvolvidas, a quantidade de atendimentos, a carga horária, a autoavaliação do
estudante e a avaliação do professor. Todo acompanhamento é feito pelo docente
responsável pela disciplina em questão.
As atividades desenvolvidas pelo Estudante Monitor e pelo docente da
disciplina podem assumir diferentes formas, conforme descrito no Regulamento do
Programa de Monitoria, sendo terminantemente vedado ao Estudante Monitor cumprir
atividades estritamente inerentes às funções docentes.

Ao final do semestre, o Estudante Monitor apresenta o Portfólio de
Desenvolvimento das Atividades e o submete eletronicamente ao docente para
análise. Após a aprovação dos documentos entregues, o Estudante Monitor recebe
um certificado de cumprimento da Monitoria Acadêmica constando sua carga horária,
que pode ser validada como Atividades Complementares.
Todas as etapas estão descritas e institucionalizadas nas Diretrizes de
Monitoria Acadêmica, e sua operação registrada em ambiente específico.
Com o Programa de Monitoria, busca-se contribuir para o desenvolvimento e
aprimoramento dos estudantes que apresentam destacado desempenho acadêmico
e vocação docente, de modo a torná-los mais preparados para o ingresso no mercado
de trabalho, em que terão de vivenciar diversas situações de interação e necessitarão
agregar aprendizagens múltiplas para realizá-las da melhor forma.

3.7.8 Programa de nivelamento

Dentre as políticas de apoio à aprendizagem desenvolvidas pelo Centro
Universitário Fadergs, está a oferta de cursos de nivelamento aos estudantes
ingressantes. Esses cursos podem ser realizados por qualquer aluno da instituição e
são gratuitos.
Tais cursos objetivam qualificar a permanência, de maneira a diminuir
os déficits na aprendizagem de conteúdos relativos à Educação Básica necessários
para o acompanhamento do curso no Ensino Superior.
Espera-se dar condições para o ingressante permanecer no curso escolhido,
por meio da disponibilização de conteúdos muitas vezes não estudados ou já
esquecidos e que são necessários para a compreensão e desenvolvimento da sua
formação no Ensino Superior.
Ademais, a revisão desses conteúdos servirá como elemento catalisador para
uma melhor performance do discente nessa nova etapa de sua formação, uma vez
que a base sólida nos temas básicos permitirá um melhor aproveitamentos das
disciplinas do curso.

Estudos

sobre características

dos alunos da

rede

privada

de

ensino superior, têm demostrado que que eles apresentam algumas deficiências
acadêmicas, ou seja, menor preparação escolar, carências socioeconômicas e
limitações no que concerne à dedicação plena aos estudos, uma vez que conciliam
estudo e trabalho (FREITAS, 2004). Dados também apontam que as condições
econômicas desfavoráveis, e o tempo de deslocamento para a universidade, podem
afetar

o

desempenho

acadêmico. (FOLTRAM,

2012). Tais

condições

somadas apontam a necessidade de adoção de ações que elevem o nível de
desempenho dos recém-ingressos.
O programa foi construído após realizamos pesquisas internas em nossos
processos

avaliativos

que

oportunizaram,

principais conteúdos de

diferentes

resgatarmos competências

de

ensino

que

áreas com
médio,

fossem

mapeados

o

permitindo

os

propósito de
ao

estudante

retomar conhecimentos-chave para sua evolução e desenvolvimento acadêmico.
Nossos achados corroboram com os Franco (2008) sobre o cenário do Ensino
Superior, onde os estudantes que concluem o ensino médio não demonstram o
domínio desejado dos conteúdos da escola básica, da fluência na escrita e produção
de textos. Essa análise oportunizou como evidenciado a construção da trilha geral de
nivelamento.
Figura 23: Cursos do Programa de Nivelamento

Fonte: Núcleo de Alta Performance Docente e Discente

Cabe ressaltar que embora a literatura e nossos dados apontem para uma
direção única nossa operacionalização precisa levar em conta a história de

aprendizagem educacional de cada ingressante, além de suas particularidades. Para
tal Como requisito de qualidade, todos os módulos foram criteriosamente
desenvolvidos e contam com uma estrutura capaz de mensurar o desempenho do
estudante no início e no final de cada módulo. A figura abaixo demostra a distribuição
dessas atividades.
Figura 24: Módulos de cada curso do Programa e Nivelamento

Fonte: Núcleo de Alta Performance Docente e Discente

A avaliação Diagnóstica permite a mensuração da aprendizagem do estudante
servindo como referência para os conteúdos que devem ser focados pelo discente,
esses resultados oportunizam ainda a elaboração de relatório analítico sobre o
histórico de notas da avaliação diagnóstica nos diversos cursos servindo ainda para
estudo da eficiência do programa e para realimentar o planejamento do programa.
O nivelamento é disponibilizado na modalidade a distância (EaD) a todos os
estudantes matriculados durante o período letivo, e permite que os estudantes
acessem as atividades de forma on-line, em diferentes espaços-tempo, de acordo com
sua disponibilidade, sendo ofertada no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)
Conforme quadro abaixo:
Quadro 12: Detalhamento Dos Cursos De Nivelamento

CURSOS

Análise de Textos

Produção Textual

Gramática

OBJETIVOS

TÓPICOS ABORDADOS

Construído
especialmente
para
os
estudantes
das
disciplinas-âncora
de Atenção Integral à Saúde III, Bases
Nos
quatro
módulos
desse
Estruturais e Funcionais do Comportamento
curso, os estudantes relembrarão a
Humano,
Comunicação, Comunicação
estrutura dos diversos tipos de
Clínica, Diagnóstico
em
Linguagem
textuais presentes
em
seu
Oral, Diagnóstico por Imagem, Educação e
cotidiano pessoal, profissional e
Comunicação
em
Saúde, Ética
e
acadêmico,
e
estudará
as
Profissionalismo em Biomedicina, Ética e
principais técnicas
de
Profissionalismo
em
interpretação e
realização
Estética, Evolução, Formação Sóciode inferências, desenvolvendo e
Histórica e Política do Brasil, Introdução à
aprimorando
habilidades
Educação Física, Metodologia e Prática de
linguísticas
de
nível
de
Ensino
de
Português
na
complexidade elevado.
Alfabetização, Podologia
Clínica
Geral, Psicologia da Religião e Teorias da
Imagem.
Construído
especialmente
para
os
estudantes das disciplinas-âncora de
Aspectos Discursivos Textuais da Língua
Portuguesa, Diagnóstico Organizacional,
Estética
em
Maquiagem Nos
quatro
módulos
desse
Artística, Introdução à Atividade Notarial e curso, os
Registral, Laboratório de Software e estudantes aprofundarão seus
Projetos, Projetos Musicais, Legislação de conhecimentos em técnicas de
Direitos Autorais, Metodologia Científica, construção de textos dos diversos
Metodologia da Pesquisa I, Metodologia e tipos
e,
poderá
focar
o
Prática de Ensino de Português nos Anos desenvolvimento
de
suas
Iniciais
do
Ensino
Fundamental, estratégias argumentativas de
Monitoramento Ambiental, Práticas em modo a assegurar a manutenção de
Musicoterapia II, Pré-Projeto Final de Curso aspectos de coesão e coerência,
em Engenharia, Psicologia Jurídica, elementos imprescindíveis para
Recursos Manuais em Estética, Tópicos produções textuais que transmitem
Especiais em Design de Interiores, Tópicos mensagens de forma eficaz.
Especiais Integradores em Estatística,
Trabalho de Conclusão de Curso em
Aviação Civil, Trabalho Final de Graduação
I e Tricologia.
Construído
especialmente
para
os
estudantes das disciplinas-âncora de Nos
quatro
módulos
desse
Desenvolvimento de Projetos Culturais, curso, os
estudantes
Desenvolvimento Humano e Social, relembrarão aspectos primordiais
Didática, Filosofia do Direito e Direitos do sistema de normas, que
Humanos, Introdução à Música Brasileira, estrutura Língua Portuguesa e se
Introdução à Teologia, Leitura e Escrita dedicará aos principais aspectos
Musical, Prática Médica I, Prática relacionados à morfologia e sintaxe,
Profissional em Design de Interiores, como concordância, regência,
Práticas
em
Musicoterapia
I, pontuação
e
acentuação,
Responsabilidade
Social
Corporativa, absolutamente relevantes para
Temas Contemporâneos em Psicologia, uma comunicação, oral e escrita,
Desafios Comtemporâneos e Teoria
clara e assertiva.
Musical.

Análise de Dados

O curso de Análise de dados foi construído
especialmente para os estudantes das
disciplinas-âncora de Análise de Conjuntura
Internacional,
Arbitragem,
Aspectos
SemânticoEstilísticos da Língua Portuguesa, Atenção
Interprofissional em Saúde, Atletismo,
Bioestatística
e
Epidemiologia,
Desenvolvimento Multiplataforma, Direito
Registral - Registros Civis e de Títulos e
Documentos, Ergonomia e Acessibilidade,
Estatística Aplicada ao Data Science,
Estatística e Probabilidade Aplicada, Ética e
Profissionalismo
em
Radiologia,
Experiências Interativas em Musicoterapia,
Gestão das Organizações Ambientais,
Gestão de Design, Gestão do Varejo de
Moda, Gestão e Fomento em Cinema,
Gestão e Marketing em Serviços de Beleza,
Gestão Secretarial II, História e Princípios
da Gastronomia, Jornalismo de Dados,
Laboratório de Gestão: Empreendedorismo
Nos
quatro
módulos
desse
Social, Marketing Editorial, Materiais e
curso, os
estudantes
Técnicas
Construtivas,
Meteorologia
poderão revisar
os
principais
Aeronáutica de PP, Metodologia da
conceitos da estatística descritiva e
Pesquisa
II, Estatística
terá acesso às diversas técnicas de
Descritiva, Metodologia de Projeto em
interpretação de gráficos, tabelas e
Moda, Penas e Medidas Alternativas,
outras formas de apresentação de
Pesquisa de Mercado, Pesquisa de Opinião,
dados estatísticos.
Pesquisa em Educação, Planejamento
Estratégico, Portfólio e Inovação em
Fotografia, Princípios da Gastronomia,
Programação, Audiência e Negócios,
Projeto de Produção Sonora, Projeto em
Mídia Audiovisual, Projeto Experimental de
Música Eletrônica, Projeto Integrador: Arte e
Sociedade, Projeto Integrador: Educação e
Sociedade, Projeto Integrador: Prática em
Educação Ambiental - Espaços Formais e
Não Formais, Projeto Interdisciplinar de
Bacharelado de Música em Canto IV,
Projeto Interdisciplinar de Bacharelado de
Música em Composição IV, Projeto
Interdisciplinar de Bacharelado de Música
em Instrumento IV, Projeto Interdisciplinar
de Bacharelado de Música em Regência IV,
Projeto Interdisciplinar I: Sistemas de
Telecomunicações, Projetos de Conteúdo
Multimídia,
Questão
Social
no
Contexto Brasileiro e Local, Teoria Geral do
Turismo e Turismo de Eventos.

Fundamentos
Matemática

Pré-cálculo

O curso de Fundamentos da Matemática I
foi construído especialmente para os
estudantes das disciplinas-âncora de Bases
da
Matemática
para
Ciências,
Nos
quatro
módulos
desse
Conhecimentos Técnicos de Avião de PP,
curso, os
estudantes
Desenho Técnico, Estatística Descritiva,
poderão realizar uma revisão geral
Geometria: Desenho e Forma, Introdução à
dos fundamentos de matemática
da Contabilidade, Laboratório de Matemática e
elementar,
além de
Física,
Lógica
para
Redes
de
operações aritméticas e algébricas
Computadores, Equações
e, métodos de resolução de
Algébricas, Matemática,
Matemática
e
equações, proporção e regras de
Física Aplicadas a Jogos, Matemática
três.
Financeira, Métodos de Preço, Custo e
Custeio, Mídia, Planejamento de Cardápio
de Composição de Custos e Sistema
Financeiro Internacional.

O curso de Pré-Cálculo foi construído
especialmente para os estudantes das Nos
quatro
módulos
desse
disciplinas-âncoras de Cálculo Aplicado - curso, os
estudantes
Uma Variável e Funções Polinomiais.
poderão acompanhar os principais
Nos quatro módulos desse curso, você tópicos sobre funções de uma
poderá acompanhar os principais tópicos variável, sejam elas polinomiais,
sobre funções de uma variável, sejam elas exponenciais,
logarítmicas
ou
polinomiais, exponenciais, logarítmicas ou trigonométricas.
trigonométricas.

Fundamentos
Física I

O curso de Fundamentos de Física I foi
Nos
quatro
módulos
desse
construído
especialmente
para
os
curso, os estudantes revisarão as
estudantes das disciplinas-âncora de Física
diversas unidades de medida
Geral, Eletricidade Geral, Física - Dinâmica
de
utilizadas no contexto das ciências
e Termodinâmica, Física - Ondas,
exatas, terá acesso aos principais
Eletricidade e Magnetismo, Fundamentos
tópicos da trigonometria e, por fim,
dos Sistemas Estruturais e Teoria de Voo de
estudará os conceitos e operações
Avião de PP & Teoria de Voo de Helicóptero
sobre vetores.
de PP.

Fundamentos
Biologia

O curso de Fundamentos da Biologia foi
Nos quatro módulos desse curso,
construído
especialmente
para
os
você terá acesso aos principais
estudantes das disciplinas-âncora de
da
conteúdos de citologia, necessários
Processos Biológicos, Processos Biológicos
para identificação e compreensão
Básicos,
Processos
Celulares
e
das suas estruturas, funções que
Moleculares e Bases Biológicas do
compõem as células.
Comportamento Humano.

Introdução
programação

Nos quatro módulos desse curso,
O curso de Introdução à Programação foi você terá acesso a um breve
construído
especialmente
para
os histórico
dos
primeiros
estudantes das disciplinas-âncora de Lógica computadores e primeiras técnicas
à
de
Programação,
Algoritmos
e de programação, para em seguida,
Programação, Lógica e Ambiente de ambientar-se com o uso de
Programação e Lógica para Redes de fluxogramas para representação de
Computadores.
algoritmos e programação em
blocos.

Fonte: Núcleo de Alta Performance Docente e Discente

3.7.9 Acompanhamento e avaliação do trabalho docente

O acompanhamento e a avaliação de planejamento e execução do trabalho
docente iniciam-se no processo de recrutamento e tem continuidade, a partir de
avaliação periódica de desempenho, como segue:


processo de Seleção e integração do Docente, com avaliação de perfil

considerando as competências técnico-científicas, didático-pedagógicas e
político-relacionais;


capacitação em EaD sobre as diretrizes político-pedagógicas da

Instituição;


capacitação

para

conhecimento

do

Código

de

Ética

da

Instituição/Laureate;


acompanhamento dos planos de ensino e orientação na dinâmica do

cotidiano, realizado pelas coordenações;


análise

das

avaliações

de

desempenho

docente,

realizada

semestralmente por alunos e coordenação;


devolução de avaliações ao docente, com o estabelecimento de metas

de melhorias;


programa de Capacitação Docente, promovido pela Área de Qualidade

Acadêmica;


reuniões presenciais gradativas; e



oferta de cursos, para formação continuada, instrumentalizando-se a

prática pedagógica.

3.7.10 Mobilidade acadêmica (internacionalização) e empregabilidade

No cenário contemporâneo do universo do trabalho, o incremento de
experiências diversificadas no currículo do trabalhador faz a diferença. Assim sendo,
é valorizado o profissional com vivência internacional e multicultural, domínio de
idiomas e capacidade de decodificação e adaptação a diferentes contextos culturais.
Considerando a importância dessas competências e antevendo o processo de
internacionalização das instituições de ensino brasileiras, o Centro Universitário
Fadergs, integrante da Rede Laureate, passou a oferecer formação multicultural e
empregabilidade global aos seus estudantes e docentes.
As atividades de internacionalização incluem os programas institucionais de
mobilidade acadêmica/intercâmbio nacionais e internacionais, adesão aos editais de
mobilidade acadêmica, alunos estrangeiros no Centro Universitário Fadergs.
O projeto de internacionalização e de empregabilidade da instituição é
coordenado por meio de um setor regulamentado denominado FADERGS Carreiras,
responsável por sistematizar acordos e convênios internacionais de ensino e de
mobilidade docente e discente. Trata-se de um ambiente que oferece ferramentas
para o desenvolvimento da carreira dos alunos e egressos e possibilita experiências
educacionais em âmbito nacional e internacional, tanto para alunos e egressos quanto
para colaboradores (administrativo e acadêmico). É o ponto focal entre a FADERGS
e as instituições pertencentes e não pertencentes à Rede Laureate para a
operacionalização de processos de internacionalização das atividades de ensino,
pesquisa, extensão e capacitação docente.
As atividades do FADERGS Carreira são norteadas por diretrizes apoiadas nos
seguintes princípios:


A Educação é a força motriz para a mobilidade social e estabilidade

econômica;



Quando há mais investimento em educação, consequentemente

sociedades e nações ganham;


As sociedades avançam ao expandir o acesso ao nível universitário,

permitindo realizações de sonhos individuais;


As demandas de uma economia global altamente competitiva requerem

um acesso à educação que ampare os estudantes com conhecimento,
habilidades e perspectivas internacionais exigidos em todas as profissões;


A formação multicultural não se encerra no aprendizado da segunda

língua, nem uma escola internacional se faz apenas com convênios; e


Estudar no exterior e conviver com culturas e colegas de outros países

significa construir um networking global.
Funcionando como elemento de articulação entre a Centro Universitário
Fadergs e as outras Instituições de Ensino Superior da Rede Laureate, além de outras
instituições de ensino conveniadas em diversos países, o FADERGS Carreiras
propicia, adicionalmente, oportunidades aos estudantes estrangeiros que desejam
obter uma formação no Brasil.
O compromisso social também faz parte desse projeto de internacionalização
da Instituição que, por meio de concursos e programas, oferece bolsas de estudo
parciais e integrais.
As ações do FADERGS Carreiras não se limitam às atividades educacionais,
mas contemplam, igualmente, a promoção de vivências internacionais e a troca de
informações em diferentes campos de pesquisa, por meio de ações que visam:


Estimular a participação de estudantes em projetos temáticos e

multidisciplinares;


Incentivar a produção acadêmica e a troca de boas práticas entre

instituições;


Articular a participação dos docentes em programas de mobilidade

promovidos por outras instituições; e


Acompanhar as transformações das áreas do saber, no âmbito

internacional, por meio da presença em congressos e seminários.

São também desenvolvidas ações que contribuem para a capacitação
permanente do corpo docente, a partir de ações que objetivam:


A concessão de bolsas para participação em programas de mobilidade

desenvolvidos por outras instituições da Rede Laureate;


A ampliação da oferta de programas internacionais para formação

pedagógica, para que ocorra a troca de experiências e de conhecimentos entre
os docentes, a divulgação a FADERGS junto às instituições estrangeiras, a
realização de pesquisas em diferentes áreas e publicações conjuntas; e


O estímulo à troca de experiências em processos de ensino-

aprendizagem, como o recebimento e envio de docentes para ministrarem
palestras, workshops e webinars, participações em reuniões e eventos, com o
objetivo de compartilharem as boas práticas na educação.

3.7.11 Atendimento educacional especializado

De forma a garantir um atendimento educacional especializado, o Centro
Universitário

Fadergs

disponibiliza,

identifica,

elabora

e

organiza

recursos

pedagógicos e de acessibilidade que eliminam as barreiras para a plena participação
dos alunos, considerando suas necessidades específicas.
O uso das metodologias ativas, combinado a diferentes esforços de diversas
áreas e setores da Instituição, favorece o atendimento educacional especializado e
permite que se garanta a acessibilidade em sua magnitude, de maneira que
compreende a eliminação de barreiras arquitetônicas, pedagógicas/metodológicas,
atitudinais, comunicacionais e digitais. A acessibilidade pedagógica/metodológica é
garantida pela eliminação de barreiras nos métodos e técnicas de ensinoaprendizagem, apoiando docentes e discentes nesse percurso. A acessibilidade
digital é assegurada por meio do uso de tecnologias que tornam a comunicação e o
conteúdo virtual (ambientes de aprendizagem, ferramentas, correio eletrônico, fóruns
de discussão, páginas web) acessíveis aos indivíduos que necessitam de interface
específica, seja de forma autônoma ou assistida.

Os estudantes com deficiências e necessidades especiais, incluindo déficit de
aprendizagem e outros, contam com o apoio especializado do Núcleo de Apoio
Psicopedagógico (NAP). Além disso, ações de extensão e de responsabilidade social
dão conta de apoiar os discentes em ações de cunho social, cultural, artístico etc.
O NAP também apoia os docentes e coordenadores de curso por meio de
orientação ao que compete a ações didáticas e conduta com os estudantes com
deficiência e necessidades educacionais especiais; apoia e acompanha o processo
avaliativo dos estudantes com deficiência e necessidades educacionais especiais que
requeiram intermediação por profissionais especializados; e planeja e executa ações
que contribuam para a convivência saudável da comunidade acadêmica no que diz
respeito à diversidade biopsicossocial e cultural.
O NAP dispõe de política própria, que estabelece diretrizes para assegurar
condições de ingresso e permanência na Instituição aos educandos com deficiências
e necessidades educacionais diversas, oferecendo o apoio necessário e adaptando
“currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para
atender às suas necessidades”, conforme dispõe o artigo 58 da Lei de Diretrizes e
Bases (LDB) Nº 9.394/96.
Destaca-se que o apoio psicopedagógico é um atendimento de apoio ao
discente, previsto na Política de Atendimento ao Discente, que pode ser estendido a
todos aqueles que participam da comunidade acadêmica, com o objetivo de avaliar,
acompanhar e sanar dificuldades no processo ensino-aprendizagem, especificamente
aquelas que levam ao impedimento da aquisição dos conhecimentos, habilidades e
atitudes a serem desenvolvidas na formação discente.
Nas bibliotecas, é assegurado o pleno acesso de pessoas com baixa visão e
ou deficientes visuais, por meio do uso de tecnologias assistivas (softwares como
NVDA) e também do amplo acesso e circulação nas dependências, balcões de
atendimento rebaixados para usuários cadeirantes e salas de estudos espaçosas e
acessíveis.
Ressalta-se, por fim, que os programas de acessibilidade têm como foco
primordial a inclusão plena de toda a comunidade acadêmica no ambiente
universitário.

3.8 Referências Educacionais para educação à Distância

3.8.1 Fundamentação Metodológica e concepção de EAD

As novas Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs inauguraram um
novo patamar de inovação para a educação nos vários níveis de formação. Nesse
contexto, a Educação a Distância – EaD surgiu como uma experiência de
aprendizagem flexível, dinâmica e conectada, que permite utilizar multimeios de
aprendizagem e recursos de interação, tratando-se de um aprendizado colaborativo e
conectado com o conhecimento em rede.
De acordo com o Decreto Nº 9.057, de 25 de maio de 2017, Artigo 1º,
considera-se educação a distância a modalidade educacional na qual a mediação
didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorra com a utilização
de meios e tecnologias de informação e comunicação, com pessoal qualificado, com
políticas de acesso, com acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, e
desenvolva atividades educativas por estudantes e profissionais da educação que
estejam em lugares e tempos diversos (MEC, 2017).
A concepção para EaD adotada pela Instituição é coerente com as bases
legais, resultando da construção de um processo educativo fortemente fundamentado
em novas tecnologias e metodologias apoiadas na modalidade web-based.
No modelo web-based, o processo educativo é realizado com base na
aprendizagem colaborativa e significativa mediada por professores e tutores, por meio
das TICs. O objetivo é proporcionar uma relação de aprendizagem que supere as
dimensões de espaço/tempo e que desenvolva competências, habilidades e atitudes
necessárias para a formação dos futuros profissionais.
Com base nessa concepção, foram estruturadas as metodologias de
planejamento, design e acompanhamento de atividades de aprendizagem, tendo
como valores essenciais a autonomia do estudante para estudar e o exercício
constante de articulação entre teoria e prática, currículo e vida profissional, em
consonância com os Projetos Pedagógicos dos Cursos.

É entendimento institucional que a melhor forma de garantir a qualidade dos
processos pedagógicos depende de uma metodologia que sirva de referência para a
construção paulatina de recursos de ensino e de aprendizagem. A opção da Instituição
é pelo uso da metodologia ativa, não apenas em suas disciplinas e cursos presenciais,
mas também nas disciplinas e cursos oferecidos na modalidade a distância.
Nesse âmbito, a força motriz se fundamenta na problematização, curiosidade,
conhecimentos prévios e capacidade de pesquisar e interagir com ideias e pessoas.
Daí a importância da mediação didático-pedagógica que inclui a participação ativa
pela busca do conhecimento por meio de experiências reais ou simuladas, com o
objetivo de desenvolver a capacidade de resolver problemas com sucesso. Alinhada
a esse pressuposto, na Instituição a modalidade a distância está alicerçada nos
seguintes pilares pedagógicos:


Estudo Individualizado: apoiado no conjunto de materiais didáticos que

permitem ao estudante ter acesso aos fundamentos necessários para
pesquisar, estudar e resolver problemas com autonomia, com seu ritmo de
aprendizagem respeitado;


Estudo Mediado: a interação entre estudantes, professores e tutores

auxilia no processo de aprendizagem com trocas síncronas e assíncronas.
Nesse sentido, “educador e educando aprendem juntos, numa relação
dinâmica na qual a prática, orientada pela teoria, reorienta essa teoria, num
processo de constante aperfeiçoamento” (GADOTTI, 2001, p. 253);


Estudo Colaborativo: a interação e a socialização de conhecimentos

construídos nas disciplinas permitem uma troca constante entre estudantes e
tutores, corroborando que "ninguém educa ninguém, ninguém educa a si
mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo." (FREIRE,
1981, p.79);


Estudo Ludopedagógico: a “gamificação” e os games educacionais

estimulam processos cognitivos e atividades lúdicas, proporcionando o
engajamento e a distensão do aprendizado formal, o que torna o processo de
aprendizagem mais dinâmico e divertido; e



Estudo Mobile: dispositivos móveis ampliam as oportunidades de

participação e interação na construção do conhecimento e, consequentemente,
garantem melhores resultados de aprendizagem e de pesquisa.
Destaca-se que a concepção da EaD também contempla o alinhamento da
base tecnológica institucional com o projeto pedagógico da sua utilização,
observando-se a formação pretendida para os discentes (na sede e nos polos) e
considerando-se as condições reais da localidade de oferta.

3.8.2 Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)

O Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA que permite estruturar o modelo
pedagógico para EaD na Instituição é o Blackboard, considerado líder mundial em
plataformas de e-learning e que se destaca pela flexibilidade pedagógica, amplitude
de funções e pelas suas características simples e intuitivas para o aprendizado a
distância e o apoio ao ensino presencial.
O Blackboard é utilizado por milhares de usuários e é referência em educação
a distância no mundo. Sua escolha se deu em virtude da viabilidade de integração
com o sistema acadêmico, assim como da acessibilidade e escalabilidade. Nesse
sentido, a plataforma assegura a regularidade de registros acadêmicos, permite o
acesso às pessoas com deficiências e suporta um grande número de cursos e
usuários simultâneos, além de oferecer funcionalidades de publicação de conteúdos
em diferentes formatos e sob diferentes condições adaptáveis. Para convergir com os
propósitos pedagógicos institucionais alinhados com o uso de metodologias ativas, o
Blackboard foi customizado e estruturado com recursos de comunicação, interação,
aprendizagem, avaliação e acompanhamento.
É também favorecida a utilização de recursos para realização e entrega de
atividades individuais com os respectivos registros de participação dos estudantes, de
acompanhamento dos docentes e de exibição de resultados de avaliação, o que
viabiliza o uso das funções gerenciais importantes para correção de quaisquer desvios
eventuais.

Todas as disciplinas oferecidas contam com acesso ao Blackboard, que
constitui o ambiente virtual de apoio às aulas ministradas presencialmente e a
distância. Há oferta frequente de programas de capacitação para uso do Blackboard
em diferentes níveis. Todos os docentes utilizam, em graus variados, o ambiente
virtual de aprendizagem. Essa possibilidade alinha a velocidade de acesso às
informações e de comunicação aos padrões de exigências atuais do perfil dos
estudantes.
Com vistas a garantir acessibilidade, há ferramentas que contribuem com o
desenvolvimento do processo educativo, comunicação e superação metodológica dos
estudantes com deficiência visual e/ou auditiva. Para isso, estão disponíveis
ferramentas como o Hand Talk (Hugo) e ProDeaf, softwares de tradução de texto para
LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais – que possibilitam a comunicação entre os
surdos e ouvintes e facilita a troca de experiências com a comunidade surda,
viabilizando-se o uso nos computadores acessíveis por deficientes visuais. Tais
aplicativos impactam diretamente o desenvolvimento dos estudantes, proporcionando
independência nos estudos, motivação e interação com a comunidade acadêmica.
As práticas de avaliação institucional e o constante processo de atualização
tecnológica, favorecidos pela licença mundial do Blackboard para as instituições da
Rede Laureate, permitem ações permanentes de melhoria contínua.
Além disso, o Blackboard passa por avaliações em âmbito mundial, resultantes
em atualizações que viabilizam a melhoria contínua da plataforma e impacta
positivamente a atuação dos docentes, tutores e estudantes.

3.8.3 Atividades de Docência e tutoria e demais responsáveis nas disciplinas
online

A comunicação com os estudantes envolve todos os atores partícipes do
modelo pedagógico EaD adotado pela Instituição, porém, a assistência direta aos
estudantes depende da boa mediação pedagógica, que ocorre com o apoio
permanente de professores, tutores mediadores e tutores presenciais.

O professor é responsável pelo planejamento das atividades e desenvolvimento
do conteúdo das disciplinas. O tutor e mediador por sua vez, segue as orientações
estratégicas

de

mediação

pedagógica

significativas

para

o

estudante,

responsabilizando-se por acompanhar o andamento, intervir quando necessário,
contribuir, incentivar e somar esforços em prol da construção da aprendizagem. Além
disso, o tutor mediador publica avisos semanais, acompanha os indicadores de
qualidade e estimula a participação dos estudantes no Ambiente Virtual de
Aprendizagem.
As atividades de tutoria, garantem que o estudante tenha um acompanhamento
permanente, a efetividade da interação, do atendimento, do suporte aos estudantes e
do estímulo ao aprendizado, estabelecendo-se uma relação de proximidade no que
compete ao planejamento e à condução das disciplinas.
Para apresentação dos materiais instrucionais, organizados em referenciais e
complementares, os professores e tutores trabalham na composição das trilhas de
aprendizagem de acordo com o planejamento, mantém os estudantes informados
sobre os eventos da disciplina e fazem o acompanhamento dos fóruns e de outras
atividades.

3.8.4 Conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias à Docência e tutoria
das disciplinas online

Os tutores mediadores é o que mais interagem com os estudantes daí a
importância de terem formação acadêmica na área da disciplina, conhecimento
especializado dos temas abordados, e disposição didática para a EaD o que engloba
o uso adequado de estratégias de comunicação, metodológicas e de relacionamento,
além do próprio domínio de uso do Blackboard.
Para que correspondam às expectativas e potencializem suas competências,
professores, tutores mediadores e tutores presencial são capacitados para atuarem
em EaD e para utilizarem o ambiente virtual. Essa capacitação orientada para fins
educacionais contempla: TICs; potencialidades da Internet, incluindo ferramentas e
recursos web disponíveis; especificidades do ambiente virtual; estratégias de ensino-

aprendizagem e indicadores de qualidade na EaD. Além disso, professores e tutores
mediadores participam de reuniões, recebem suporte técnico e pedagógico e têm
oportunidade de trocar informações sobre melhores práticas, o que facilita a
identificação e adoção de práticas inovadoras de retenção e sucesso acadêmico dos
estudantes. Mas ainda, dispõem de uma comunidade virtual de apoio que disponibiliza
materiais diversos: manuais e tutoriais.
De modo a garantir a melhoria contínua das atividades de mediação
pedagógica, todos os atores são avaliados periodicamente pelos estudantes e equipe
pedagógica. Relatórios de avaliação estão disponíveis para consulta.

3.8.5 Mediadores do Processo Educativo

A mediação pedagógica, sob o olhar da Metodologia Ativa, valoriza a presença
enriquecedora do outro, o reconhecimento da presença das múltiplas realidades, a
provisoriedade do conhecimento e a presença do aleatório em nossas vidas. De todo
modo, para que possa ser caracterizada como mediação pedagógica, é preciso que a
intervenção realizada pelo docente vá além do processo estímulo-resposta e seja
permeada pelo uso de signos (representações da realidade).
A Educação a Distância é uma modalidade de ensino mais autônoma, ou seja,
o estudante deve ser participativo, ter força de vontade e perseverança, visto que a
construção do seu conhecimento depende de seu empenho, disciplina e dedicação às
matérias e aos assuntos abordados no curso.
Nesse sentido, o professor é responsável pelo desenvolvimento do Plano de
Ensino e de Aulas, precisa assumir uma postura reflexiva e investigativa sobre os
vários aspectos constituintes do processo de ensino e de aprendizagem, para que
possa criar estratégias de mediação pedagógica que sejam significativas para o
estudante. Dessa forma, o professor conta com apoio do tutor mediador em
acompanhar o andamento da turma, intervir quando for necessário, contribuir,
incentivar e somar esforços em prol da construção do ensino e da aprendizagem.
A mediação pedagógica possibilita aos estudantes a construção do
conhecimento, na qual o professor e tutor passa a ser um colaborador/orientador. Isso

se aplica quando se nota que, na relação dos participantes, há a constituição de um
movimento em que um participante tenta auxiliar o outro. Nessa perspectiva, cumpre
destacar-se a importância do papel do tutor mediador na colaboração com as
discussões no AVA, publicação de avisos semanais e estímulo na participação dos
estudantes na realização das atividades.
Ressalto que os professores e tutores têm formação na área em que atuam,
garantindo o comprometimento com os objetivos institucionais e com o atendimento
aos estudantes.
Para apresentação dos materiais instrucionais, segmentados em referenciais e
complementares (Saiba Mais), cabe ao tutor mediador estruturar as trilhas de
aprendizagem de acordo com os Planos de Ensino e de Aula estabelecidos pelo
professor, além do desenvolvimento e da compilação de materiais complementares
convergentes aos materiais referenciais.

3.8.6 Interação entre professores, tutores mediadores, coordenadores de curso
e estudantes

As tecnologias de informação e comunicação são mecanismos efetivos de
interação e comunicação entre coordenadores, professores, tutores mediadores e
estudantes. Os principais mecanismos de interação adotados na modalidade a
distância são:


Trilhas de aprendizagem: hipertexto que apresenta os links e acessos

aos conteúdos de forma dinâmica e contextualizada;


Avisos semanais: avisos publicados no ambiente da disciplina e

encaminhados via e-mail aos estudantes, onde os tutores destacam os
conteúdos das aulas e atividades;


SMS: mensagens enviadas aos estudantes como lembretes e para a

sensibilização das principais datas e atividades de aprendizagem;


E-mail: comunicados enviados ao endereço eletrônico dos estudantes

com informações sobre as atividades de cada unidade de aprendizagem, links,
avisos, orientações e esclarecimentos;



Fórum Esclareça suas Dúvidas: local onde ocorre a interação assíncrona

entre tutores mediadores e estudantes;


Contatos: Informações sobre contatos com profissionais envolvidos no

atendimento ao estudante para esclarecimento de dúvidas técnicas,
financeiras, administrativas e acadêmicas;


Telefone: contato da Central de Atendimento disponibilizado aos

estudantes;


Comunidade do curso: espaço no ambiente virtual de aprendizagem que

permite ao acadêmico interagir com a Coordenação do Curso;


Fórum Temático: fórum para interação como pratique e compartilhe,

espaço de interações dos estudantes acerca de temas de cunho prático
relacionados aos conteúdos das disciplinas ;


Blog: mural virtual de compartilhamento de postagens, notícias, artigos,

argumentos, conteúdos e multimeios entre estudantes e professores-tutores.
Esses canais de interação e comunicação seguem um padrão em todas as
disciplinas, o que facilita a apropriação pelos estudantes a respeito do AVA e seus
recursos e do modelo educacional operado.
Coordenadores, professores e tutores prestam suporte pedagógico aos
estudantes, e o Centro Universitário Fadergs também provê atendimento
psicopedagógico àqueles com deficiências ou necessidades especiais. Ressalta-se
ainda que, no processo de avaliação institucional, a oferta de disciplinas EaD, inclusive
as TIC’s utilizadas, é periodicamente avaliada pelos estudantes e equipe pedagógica.

3.8.7 Material didático institucional

O ponto de partida para a elaboração dos materiais instrucionais são os Planos
de Ensino das disciplinas, alinhados ao projeto pedagógico do curso. A partir deles,
uma equipe multidisciplinar, composta pelo(s) docente(s) autor(es) do Plano de
Ensino, especialistas em Qualidade Acadêmica , equipe técnica de produção EAD
(designers e profissionais de tecnologia de informação) e tutores definem os
elementos basilares dos materiais referenciais e os validam, considerando uma

linguagem inclusiva, área de abrangência, coerência teórica e, acessibilidade
metodológica e instrumental, além das orientações e indicações para a organização
dos materiais complementares disponibilizados aos estudantes. Essa equipe
multidisciplinar veio realizando essa sequência por meio de processos internos até
2017. A partir de 2018, passou a formalizar esse processo gerando atas das reuniões,
registrando as necessidades de produção e os processos de validação para o
semestre subsequente.
De maneira direta o material didático institucional é composto de material
referencial e complementar (Saiba mais).
O material referencial é composto pelo conteúdo de referência da disciplina,
desenvolvido por um Professor Autor e disponibilizado em formato de livro eletrônico
e objetos de aprendizagem.
A organização dos livros eletrônicos respeita os conteúdos previstos nas
ementas das disciplinas e seu respectivo Plano de Ensino. Eles podem ser impressos
ou visualizados em meios eletrônicos, e em sua elaboração predominam a linguagem
dialógica e a concepção andragógica e significativa, relacionando os conteúdos ao
cotidiano a partir de exemplos, exercícios e práticas.
Os objetos de aprendizagem destacam conceitos, reforçando ideias contidas
no livro eletrônico. Eles podem ser apresentados em forma de ilustração, animação,
vídeo, arquivo sonoro, game, e têm como objetivo principal proporcionar a interação.
O material complementar, denominado também como Saiba Mais, é composto
por conteúdos criados ou selecionados pelos professores e tutores mediadores para
auxiliar os estudantes na compreensão do material referencial.
Trata-se de uma seleção de materiais de apoio, em diferentes formatos,
reunindo sugestões de leituras complementares, arquivos sonoros, vídeos, softwares,
ilustrações, entrevistas, indicações de sites, sugestões de filmes e softwares. Seu
principal objetivo é contextualizar o tema de estudo, e estimular o aprofundamento no
tema.

3.8.8 Procedimentos de acompanhamento e avaliação do ensino-aprendizagem

Os recursos de aprendizagem são apresentados nas disciplinas a partir de
Trilhas de Aprendizagem, formuladas na estrutura de hipertexto, contextualizada e
problematizadas de acordo com tema proposto. Os links de acessos aos conteúdos
são apresentados de forma dinâmica e prática, dessa maneira, a aprendizagem é
organizada de forma significativa e centrada no estudante a partir de experiências
profissionais

cotidianas.

As

trilhas

de

aprendizagem

são

compostas

de

contextualização, materiais referenciais e materiais complementares:


Contextualização: parte inicial de cada unidade de aprendizagem, na

qual tece a problematização, a contextualização e a organização do percurso
de estudos;


Materiais Referenciais: espaço em que são apresentados os conteúdos

digitais, como textos, quizzes, animações e vídeos. São materiais elaborados
por docentes autores e abrangem o conteúdo dos Planos de Ensino publicados
no ambiente virtual para consulta online ou off-line; e


Materiais

Complementares

(Saiba

Mais):

espaço

dinâmico

de

compartilhamento de materiais convergentes e complementares aos materiais
referenciais. Seguindo o princípio do conectivismo, tutores compilam materiais
e multimeios, disponibilizados aos estudantes no formato de hiperlink. Assim,
combinam-se multimeios de aprendizagem para disponibilizar os conteúdos
em diferentes linguagens e exercita-se a interdisciplinaridade para que o
estudante desenvolva conhecimento de forma sistêmica.
A avaliação é composta por atividades de aprendizagem desenvolvidas em
cada unidade, divididas da seguinte forma:


Atividades objetivas: formuladas em questões de múltipla escolha,

relacionamento, lacunas, verdadeiro/falso, correspondência, ordenação, Hot
Spot, escala de opinião, entre outras. Para todos os modelos é possível
estruturar um feedback; e/ou


Atividades dissertativas: permitem a articulação dos conteúdos e o

desenvolvimento de habilidades conforme os objetivos de aprendizagem.
Dentre os principais recursos destacam-se: desenvolvimento, blog, resposta

breve e fórum. Para todos os modelos é possível estruturar uma matriz de
correção e respectivo feedback.
Para o acompanhamento do processo educativo são utilizados os seguintes
recursos:


Acompanhamento das atividades do estudante: conjunto de recursos

disponíveis no Blackboard Learning que permitem acompanhar a evolução do
estudante e auxiliam nas orientações pontuais; e


Avaliação do processo pedagógico: recursos oriundos do Analytics que

permitem fazer o acompanhamento processual dos indicadores de sucesso
acadêmico, permanência, evasão, êxito e fracasso escolar, satisfação e
insatisfação dos recursos apresentados, além da avaliação do processo
pedagógico de cada disciplina.
Além disso, o Blackboard passa por avaliações em âmbito mundial, as quais
resultam em atualizações que viabilizam a melhoria contínua da plataforma e
impactam positivamente a atuação dos professores, tutores mediadores, tutores
presenciais e discentes.
Cabe ressaltar que a modalidade EaD não difere da modalidade presencial no
que compete aos pressupostos educacionais institucionais, ou seja, a questão da
acessibilidade,

tanto

pedagógica/metodológica,

quanto

instrumental

ou

comunicacional, também é garantida aqui, pois em seu ambiente são disponibilizados
softwares de tradução de texto e voz para Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS e de
síntese de voz para deficientes visuais.
Cumpre destacar que os cursos integralmente ofertados na modalidade EaD
estendem o respectivo Projeto Pedagógico de Curso a todos os polos, além da sede.

3.8.9 Abrangência geográfica, Número de vagas e ampliação de oferta

A educação a distância na Centro Universitário Fadergs vem evoluindo de
forma gradual, desde o seu início, em 2015, momento da instalação do Núcleo de
Educação a Distância (NEaD), criado com o objetivo de planejar, coordenar e articular,
interna e externamente, as ações voltadas para o ensino a distância, organizando-se

uma estrutura tecnológica, financeira e de recursos humanos necessária à
implementação desta modalidade de educação na Instituição.
Em novembro de 2017, a Instituição recebeu comissão de avaliação do
Ministério da Educação (MEC) com vistas ao seu credenciamento para desenvolver
cursos de graduação na modalidade a distância. O Centro Universitário Fadergs é
credenciado, conforme Portaria Ministerial nº 491, de 11/04/2017, DOU nº 71, de
12/04/2017, Seção 1, p. 13, para oferta de cursos superiores a distância em todo o
território nacional.
As vagas totais anuais ofertadas nos cursos a distância são coerentes com a
dimensão do corpo de professores e tutores mediadores as condições de
infraestrutura física e tecnológica para o desenvolvimento do ensino e da pesquisa.
Quadro 13: Condições de Infraestrutura Física e Tecnológica dos

Polos.
ESPAÇO FÍSICO
Instalações
Administrativas:
Sala de Aula:
Sala
Coordenação
Polo:

de
do

Sala de Tutoria:
Auditório/Sala
Conferência
(opcional):
Instalações
Sanitárias:

de

Área
Convivência
(opcional):

de

Recursos
Informática:

de

DESCRIÇÃO
uma sala administrativa para recepção e atendimento dos candidatos
do processo seletivo e estudantes do referido polo.
uma sala de aula equipada para atender às necessidades didáticopedagógicas dos cursos com capacidade para aproximadamente 30
estudantes.
uma sala ou espaço próprio/compartilhado para recepção e
atendimento de estudantes, bem como para administrar a implantação
e o funcionamento local.
uma sala ou espaço próprio/compartilhado para recepção e
atendimento de estudantes do referido polo.
o polo poderá disponibilizar uma área (sala) destinada para uso como
auditório e/ou sala de conferência (se necessário).
para o funcionamento ideal, os polos devem possuir no mínimo 2
sanitários (masculino e feminino) com acesso independente.
pode dispor de uma área equipada para a convivência dos estudantes
durante ou mesmo fora do período dos encontros presenciais. Esse
ambiente pode ou não contar como cantina.
um laboratório de informática para o desenvolvimento de atividades
diversas. Os recursos de informática do polo devem ter acesso à
internet em banda larga com velocidade mínima de 5 Mbps de taxa de
download e upload.

ESPAÇO FÍSICO

DESCRIÇÃO

Biblioteca / Sala de
Estudo (Opcional):

a biblioteca deverá estar localizada em um local de fácil acesso com o
acervo controlado pela administração do polo e poderá ter em seu
acervo a bibliografia indicada no material pedagógico em quantidade
suficiente, levando em consideração que as bibliografias básica e
complementar são garantidas na sua totalidade nas bases de acesso
virtuais a esse acervo. Havendo espaço físico, o mobiliário desse
espaço (estantes, mesas e cadeiras) deve ser adequado para uso de
uma biblioteca, considerando o espaço para sala de estudo.

Laboratórios
de acordo com o (s) curso (s) ofertado(s), deverão constar laboratórios
didáticos
didáticos específicos em consonância com a proposta pedagógica do
especializados:
curso.
Fonte: Operações Acadêmicas.

O projeto de expansão do ensino a distância está focado em todas as regiões
do Brasil.
Os polos são ativados de acordo com o perfil aprovado do parceiro que irá
operar o negócio. Este, enviará as informações necessárias para que o Centro
Universitário Fadergs avalie a sua solicitação.
As Informações de Geomarketing são utilizadas para ajudar a avaliação do
local do polo solicitado identificando da maneira ampla o contexto socioeconômico
para oferta do curso nos municípios das regiões consideradas estratégias para o
Centro Universitário Fadergs como: população, renda per capita, microrregião,
quantidade de instituições que ofertam EaD na cidade, potencial gasto na área de
educação, quantidade de alunos novos por ano, demanda de profissionais para
inclusão no mercado da área do curso ofertado e outros.
Destaca-se que a base tecnológica institucional observa a formação pretendida
para os discentes (na sede e nos polos) e considera as condições reais da localidade
de oferta.

3.8.10 Estudo para implantação de polos

Para implantação de Polos EaD, foram estabelecidas as seguintes diretrizes:
I. realizar estudo para implantação de polos EaD considerando sua distribuição
geográfica e aspectos regionais sobre a população do ensino médio, a
demanda por cursos superiores e a relação entre número de matriculados e de
evadidos;

II. implementar curso(s) ofertado(s) que contribuam para o desenvolvimento da
comunidade na qual estará inserido;
III. considerar para implantação de polos EaD os indicadores estabelecidos no
Plano Nacional de Educação – PNE vigente;
IV. utilizar informações de Geomarketing para ajudar a avaliação do local do polo
solicitado identificando da maneira ampla o contexto socioeconômico para
oferta do curso nos municípios das regiões consideradas estratégias para o
Centro Universitário, como: população, renda per capita, microrregião,
quantidade de instituições que ofertam EaD na cidade, potencial gasto na área
de educação, quantidade de alunos novos por ano, demanda de profissionais
para inclusão no mercado da área do curso ofertado e outros;
V. avaliar o perfil do parceiro que irá operar o negócio, considerando experiência
na área de Educação; disponibilidade de investimento para a adequação do
imóvel às exigências legais e da FADERGS, seja: (i) operando nas atuais
instalações do futuro parceiro; (ii) instalando o polo num ponto “independente”;
e disponibilidade de capital de giro;
VI. avaliar o plano de negócios do parceiro referente ao seu empreendimento
contendo as seguintes informações: a) Características Geomarketing de sua
cidade; b) Mapeamento detalhado dos concorrentes; c) Montagem de um plano
de negócios para 5 anos, que contemple: expectativa do volume de matrículas
semestrais para cada curso, taxa de evasão média mensal; expectativa de
crescimento da equipe do polo; estimativa de custos e despesas envolvidos no
funcionamento e operação do polo; estimativas de investimento inicial,
especificando minimamente: obras e instalações; móveis e equipamentos;
marketing de inauguração; abertura para funcionamento da empresa e
obtenção de alvarás; treinamento inicial;
VII. assegurar a infraestrutura estabelecida pela FADERGS e legislação vigente
para os polos EaD, garantindo acessibilidade em todas os espaços, tais como:
Instalações Administrativas, Salas de Aula, Sala de Coordenação do Polo, Sala
de Tutoria, Instalações Sanitárias, Área de Convivência, Recursos de
Informática, Sala de Estudo, Laboratórios didáticos especializados, acesso à

internet em banda larga com velocidade mínima de 5 Mbps de taxa de
download e upload.
VIII. assegurar equipe de trabalho no polo, contando com: a) Coordenador do Polo
para administrar o funcionamento do polo e responder pelo mesmo; b) Tutor
Presencial: para prestar informações tecnológicas aos estudantes; c)
responsável pelo atendimento mediando ações entre o local e a Sede; d)
responsável pelo Laboratório de Informática: para auxílio ao aluno no uso das
ferramentas de informática; e e) responsável pelos Serviços Gerais do Polo:
para limpeza e manutenção do polo.
IX. realizar processo contínuo de capacitações pedagógicas e operacionais, cujo
objetivo é alinhar todos os atores do processo pedagógico com os valores e
processos institucionais com treinamento operacional, capacitação pedagógica
inicial, formação continuada
X. possibilitar ações de suporte e apoio ao discente;
XI. assegurar ações de recepção dos novos estudantes (calouros), permanência
acadêmica (veteranos), incentivo à participação da vida acadêmica e retenção;
XII. disponibilizar

base

tecnológica

institucional

observando

a

formação

pretendida para os discentes (na sede e nos polos) e considerando as
condições reais da localidade de oferta.
Alinhado com essas diretrizes, destaca-se que o Plano de Expansão de polos
da FADERGS busca estar em todas as regiões, capitais, municípios acima de 70 mil
habitantes e alguns municípios satélites (microrregião), com população estimada até
50 mil habitantes, dentro de Microrregiões, oferecendo ensino de qualidade, cursos
de alta demanda acadêmica e profissional e crescimento estruturado.
Entende-se Microrregião como um agrupamento de Municípios, onde o polo
possa atuar com a demanda potencial dos demais Municípios que formam esta
Microrregião. Esta é uma divisão inteligente, feita pelo IBGE, que considera algumas
características específicas como semelhança nos aspectos físicos, humanos,
culturais, sociais e econômicos. No Brasil, atualmente, o IBGE apresente 558
Microrregiões.
Além disso, a implantação do polo usa o racional de acordo o grau de aceitação
e aderência da marca no município, cruzado com a estratégia de capilaridade dentro

do país. Esta estratégia consiste em estar presentes com a marca FADERGS, em
localidades onde o setor de Expansão e Planejamento identificou demanda potencial
de educação superior e de cursos, de acordo com a capacidade anual, permitida pela
nova Portaria Normativa.
Com base na Portaria Ministerial nº 491, de 11/04/2017, DOU nº 71, de
12/04/2017, Seção 1, p. 13 uma vez que a Centro Universitário Fadergs possui
Conceito Institucional EaD 5, estima-se o seguinte crescimento de polos para os anos:
 2019: 250
 2020: 250
 2021: 250
 2022: 250
 2023: 250
O Estudo para a implementação de polos é realizado com a utilização de alguns
dados retirados de um sistema que usa a Geolocalização, tratados internamente, pela
equipe de Planejamento e Inteligência, em conjunto com a equipe de Expansão e
Planejamento. As informações indicadas são:
a)

dados do INEP (2017) para percepção de outras Instituições (players)

privadas ofertantes de ensino superior a distância e presencial em cada cidade
do Brasil dentro do período de 2010 – 2017;
b)

dados com projeções (2017) do IBGE para estimativa de Habitantes e

Habitantes com Ensino Médio e Superior Incompleto por cidade no Brasil.
Destaca-se que o racional para a geração da “pontuação”, que indica prioridade
das cidades para expansão, considerou o número de habitantes com ensino médio
completo e superior incompleto no município, inclusive pelo número de Instituições
privadas ofertantes de ensino superior a distância e presencial (2010-2017) no
município somando “UM” (projeção da fatia justa da demanda com a entrada da nossa
IES no município). Ainda neste sentido, levou-se em consideração a quantidade de
novos alunos nas Instituições de Ensino Superior já presentes no Município, no ano
de 2017, e o seu crescimento nos últimos anos. Com isto, é possível identificar
também a demanda latente no município de cursos de Graduação e Pós-Graduação.

Além disso, considera-se identificar cursos de alta demanda no mercado
profissional, além do perfil do estudante EaD. Pesquisas apontam esse estudante tem
entre 24 a 44 anos, classificados na classe social B2C1.

3.8.11 Perfil do parceiro, infraestrutura física e tecnológica e equipe na sede e
polo

Toda a infraestrutura física e tecnológica, bem como a equipe do Centro
Universitário FADERGS estão também a serviço dos cursos ofertados na modalidade
a distância. O parceiro que opera um Polo EaD deve:
 preferencialmente, já atuar na área da educação;
 ter disponibilidade de investimento para a adequação do imóvel, seja: (i)
operando nas atuais instalações do futuro parceiro; ou (ii) instalando o polo num
ponto “independente”. Em ambos os casos, é necessária a disponibilidade
financeira para adequação do ponto às exigências da IES; e
 ter disponibilidade de capital de giro: o volume de matrículas no polo tende
a crescer a cada semestre. No entanto, nos primeiros meses, a receita gerada
pelo número de matrículas e mensalidades pode ficar aquém das despesas de
ocupação e operação do polo.
Atendidas essas condições, o potencial parceiro deverá elaborar um plano de
negócios referente ao seu empreendimento contendo as seguintes informações:


características Geomarketing de sua cidade;



mapeamento detalhado dos concorrentes; e



montagem de um plano de negócios para 5 anos, que contemple:
a. expectativa do volume de matrículas semestrais para cada curso;
b. taxa de evasão média mensal;
c. expectativa de crescimento da equipe do polo;
d. estimativa de custos e despesas envolvidos no funcionamento e
operação do polo; e
e. estimativas de investimento inicial, especificando minimamente:
obras e instalações; móveis e equipamentos; marketing de inauguração;

abertura para funcionamento da empresa e obtenção de alvarás; e
treinamento inicial.
A avaliação do Plano de Negócios integra o processo de análise e seleção do
parceiro pelo Centro Universitário.
São compromissos do parceiro a adequação do ponto e das instalações, todas
acessíveis, que devem contar com:
 instalações administrativas: uma sala administrativa para recepção e
atendimento dos candidatos do processo seletivo e alunos do referido polo;
 sala de aula: uma sala de aula equipada para atender às necessidades
didático-pedagógicas dos cursos, com capacidade para aproximadamente 30
alunos;
 sala de Coordenação do Polo: uma sala ou espaço próprio para recepção
e atendimento de alunos, bem como para administrar a implantação e o
funcionamento local;
 sala de Tutoria: uma sala ou espaço próprio para recepção e atendimento
de alunos do referido polo;
 auditório/Sala de Conferência: o polo poderá disponibilizar uma área (sala)
destinada a ser auditório e/ou sala de conferência (se necessário);
 instalações Sanitárias: para o funcionamento ideal, os polos devem dispor
de, no mínimo, 2 sanitários (masculino e feminino) com acesso independente;
 área de Convivência: deve-se dispor de uma área equipada para a
convivência dos alunos durante ou mesmo fora do período dos encontros
presenciais. Este ambiente pode ou não contar com cantina;
 recursos

de

Informática:

um

laboratório

de

informática

para

o

desenvolvimento de atividades diversas;
 Biblioteca/Sala de Estudo (opcional): a biblioteca deverá estar localizada
em um local de fácil acesso e seu acervo, controlado pela administração do
polo, deve conter a bibliografia indicada no material pedagógico em quantidade
suficiente. O mobiliário desse espaço (estantes, mesas e cadeiras) deve ser
adequado a uma biblioteca, considerando-se espaço para sala de estudo;

 laboratórios didáticos especializados: de acordo com o(s) curso(s)
ofertado(s),

deverão

constar

laboratórios

didáticos

específicos

(ex.:

Brinquedoteca) em consonância com a proposta pedagógica do curso; e
 acesso à internet em banda larga, com velocidade mínima de 5 Mbps de
taxa de download e upload.
O Centro Universitário da FADERGS possui infraestrutura física, tecnológica e
de pessoal projetada para a sede e para os polos, bem como metodologia e
tecnologias adotadas em consonância com os projetos pedagógicos dos cursos
previstos de modo que atendam plenamente a capacidade de atendimento públicoalvo.
É compromisso do parceiro a composição da equipe de trabalho no polo,
dispondo-se de:
 coordenador do Polo: para administrar o funcionamento do polo e por ele
responder. O coordenador também deverá gerenciar os funcionários e ajudar
na distribuição de materiais informativos,

assim

como disponibilizar

informações no mural de avisos das salas de aula;
 tutor Presencial: para prestar informações acadêmicas e sanar dúvidas dos
acadêmicos conforme quantidade de estudantes matriculados;
 responsável pela parte administrativa: Trabalhará na recepção dos
candidatos, orientação para inscrição no processo seletivo, dúvidas sobre
Sistema de EaD, realização de matrícula, entregas das demandas das
atividades acadêmicas;
 responsável pela Biblioteca (se houver): para controle de entrada e saída de
livros;
 responsável pelo Laboratório de Informática: para auxílio ao aluno no uso
das ferramentas de informática; e
 responsável pelos Serviços Gerais do Polo: para limpeza e manutenção do
polo.
Cada função terá um responsável indicado pelo polo. Excepcionalmente, uma
mesma pessoa pode responder por mais de uma função, sobretudo no período inicial
de funcionamento do polo.

Ao iniciar-se um Polo de Apoio Presencial a FADERGS, começa o processo
contínuo de capacitações pedagógicas e operacionais, cujo objetivo é alinhar todos
os atores do processo pedagógico com os valores e processos institucionais e que
compreende:
 treinamento operacional: realizado pela equipe administrativa de polos que
capacita os colaboradores do polo na utilização dos sistemas do Centro
Universitário, o que garante uma melhor interface nos processos de inscrição,
realização do processo seletivo, matrícula e renovação de matrícula;
 capacitação pedagógica inicial: realizada pela equipe acadêmica, tem por
objetivo preparar os atores pedagógicos de Polo (Coordenadores e Tutores
Presenciais) para a condução dos processos acadêmicos, seguindo-se os
referenciais de qualidade do Centro Universitário;
 formação continuada: no decorrer dos semestres, são desenvolvidas
estratégias de atualização e formação continuada aos colaboradores do Polo,
a saber:
a. Encontros presenciais periódicos, com a finalidade de aprofundar
o conhecimento dos processos acadêmicos, repassar informações
importantes e permitir um ambiente de trocas; e
b. Ambiente de Formação Acadêmica – AFA: nesse ambiente,
estruturado

no

Blackboard,

são

disponibilizados

documentos

institucionais e recursos de interação entre pares. Dentre os
documentos: PDI, PPCs, Atos Institucionais, Guias Digitais e Tutoriais
da experiência do estudante.
Após cadastro no MEC, os novos polos passam a ter acesso aos relatórios a
seguir, o que possibilita ações de suporte e apoio ao discente:
 Listagem de Matriculados;
 Acompanhamento dos Estudantes Ativos no Curso de Ambientação Digital;
 Acompanhamento dos Estudantes Ativos na base da Instituição; e
 Acompanhamento do Desempenho Acadêmico dos Estudantes Ativos na
base da Instituição.

Os relatórios suportam as ações previstas em uma régua de relacionamento,
distribuídas em quatro eixos de trabalho:
 Recepção dos novos estudantes (calouros);
 Permanência Acadêmica (veteranos);
 Incentivo à participação na vida acadêmica; e
 Retenção.
Toda infraestrutura física e tecnológica, bem como a equipe da FADERGS
estão também a serviço dos cursos ofertados na modalidade a distância.

3.9 Das Inovações significativas de ensino

Como premissa para o desenvolvimento de uma política de ensino efetiva, o
Centro Universitário Fadergs estimula a prática de metodologias ativas de ensino e
aprendizagem, as quais também estão previstas nos Projetos Pedagógicos de Curso.
Essa prática problematizadora desencadeia os processamentos crítico-reflexivos
mediante diálogos nos ambientes sociais de um grupo, o que favorece processos de
produção de conhecimento nas especificidades de cada curso da Instituição.
Nesse sentido, a problematização motiva o discente, pois diante do problema
ele se detém, examina, reflete, relaciona a sua história e passa a dar novo significado
a suas descobertas. Ainda, essa prática metodológica deve pressupor um discente
capaz de autogerenciar ou autogovernar seu processo de formação. Sendo assim,
verifica-se que o ato de ensinar e aprender deve ser considerado um conjunto de
atividades articuladas nas quais os diferentes atores compartilham, cada vez mais,
parcelas de responsabilidade e comprometimento. Além do discente, o docente
assume papel articulador, interativo e mediador, que considera os processos de
construção de conhecimento a partir da psicodinâmica da aprendizagem e dos
recursos da pessoa e do ambiente, bem como as suas possibilidades e necessidades.
Em uma metodologia assim delineada, as estratégias de ensino e
aprendizagem são designadas da seguinte forma:
 aulas dinâmicas socializadoras e problematizadoras;
 professor como mediador do processo;

 aluno como agente do processo de ensino e aprendizagem: observador
e reflexivo;
 uso de recursos multimidiáticos variados e pertinentes; e
 aulas dinâmicas caracterizadas por exposições orais dialogadas,
debates, discussões organizadas, trabalhos individuais e em grupo (orais e
por escrito), seminários, mesas redondas, visitas técnicas, estudos de caso,
elaboração e realização de projetos.
o Centro Universitário Fadergs compreende que essa metodologia contribui
significativamente para a formação de um sujeito diferenciado. Entende-se aqui que o
Centro Universitário Fadergs é um espaço onde os alunos podem problematizar as
suas práticas. Esse espaço de problematização tem várias decorrências, dentre as
quais se destaca o conhecimento que pode se originar quando as práticas são
colocadas à luz da reflexão. Ainda, é um espaço que possibilita e instiga o aluno a
pesquisar. Nesse sentido, na maioria das disciplinas desenvolvidas, o aluno tem a
possibilidade e orientação para construir uma relação madura entre prática e teoria. A
Figura 24 sintetiza a organização das metodologias ativas aplicadas atualmente.
Figura 25: Metodologias Ativas

Fonte: Qualidade Acadêmica

Um dos resultados alcançados por essa metodologia é a possibilidade contínua
que o aluno tem de revisitar a sua prática e intervir na realidade. Há evidências de que
esse processo não é decorrente de muitas facilidades. É um processo que exige muito
comprometimento e abertura de ambas as partes (discente e docente), pois não é o
professor o único detentor do conhecimento. A aula, assim, é o resultado de uma
construção, de forma que os conceitos discutidos embasam as práticas e não são
apenas assimilados, mas construídos.
A partir dos conhecimentos básicos, o Centro Universitário Fadergs oferece
disciplinas específicas, teórico-práticas, além do espaço para a atualização e
aplicação. A vivência multiprofissional se inicia já no 1º semestre, com o estímulo ao
aluno a desenvolver o relacionamento interpessoal com colegas de outras carreiras
da área de estudo, colocando-se em prática a interdisciplinaridade, da mesma forma
que, ao longo do curso, ele constrói conhecimentos para buscar a sua promoção na
área, de maneira empreendedora.

Para a implementação das melhores práticas acadêmicas em consonância com
as melhores evidências científicas, o Centro Universitário Fadergs dispõe um sólido
programa de capacitação docente, que busca instrumentalizar e acompanhar
sistematicamente o professor e a sua prática profissional, e conta com a possibilidade
de compartilhamento de saberes com profissionais das outras instituições de ensino
em países, integrantes da Rede Laureate.
Os cursos de graduação a Centro Universitário Fadergs se destacam pelas
seguintes características:


integração entre a teoria e a prática, evidenciada em unidades curriculares

desde o primeiro semestre;


matrizes curriculares concebidas no contexto da interdisciplinaridade;



flexibilidade curricular, evidenciada pelas disciplinas optativas e

Atividades Complementares;


modelo pedagógico diferenciado, fundamentado na didática das

metodologias ativas e na Taxonomia de Bloom, articulando-se novas
metodologias e recursos tecnológicos inovadores;


infraestrutura moderna e atualizada, com laboratórios de ensino

desenvolvidos especificamente para atender às necessidades do curso;


incentivo às atividades complementares, o que propicia ao aluno uma

maior vivência além dos espaços de sala de aula, seja acadêmica ou
profissional;


sistema de autoavaliação constante, que permite o desenvolvimento de

estratégias geradoras de melhorias, com intuito de aperfeiçoar cada vez mais
o curso;


desenvolvimento de habilidades por meio de cenários de simulação de

alta fidelidade e complexidade nos cursos da área de saúde;


incentivo a intercâmbios com instituições da Rede de Universidades da

Laureate no exterior, o que possibilita ao acadêmico apropriar-se de
conhecimento técnico, científico e cultural; e


corpo docente qualificado, composto em sua maioria por mestres e

doutores, que integra profissionais de diferentes áreas do mercado.

Tendo como referência os pressupostos metodológicos abordados neste item,
o Centro Universitário Fadergs tem como princípios pedagógicos que orientam sua
ação educativa e composição dos Projetos Pedagógicos de Curso (PPCs):


a promoção de uma educação com uma perspectiva de contribuir para a

transformação da realidade e desenvolvimento da região. Para isso, concebe
o ensino, a iniciação científica e a extensão como indissociáveis;


uma proposta metodológica que favorece o desenvolvimento de

competências e habilidades requeridas para um desempenho eficiente e
eficaz no exercício da profissão;


o uso de recursos tecnológicos, princípios pedagógicos integradores e

metodologias ativas de ensino e aprendizagem, com base no tripé ensino,
pesquisa e extensão e na articulação da teoria com a prática, na
interdisciplinaridade e na flexibilidade curricular;


a promoção de aprendizagens significativas e duradouras, manifestáveis

sob a forma de competências nas respostas aos desafios do cotidiano do
trabalho, o que pressupõe a adoção de práticas pedagógicas que promovam
a autonomia na aprendizagem, a capacidade de identificar e resolver
problemas, de integrar e integrar-se aos grupos, fazendo-se uso do que se
sabe de modo a aprimorar cada vez mais seu desempenho;


reflexões

e

práticas

sobre

carreira,

empreendedorismo,

ética,

diversidade cultural brasileira – afro-brasileira, indígena, questões étnicoraciais, direitos humanos, responsabilidade socioambiental, inclusão social,
relações humanas e orientação sexual;


a concepção de articulação entre ensino, pesquisa e extensão. Acredita-

se na pesquisa enquanto prática de investigação como atitude cotidiana e
como princípio científico e educativo, que deve estar presente na própria
concepção de prática educativa prevista na organização do PPC; e


extensão como uma via de mão-dupla, com trânsito assegurado à

comunidade acadêmica, que encontrará, na sociedade, a oportunidade de
elaboração da práxis. Esse fluxo, que estabelece a troca de saberes
sistematizados, acadêmico e contextual, com o conhecimento resultante do

confronto com a realidade, instrumentaliza o processo dialético – articulação
teoria e prática (a teoria ilumina a prática e a prática reconstrói a teoria).
As Atividades Complementares se constituem num importante mecanismo de
introdução à flexibilidade curricular, pois proporcionam oportunidades diferenciadas
de integralização do curso, na medida que permitem o reconhecimento de atividades
enriquecedoras e adicionais ao Perfil do Egresso.
O estudante tem oportunidades diferenciadas na sua formação, pela
substituição de disciplinas obrigatórias por estudos realizados em outras Instituições
de ensino nacionais ou estrangeiras, nas atividades dos Estágios Curriculares e na
temática do Trabalho de Conclusão de Curso ou Projetos Integradores, quando
previstas na matriz curricular do curso. Para efeito de aproveitamento de estudos em
todos os cursos da Instituição, são consideradas as disciplinas cursadas ou os planos
de cursos cumpridos, com aprovação, em nível de graduação.

3.9.1 Projetos inovadores de ensino

No Centro Universitário Fadergs, valoriza-se cada esforço pela inovação,
portanto, o compromisso registrado na nossa razão de existir, a nossa missão, diz
respeito às pequenas inovações, constantes e incrementais, perseguidas por
professores, colaboradores, gestores e estudantes no dia-a-dia. São as iniciativas
exitosas, que incluem novas atitudes, novas maneiras, novas práticas, processos,
equipamentos, ambientes, instrumentos e recursos humanos talentosos, capazes de
quebrar paradigmas e trazer melhorias contínuas: é assim que a Centro Universitário
Fadergs define inovação e é esta a inovação perseguida pela instituição.
Uma característica marcante do Modelo Educacional Centro Universitário
Fadergs é a construção do conhecimento a partir da reflexão, da prática e da
colaboração. As Metodologias Ativas colocam os estudantes no centro do processo
educacional e os professores passam a ser aqueles que os apoiam e os conduzem
pelos caminhos do aprendizado, como seus facilitadores. Este cenário permite que os

encontros sejam dinâmicos, interessantes e construtivos, onde o aprendizado se dá
de forma holística.
A figura 25 a seguir demonstra, como exemplo, algumas das práticas
pedagógicas utilizadas na Centro Universitário Fadergs.
Figura 26: Técnica de Body Painting.

Fonte: Escola de Ciências da Saúde e Bem-Estar.

Para otimizar o desenvolvimento desses projetos inovadores de ensino, os
cursos lançam mão de componentes que integralizam sua estrutura curricular e não
se limitam ao engessamento das disciplinas obrigatórias. Refere-se aqui a outras
formas de desenvolvimento do curso em suas temáticas fundantes, que dispõem de
carga horária regular para o seu desenvolvimento, tais como: (1) seminários
interdisciplinares, realizados em torno da leitura de obras selecionadas como leituras
obrigatórias do semestre ou de imersões no contexto profissional do curso, ou ainda
de outros eventos, e que congregam várias disciplinas entre si, cada uma
contemplando o seu olhar específico, dentro de um mesmo todo; (2) visitas e viagens
de estudos orientadas relacionadas com aspectos do desenvolvimento curricular; (3)
ciclos de palestras, dentre outras formas de desenvolvimento curricular; e (4) Projetos
integradores incluindo temas transversais.
A integralização dos currículos é realizada de forma a contemplar o princípio
da flexibilidade curricular. Assim, há nas estruturas curriculares dos Cursos de
Graduação uma carga horária a ser composta pelo estudante, de acordo com as
opções que lhe permitam dar ênfase ou conhecer temas e metodologias de seu
interesse. Desta forma, constituem-se as chamadas Atividades Complementares. As

Atividades Complementares têm como objetivo atender às demandas dos estudantes
e desenvolver suas potencialidades individuais.
Na oferta das atividades, incluem-se modalidades, desde as mais tradicionais,
como cursos, monitorias de ensino e até uma importante variedade de estudos, que
são inovadores menos pelo seu título e mais pela possibilidade que oferecem de
efetiva vinculação entre conhecimentos teóricos e práticos, desafio constante para o
ensino superior. Esses estudos são realizados, por exemplo, por meio de atividades
extensionistas em projetos — especialmente, interdisciplinares — de cunho social,
que contribuam para a resolução de problemas complexos; de viagens e visitas
orientadas para que os estudantes possam problematizar realidades a partir da
vivência ou experiência in loco; e da divulgação de produção intelectual, técnica e/ou
artístico-cultural realizada pelos estudantes, estimulando-se o trabalho criativo e a
publicização dos resultados.
O emprego da tecnologia como instrumento de suporte à proposta didáticopedagógica institucional está presente em formas distintas de aplicação, como no
suporte à implementação de metodologias ativas de ensino-aprendizagem, na
aplicação de ambientes virtuais de apoio ao ensino presencial, no uso de plataformas
informatizadas de acesso à informação, por meio dos Portais do Aluno e do Professor
e da disponibilidade de aplicativo móvel, no acesso aos sistemas de bibliotecas e de
reserva de laboratórios, no extenso acervo virtual e, finalmente, nos investimentos em
laboratórios específicos. Isso viabiliza a prática com tecnologias de última geração, a
exemplo das impressoras 3D na área de engenharia e dos simuladores de vida na
área de ciências da saúde.
Dentre os avanços tecnológicos incorporados pelo Centro Universitário
Fadergs, na oferta educacional, destacam-se:
 a implementação das metodologias ativas, em que o estudante passa a ser
o centro do processo e o professor passa a ser aquele que apoia e conduz o
estudante pelo caminho do aprendizado;
 a substituição do Moodle pelo Blackboard, plataforma mais robusta e
completa para a educação a distância, que passou a ser utilizada para
incrementar as aulas de todas as disciplinas, inclusive as presenciais, uma vez

que é disponibilizado para repor conteúdos e manter viva a comunicação entre
professores e estudantes durante toda a semana, e não somente nos dias das
aulas presenciais;
 utilização de sistema totalmente informatizado e via web para a realização
de matrícula, assim como portais para professores, alunos e colaboradores,
com diversas funcionalidades;
 sistema informatizado de bibliotecas, o que inclui um site de acesso à
biblioteca virtual dispondo de revistas eletrônicas, banco de dados de teses e
dissertações e acesso a periódicos eletrônicos, além da possibilidade de
reserva de livros disponíveis no acervo a partir da internet;
 a implantação dos acervos virtuais da Minha Biblioteca e da Pearson, o que
favorece o estudante a ter acesso às obras de qualquer lugar e a qualquer
tempo;
 utilização de software livre em diversas áreas relacionadas à Tecnologia da
Informação;
 disponibilização do PAES – Programa de Apoio ao Estudante, uma
plataforma virtual que oferta ao estudante cursos extracurriculares na
modalidade a distância para apoiá-lo na sua formação profissional. Os cursos
podem ser iniciados a qualquer tempo, pois são autoinstrutivos e acessíveis
por meio da plataforma Blackboard. O portfólio atual contempla os cursos:
Gestão do Tempo, Gestão do Estudo, Sou Universitário e agora?, Prepare-se
para avaliações, Novo Acordo Ortográfico e Comunicação Digital. Esse
portfólio evolui a cada ano com a inserção de novos cursos;
 presença nas redes sociais de maior alcance, como o Facebook, Instagram,
LinkedIn e YouTube;
 disponibilização do Office 365 (Calendário, Class Notebook, Delve,
Dynamics 365, Excel, Flow, Forms, OneNote, Outlook, Pessoas, Planner,
Power BI, PowerApps, PowerPoint, SharePoint, Staff Notebook, StaffHub,
Stream, Sway, Tarefas, Teams, To-Do, Vídeo, Word, Yammer e OneDrive, que
é um diretório compartilhado onde são arquivados os documentos
institucionais, acessível de qualquer lugar) para estudantes, docentes e
técnico-administrativos; e

 disponibilização

da

ferramenta

Teams

para

docentes

e

técnico-

administrativos. Por meio dela, são feitas reuniões, evitando-se a logística do
deslocamento e economizando-se o tempo de todos.

3.9.2 Inovações nos componentes curriculares

Com o objetivo de avaliar e operacionalizar as ações previstas neste PDI, o
Centro Universitário Fadergs promove, semestralmente, reunião com os gestores,
utilizando-se dos resultados dos processos avaliativos desenvolvidos no período, a
fim de traçar os rumos necessários ao desenvolvimento da gestão institucional. No
campo do Ensino de Graduação, a partir desse diagnóstico, foram realizadas
iniciativas acadêmicas para a melhoria da qualidade dos cursos, incentivando-se a
inovação pedagógica, o uso de novas tecnologias e, sobretudo, a criação de
programas que visam à diminuição da evasão.
Em relação aos processos de inovação, no âmbito do Centro Universitário
Fadergs, estes precisam ser protegidos e acompanhados até que possam se constituir
em soluções concretas e aplicáveis nas finalidades para as quais foram concebidas.
Todo este processo é direcionado pelas diretrizes constantes nas políticas de
Inovação e de Proteção da Propriedade Industrial e de Transferência de Tecnologia.
No âmbito dos componentes curriculares, especificamente, alguns projetos de
inovação pedagógica são estruturados nas grandes áreas de conhecimento, de modo
a oportunizar a interdisciplinaridade e o aprendizado articulado entre as diversas áreas
do conhecimento, valorizando-se a problematização dos conteúdos e a vivência
práticas destes, conduzindo-se assim à aprendizagem significativa.
Na Escola de Negócios e Hospitalidade são desenvolvidos Projetos Aplicados
e Práticas Profissionais aos alunos. São três Projetos Aplicados oferecidos nos cursos
tecnológicos, que priorizam a construção de projetos nos quais os estudantes aplicam
conhecimentos adquiridos nas disciplinas teóricas da área de negócios e gestão.
Realizados em ambientes organizacionais reais os projetos são elaborados pelos
discentes com suporte orientativo dos professores, permitindo, entre outras coisas,
diagnosticar problemas organizacionais com base em métodos, construindo e

estruturando soluções práticas. As Práticas Profissionais, por sua vez, são oferecidas
os cursos de bacharelado da Escola de Negócios e Hospitalidades. Com os
conhecimentos adquiridos em sala de aula, os estudantes são desafiados a aplicá-los
no mundo real, em uma organização de sua região, desenvolvendo as competências
na prática. Desta forma os estudantes têm na disciplina de Prática Profissional a
oportunidade de realizar uma atividade real em sua área de formação, tornando mais
consistente seu aprendizado e o desenvolvimento de competências profissionais.
Também é uma oportunidade de contribuir com organizações da comunidade local,
que podem utilizar as sugestões dos alunos para a melhoria de seu desempenho
organizacional.
A Escola de Ciências da Saúde possui ampla gama de eventos que fazem o
aluno mergulhar nas práticas e inovações que as pesquisas em desenvolvimento
podem propiciar. Desenvolve-se ações interdisciplinares por meio de projetos de
intervenção comunitária construídos de forma integrada por discentes e docentes de
diferentes cursos. Um exemplo disso, são os projetos de intervenção desenvolvidos
pelo Programa Interdisciplinar Saúde Comunidade (PISC). Além disso, a Escola de
Ciências da Saúde oportuniza para o estudante um aprendizado significativo, desde
o início da sua formação, subsidiado pelo uso de metodologias ativas que são
intermediadas por aplicativos e softwares que estimulam os discentes a
desenvolverem habilidades digitais.
Na escola das Engenharias, Arquitetura e Tecnologia são desenvolvidos
projetos que integram os conceitos vistos em sala de aula com o mundo do trabalho,
gerando uma retroalimentação positiva onde o aluno percebe e vivencia a teoria e a
prática de forma simultânea. Nos cursos de Tecnologia da Informação, os mais atuais
softwares são disponibilizados para que os alunos acompanhem as tendências de
mercado e na área de Design, em especial, concursos e parcerias com empresas são
realizados de modo a aproximar os estudantes com as competências mais atuais
exigidas. Entendemos que devemos proporcionar constantemente novas tecnologias
e, além disso, criar um ambiente propício para que o aluno possa estar sempre apto
a se apropriar de outras que venham a surgir, estimulando a long life learning.
As Metodologias Ativas são um conjunto de ferramentas que colocam o
estudante no papel central da aprendizagem e deslocam o professor da posição de

detentor do conhecimento para a de um facilitador. Em geral, estas metodologias são
baseadas em um problema e exigem que o estudante, em grupo ou individualmente,
busque o conhecimento ativamente por meio de experiências reais ou simuladas com
o objetivo de desenvolver a capacidade de resolver problemas com sucesso. Buscase, por meio de um conjunto de estratégias, desenvolver no estudante: autonomia,
curiosidade, espírito científico, autogerenciamento de sua formação e seu
aprendizado, responsabilidade, estímulo à construção de sua própria história, respeito
a sua bagagem cultural anterior, iniciativa, intuição e capacidade de questionamento.
As metodologias ativas no ensino em saúde facilitam a interdisciplinaridade, já que o
estudante é exposto a situações próximas da aplicação profissional dos conteúdos
básicos aprendidos.
Ademais, professores e estudantes desenvolvem junto às comunidades mais
vulnerabilizadas, por intermédio das atividades de Extensão e Responsabilidade
Socioambiental, ações integradas com o poder público, como as campanhas de
vacinação. Esse tipo de ação faz com que os estudantes sejam estimulados a
desenvolverem um perfil profissional alicerçado na responsabilidade socioambiental e
no exercício da cidadania. Outra iniciativa pedagógica que aproxima os estudantes de
diferentes realidades e contextos é a importância colocada em temas como gênero,
raça e diversidade sexual. Esses assuntos são desenvolvidos de forma transversal e
interprofissional dentro das unidades curriculares.
Além desses grandes projetos, destacam-se os projetos interdisciplinares
desenvolvidos em cada curso, que também propiciam a vivência dos conteúdos de
forma interdisciplinar por meio de situações-problemas. Também se destacam as
várias articulações entre os projetos de pesquisa e extensão com o ensino de
graduação, nas diversas áreas, como os projetos sociais que envolvem vários cursos,
seminários, visitas técnicas na área de negócios, competições na área do direito,
competições na área de tecnologia e comunicação etc.

3.10 Avanços Tecnológicos

3.10.1 Desenvolvimento da educação a distância no ensino de graduação

A Educação a Distância (EaD) possibilita uma transformação no modelo
tradicional do ensino presencial por oferecer formas de educar que transpõem os
limites do tempo e do espaço, acenando ganhos educacionais por meio de um
processo de aprendizagem mais dinâmico e que proporciona o desenvolvimento da
autonomia do estudante.
O Centro Universitário Fadergs reconhece a importância de adotar os recursos
pedagógicos da Educação a Distância em seus cursos de graduação e pósgraduação, incorporando avanços tecnológicos em termos de utilização de moderna
plataforma virtual e de objetos de aprendizagem mais interativos. As Políticas de
Ensino Institucionais também preconizam a orientação do estudante para o mercado
de trabalho, o que possibilita sua melhor integração. Atualmente, um dos requisitos
importantes para essa inserção é o desenvolvimento de habilidades no uso das novas
tecnologias virtuais, seja nas iniciativas de formação e desenvolvimento de pessoas,
seja na utilização de comunidades virtuais e Tecnologias da Informação e
Comunicação (TIC) para o desenvolvimento de trabalhos com maior interação entre
os pares.
Com base nesse entendimento, o Centro Universitário Fadergs oferece cursos
integrais na modalidade EaD e também incorpora nas matrizes curriculares dos cursos
presenciais de graduação a oferta de disciplinas on-line que compõem o eixo de
formação humanística e profissional do estudante. Nessa modalidade de oferta, o
Centro Universitário Fadergs cumpre os critérios regulatórios estabelecidos pelo
Ministério da Educação (carga horária máxima de 40%).
Para a oferta de disciplinas on-line nas duas modalidades de ensino, o Centro
Universitário Fadergs adota um Modelo Pedagógico de Educação a Distância cujos
principais valores são:
 a crença na capacidade do autoestudo, entendendo-se que o estudante tem
autonomia para liderar o seu processo de aprendizagem;
 o estímulo à Aprendizagem Cooperativa, ao viabilizar recursos virtuais de
interação e troca de experiências com os educadores e demais estudantes; e

 a necessidade de promover a Contextualização Profissional, ao se estimular
que o estudante aprenda por meio de solução de problemas concretos e
simulações virtuais, com o objetivo de mudanças comportamentais
observáveis no desempenho social e profissional.
O planejamento e a condução acadêmica das iniciativas on-line são conduzidos
pelo Núcleo de Educação a Distância (NEaD), cujos integrantes são responsáveis por
analisar os resultados da Autoavaliação Institucional, no que tange à EaD, avaliando
as percepções dos diversos integrantes da comunidade acadêmica, com a intenção
de promover o planejamento e o desenvolvimento contínuo da tecnologia virtual e do
Modelo Pedagógico de Educação a Distância aplicado pelo Centro Universitário
Fadergs. Além disso, é esse Núcleo que promove o estudo permanente das
disposições legais acerca da EaD, tendo em vista a conformidade regulatória da
adoção dessa modalidade no Centro Universitário Fadergs.
Responde, ainda, pelo apoio pedagógico presencial individualizado aos
professores e tutores quanto ao planejamento e desenvolvimento da ação docente na
Educação a Distância, realizando oficinas pedagógicas ou cursos de curta duração,
de acordo com as necessidades e interesses dos professores e tutores, organizados
em parceria com a área de Qualidade Acadêmica. É também papel do NEaD a
organização do ambiente virtual das disciplinas on-line e a disponibilização de material
de apoio sobre Educação a Distância para professores e tutores e discentes. Em
relação aos estudantes, o NEaD, além de atender às demandas individuais mediante
canais virtuais e presenciais, promove atividades de extensão, palestras, oficinas,
cursos de ambientação ao Modelo Pedagógico e de utilização da plataforma virtual
Blackboard.
As disciplinas on-line são ministradas por meio da Plataforma Virtual de
Aprendizagem (AVA) Blackboard, selecionada pelo Centro Universitário Fadergs por
ser considerada uma das melhores plataformas virtuais da atualidade, usada em
instituições de ensino de vários países do mundo que a reconhecem pela sua
eficiência em transformar a internet em um ambiente enriquecedor para experiências
educativas.

A tecnologia disponível permite que os AVAs das disciplinas possam ser
acessados a qualquer instante a partir de dispositivos móveis como tablets e
smartphones. O AVA corresponde à sala de aula virtual, onde são disponibilizados os
conteúdos das disciplinas e materiais complementares, as ferramentas de interação e
as atividades virtuais de avaliação da aprendizagem individuais e/ou em grupo.
No Modelo Pedagógico de EaD, o estudante segue uma Trilha de
Aprendizagem que distribui os conteúdos em quatro unidades curriculares, nas quais
ele é orientado quanto a estratégias e cronologia de estudo, bem como em relação à
realização das atividades virtuais ou presenciais programadas. Cada unidade pode
conter quatro diferentes objetos virtuais de aprendizagem: e-book, vídeo, game e quiz.
O e-book é o material didático que contém os conteúdos previstos na ementa da
disciplina e sua leitura inicial pelo estudante o leva à compreensão das principais
temáticas abordadas. Pode ser acessado ao longo do cronograma da disciplina
respeitando o ritmo de estudo do aluno e está disponível para impressão.
Os alunos ampliam o estudo desse conteúdo por meio da utilização dos
materiais complementares recomendados pelos professores, disponibilizados no
ambiente virtual de aprendizagem, bem como pelo acesso aos livros da bibliografia
indicada, dos quais boa parte está disponível na Biblioteca Virtual. O vídeo é o objeto
virtual de aprendizagem que permite associar teoria e prática por meio de um recurso
audiovisual, sendo uma forma mais lúdica de ressaltar alguns conteúdos da disciplina
e facilitar a aprendizagem. As atividades somativas destinam-se à experimentação
dos conteúdos nas unidades, com o intuito de consolidar a aprendizagem na disciplina
de forma interativa e com recursos ludopedagógicos. A realização do quiz possibilita
que o estudante verifique o seu nível de aprendizagem em relação aos conteúdos
estudados, sendo essa uma forma de autoavaliação de sua performance.
O desenvolvimento dos materiais instrucionais de cada disciplina é orientado
por uma equipe multidisciplinar que trabalha em conjunto com a equipe de professores
e tutores a fim de garantir a qualidade dos principais referenciais de estudo das
disciplinas, criando-se um padrão para conduzir a formação na modalidade on-line.
O Modelo Pedagógico também contempla a utilização de outros recursos
pedagógicos de interação e socialização adaptados à modalidade a distância, como
o fórum de discussão pedagógica. Os fóruns são recursos assíncronos em que os

estudantes são provocados por professores e tutores a refletirem e aprofundarem o
conhecimento sobre o conteúdo apresentado em cada unidade, bem como a
esclarecerem dúvidas, tanto com a equipe de professores e tutores quanto com os
demais estudantes, o que permite, também, o atendimento individual das
necessidades específicas de cada um. O estudante conta com outra modalidade de
fórum denominado Fórum Livre, um espaço assíncrono de interação e discussão de
temas gerais relacionados aos interesses dos alunos, que visa à colaboração, criação
de vínculos, socialização e fortalecimento das relações sociais entre os integrantes da
disciplina. Outras ferramentas assíncronas podem ser utilizadas por professores e
tutores e discentes no processo de ensino-aprendizagem: blog, mensagem individual
com a intenção de estimular a interação entre os agentes da Educação a Distância.
O processo de avaliação da aprendizagem no Modelo Pedagógico prevê três
instrumentos: a utilização dos objetos de aprendizagem (atividades somativas) como
instrumentos de autoavaliação; as atividades avaliativas realizadas virtualmente no
AVA da disciplina; e a aplicação de uma prova presencial, conforme normas e
procedimentos pedagógicos estabelecidos pelo Conselho Universitário e de Ensino,
Pesquisa e Extensão do Centro Universitário Fadergs (ConsUnEPE). A prova
presencial ocorre em laboratório de informática e o link de acesso às questões é
disponibilizado para o estudante que esteja presente em dia e horário pré-agendado
para sua realização.
O Modelo Pedagógico conta com uma equipe acadêmica por disciplina,
formada por um professor e tutor ambos com formação especializada na área de
conhecimento específica das disciplinas, sendo responsável por realizar a mediação
pedagógica no AVA.
Os recursos e ferramentas da tecnologia EaD também são disponibilizados
como apoio pedagógico para as disciplinas presenciais. Por meio das salas de aula
virtuais, os professores podem disponibilizar conteúdos para as disciplinas, tarefas e
atividades on-line individuais e em grupo, os critérios de avaliação e sugestões de
textos, artigos, livros e sites para pesquisa. Em conjunto com a biblioteca virtual, isso
se torna uma poderosa ferramenta no ensino-aprendizagem das disciplinas
presenciais.

3.10.2 Laboratórios de curso e espaços de práticas acadêmicas: outro avanço
tecnológico

O Centro Universitário Fadergs busca qualificar o ensino oferecido nos cursos
também por meio dos Laboratórios e/ou Espaços de Práticas Acadêmicas a ele
vinculados, considerando-os recursos de apoio pedagógico fundamental em termos
da tecnologia ligada às profissões para as quais os cursos desenvolvem sua
formação.
Os Laboratórios e Espaços de Práticas Acadêmicas são setores com um fim
pedagógico, voltados para o processo de ensinar/aprender dos cursos de Graduação,
e podem ser vinculados a um ou mais cursos da Instituição. São de caráter obrigatório
quando a sua exigência é determinada nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o(s)
curso(s) a que se vinculam, ou não-obrigatório quando a Instituição os cria como um
diferencial para a formação do estudante em determinada área presente nos cursos.
Essas estruturas de apoio acadêmico estão organizadas com a equipe,
infraestrutura, equipamentos e recursos tecnológicos para permitir a realização de
experiências e vivências práticas dos cursos a que se destinam. Seu funcionamento
é normalizado por meio de Regulamento Interno, aprovado no ConsUnEPE. Esse
Regulamento Interno é estabelecido em consonância com as disposições contidas no
Estatuto, no Regimento Geral e neste PDI/PPI. Os termos dos regulamentos internos
são amplamente divulgados para a comunidade acadêmica.
Os Laboratórios e Espaços de Práticas Acadêmicas têm a sua função
valorizada ao contribuir para o cumprimento da diretriz da indissociabilidade entre o
ensino, a pesquisa e a extensão, uma vez que têm uma atuação voltada para o
desenvolvimento de ações concretas no processo didático-pedagógico dos
componentes curriculares do curso e do desenvolvimento de projetos inovadores de
ensino. Sua atuação pode estar, também, vinculada aos projetos de pesquisa
institucional das linhas/grupos de pesquisa referentes à área de conhecimento do(s)
cursos(s) a que atendem, comprometendo-se com a produção e com a disseminação
do conhecimento.

No Centro Universitário Fadergs, os Laboratórios e Espaços de Práticas
Acadêmicas atendem a princípios fundamentais, norteadores de sua ação de apoio
acadêmico, listados a seguir:
 o desenvolvimento de suas ações está em completo alinhamento com as
definições dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC), as Diretrizes
Curriculares Nacionais (DCN) e os padrões de avaliação externa dos cursos;
 a atuação dos Laboratórios e Espaços de Práticas Acadêmicas deve
contribuir para que os estudantes adquiram maior autonomia intelectual a partir
de situações concretas de ensino, de modo a auxiliar estudantes a aprenderem
a aprender, ao explorarem os seus diferentes ambientes e recursos
tecnológicos para realização de aulas ou atividades pedagógicas que
demandem dinâmicas e vivências favoráveis ao desenvolvimento cognitivo;
 a estímulo ao desenvolvimento de projetos inovadores de ensino, pesquisa
e extensão relacionados com a área de conhecimento deve ser o foco das
iniciativas realizadas nos Laboratórios e Espaços de Práticas Acadêmicas; e
 a oportunidades de interações dos estudantes entre si e com os
professores nas estruturas dos Laboratórios e Espaços de Práticas
Acadêmicas devem contribuir para a manutenção de um bom clima de trabalho
institucional e o cultivo da excelência das relações interpessoais.
Essas estruturas têm o compromisso permanente com a análise sistemática
dos resultados do processo de Autoavaliação Institucional, desenvolvido pela
Comissão Própria de Avaliação (CPA), e com o planejamento das ações de melhoria
contínua, de maneira a identificar as necessidades de investimentos e evoluções
necessárias ao seu funcionamento operacional.
Dentre as várias ações exitosas e inovadoras promovidas pelo Centro
Universitário Fadergs, pode-se destacar a estruturação da área de Operações
Acadêmicas, responsável pela gestão de Laboratórios e dos Espaços de Práticas
Acadêmicas. Essa área atua no apoio à organização e à disponibilização dos recursos
necessários para a boa condução das aulas práticas e no planejamento das
atualizações, expansões e novos investimentos em infraestrutura laboratorial e
espaços de práticas acadêmicas.

3.11 Atendimento à Legislação Especial

A Política de Ensino para Graduação e os Projetos Pedagógicos dos Cursos
de Graduação observam, além dos já citados, os seguintes documentos legais:
 Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações ÉtnicoRaciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e
Indígena, nos termos da Lei Nº 9.394/96, com a redação dada pelas Leis Nº
10.639/2003 e Nº 11.645/2008, e da Resolução CNE/CP Nº 1/2004,
fundamentada no Parecer CNE/CP Nº 3/2004;
 Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, conforme
disposto no Parecer CNE/CP Nº 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução
CNE/CP Nº 1, de 30/05/2012;
 Lei Nº 9.795, de 27 de abril de 1999, Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de
2002 e Resolução CNE/CP Nº 02/2012, que estabelecem diretrizes relativas
às Políticas de Educação Ambiental;
 Desenvolvimento Nacional Sustentável, conforme disposto no Decreto Nº
7.746, de 05/06/2012 e na Instrução Normativa Nº 10, de 12/11/2012; e
 Decreto Nº 5.626/2005, que prevê a inserção da disciplina de Libras na
estrutura curricular do curso como disciplina obrigatória ou optativa.
No que tange a essas DCNs, a preocupação está evidenciada em duas das
diretrizes da Política de Graduação: Excelência Acadêmica e Indissociabilidade entre
o Ensino, a Pesquisa e a Extensão. Na primeira, busca-se a ampliação da visão de
mundo dos estudantes, por intermédio do aprofundamento dos estudos sobre a
sociedade contemporânea, a partir da oferta de disciplinas transversais aos currículos,
que trabalham temas como Direitos Humanos, Educação Ambiental e Relações
Étnico-raciais, as quais compõem o Eixo de Formação Humanística e de ações de
promoção da Internacionalidade.
A oferta das disciplinas “Antropologia e Cultura Brasileira”, “Estilo de Vida,
Saúde e Meio Ambiente”, “Desenvolvimento Humano e Social” e “LIBRAS”, que,
dentre outras, atendem suficientemente à legislação. A segunda diretriz, em

consonância com o disposto nas políticas institucionais de Pesquisa e de Extensão,
se reflete na construção processual e contextualizada dos currículos, que buscam a
interlocução constante entre a teoria e a prática, por meio da participação de
professores e alunos em atividades de investigação e extensão universitária,
incorporadas à dinâmica da sala de aula e com a realidade do cotidiano como pano
de fundo dessas práticas.
As atividades de pesquisa e de extensão afirmam-se por meio de ações
comprometidas com o respeito à diversidade cultural, dignidade humana, cultura da
Paz e meio-ambiente, assim como pelo expresso compromisso com a investigação e
valorização da memória e do patrimônio cultural, transpondo-se barreiras entre as
áreas do conhecimento e entre as comunidades interna e externa mediante a
realização de eventos, dos núcleos e projetos de extensão e da difusão do
conhecimento científico. No calendário institucional, essas temáticas estão presentes
em alguns eventos fixos, como a Semana da Responsabilidade Social, em que todos
os cursos se envolvem de alguma forma; Trote Solidário, a qual engloba a Ação do
Bem; Rodas de Conversa, que discutem a diversidade, envolvendo toda a
comunidade acadêmica ao redor de temas como orientação sexual, raça, religião,
gênero e deficiências, posicionando a Instituição e o regime disciplinar aplicável a
questões de intolerância e à prática de bullying; Agenda Cultural, conhecida como
“15x15”; Agenda de Doações; Global Days of Services, reforçando-se o compromisso
social da Instituição; Prêmio Laureate Brasil; e reconhecimento institucional pelo grau
de envolvimento com causas sociais.
Todas as ações também estão vinculadas ao Conselho de Respeito a
Diversidade, Cultura paz e Direitos Humanos - CRCD. Este conselho foi criado em
2020 e é presidido pelo Reitor.

3.12 Relação Professor-Aluno

A relação professor-aluno é de suma importância para um processo de ensino
e aprendizagem bem-sucedido. Conforme contribuições de Zabala (1998), o professor
necessita diversificar as estratégias, propor desafios, comparar, dirigir e estar atento

à diversidade dos alunos, o que significa estabelecer uma interação direta com eles.
Portanto, do conjunto de relações interativas, necessárias para facilitar a
aprendizagem, se deduz uma série de funções dos professores. São elas:
 planejar a atuação docente de uma maneira suficientemente flexível, a fim
de permitir que o seu planejamento possa ser adaptado às necessidades dos
alunos em todo o processo de ensino-aprendizagem;
 contar com as contribuições e os conhecimentos dos alunos, tanto no início
das atividades como durante a sua realização;
 ajudá-los a encontrar sentido no que estão fazendo, a fim de que conheçam
o que têm de fazer, sintam que podem e que é interessante fazê-lo;
 estabelecer metas ao alcance dos alunos, para que possam ser superadas
com o esforço e a ajuda necessários;
 oferecer ajuda adequada aos alunos no processo de construção de seu
conhecimento, para salientar os progressos que experimentam, e auxiliá-los a
enfrentar os obstáculos com os quais se deparam;
 estimular atividade mental autoestruturante que permita estabelecer o
máximo de relações como o novo conteúdo, atribuindo-lhe significado no maior
grau possível e fomentando os processos de metacognição que lhe permitam
assegurar o controle pessoal sobre os próprios conhecimentos e processos
durante a aprendizagem;
 estabelecer um ambiente e determinadas relações, presididos pelo respeito
mútuo e sentimento de confiança, que promovam a autoestima e o
autoconceito;
 promover canais de comunicação que regulem os processos de
negociação, participação e construção do processo de ensino-aprendizagem;
 potencializar, progressivamente, a autonomia dos alunos na definição de
objetivos e no planejamento das ações que os conduzam à realização e ao
controle do processo de ensino-aprendizagem, possibilitando, desta forma,
que aprendam a aprender; e
 avaliar os alunos, conforme suas capacidades e seus esforços, levando em
conta o ponto de partida pessoal e o processo por meio do qual adquirem

conhecimento, e incentivar a autoavaliação das competências, como meio de
favorecer as estratégias de controle e a regulação da própria atividade
(ZABALA, 1998, p. 92-93).

3.13 Articulação entre o PDI e os Projetos Pedagógicos de Cursos

Reavaliar permanentemente os Projetos Pedagógicos dos Cursos de
Graduação é uma preocupação constante da Instituição. O Projeto Pedagógico
Institucional, sem perder de vista os indicadores das Diretrizes Curriculares Nacionais,
deve orientar o trabalho de reavaliação e reconstrução dos Projetos Pedagógicos dos
Cursos.
Os

elementos,

constitutivos

dos

Projetos

Pedagógicos,

devem

ser

sistematicamente discutidos e reavaliados. Esse processo se concretiza por meio de
um trabalho das discussões travadas no âmbito dos órgãos colegiados. A Instituição
revisará suas práticas periodicamente.

3.14 Políticas Institucionais e formas de Operacionalização.

O Centro Universitário Fadergs determina suas políticas acadêmicas, tendo
como premissa as análises e decisões tomadas por seus órgãos acadêmicos e
colegiados, por meio das quais são orientadas todas as suas atividades e é realizado
o acompanhamento de sua efetividade.
As políticas institucionais da Centro Universitário Fadergs são as linhas mestras
que orientam as ações dos diferentes segmentos acadêmicos e de gestão, em
consonância com a sua missão, visão, valores, objetivos e definições estratégicas.

3.15 Política E Diretrizes Educacionais

O Centro Universitário Fadergs propõe um trabalho integrado entre a
Graduação, a Pós-Graduação e a Extensão, a fim de promover a constante articulação

entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Sendo assim, todos os cursos ofertados pela
Centro Universitário Fadergs estabelecem como diretrizes norteadoras:
 Garantia da flexibilidade e da agilidade na resposta a novos contextos,
demandas e desafios;
 Implantação de um programa especial de orientação e acompanhamento
acadêmico aos alunos;
 Implantação de procedimentos que facilitem a integração entre ensino,
pesquisa e extensão;
 Condições para um trabalho interdisciplinar na área do ensino, da pesquisa
e da extensão;
 Direcionamento entre o ensino e as atividades de pesquisa e extensão;
 Fortalecimento e dinamismo no processo de ensino-aprendizagem; e
 Atualização, de forma permanente, dos programas e currículos, em sintonia
com as necessidades da sociedade.
Essas diretrizes norteadoras são implementadas por meio de estratégias
educativas variadas no pensar e fazer acadêmicos da Instituição. Em linhas gerais,
estas diretrizes devem buscar:


A construção da cidadania profissional do estudante, por meio do

conhecimento e da interação com situações desafiadoras da realidade social;


A aproximação entre os currículos de formação profissional e a realidade

social;


O estímulo à problematização, como atitude de interação com a realidade;



O incentivo à experimentação de novas metodologias de trabalho

comunitário ou de ação social;


O desenvolvimento de uma atitude tanto questionadora quanto proativa

diante dos desafios impostos pela realidade social;


A fomentação dos processos de aprendizagem em temáticas relevantes

para a comunidade, mediante a articulação entre a produção do conhecimento
e o desenvolvimento social;


A identificação e o incentivo à formação de grupos empreendedores, com

vistas à melhoria da qualidade de vida; e



A elaboração de diagnóstico e planejamento de ações de forma

participativa.
Com o objetivo de incentivar a interação de diferentes áreas do saber a partir
da implementação de um amplo projeto pedagógico e interdisciplinar, o Centro
Universitário Fadergs pretende viabilizar a transversalidade na composição curricular
dos cursos oferecidos possibilitando, assim, o aprimoramento da articulação entre o
ensino de graduação e as ações da pós-graduação, da pesquisa e da extensão,
proposta em seu Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI – destacando ser de
extrema importância que os cursos passem por um permanente processo de avaliação
institucional em nível interno e externo, para a elevação da sua qualidade.

3.15.1 Política de Ensino Para Graduação e Pós-Graduação

O Centro Universitário FADERGS, ao assumir como missão institucional
“expandir o acesso
formação

à

educação

superior

de

qualidade, assegurando

a

de cidadãos e profissionais empreendedores, capazes de fazer do

mundo um lugar melhor”, explicita a aplicabilidade desta política, cumprindo esta
missão

nas

diferentes

atividades

e trabalhos desenvolvidos em âmbito da

graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão.
A política de ensino para Graduação e Pós-Graduação do Centro Universitário
FADERGS amparada na Legislação Nacional, busca alcançar horizontes que indicam
a promoção de ensino de qualidade, os avanços da ciência e dos processos de
ensino-aprendizagem, com base em princípios de interdisciplinaridade na articulação
das áreas do saber.
Atenta a novas metodologias de apropriação e produção do conhecimento,
articulada com a iniciação científica, estímulo ao estudo e intervenção nas questões
regionais, orienta suas ações por critérios de qualificação do trinômio ensinopesquisa-extensão, interdisciplinar, observando a flexibilidade orgânico-operativa,
tomando como referência essencial a avaliação permanente.
Esta política tem como objetivos gerais:

I. promover educação superior, buscando a excelência e ofertando-a ao maior
número de pessoas, de modo acessível;
II. possibilitar a vivência de um processo educacional crítico e reflexivo, com
visão ética e humanística, que atenda aspectos de formação específica e
geral, conforme as demandas relacionadas às respectivas áreas de formação
e as determinações da legislação vigente;
III. incentivar uma consistente formação necessária à superação dos desafios
das novas condições do exercício profissional e da produção do
conhecimento;
IV. construir, disseminar e compartilhar o conhecimento para a formação de
cidadãos éticos e profissionais qualificados, por meio da excelência no ensino,
nas atividades de extensão e investigativas, desenvolvidas com rigor
acadêmico;
V. utilizar métodos e técnicas didático-pedagógicas que assegurem as práticas
de ensino de graduação e pós-graduação;
VI. oferecer uma educação contextualizada com as demandas do mundo do
trabalho nacional e Internacional;
VII. educar para a construção de competências –ser, fazer, conhecer, conviver –
preparando os profissionais; cuja atuação diferenciada contribua para o
desenvolvimento regional;
VIII. promover a educação para sustentabilidade socioambiental, por meio do
ensino, da pesquisa e da extensão;
IX. flexibilizar a concepção de espaço para a construção do conhecimento, de
modo que a “sala de aula” deixe de ser o lugar privilegiado para o ato de
aprender, e o aluno se torne protagonista do processo de ensinoaprendizagem;
X. aplicar o uso de metodologias ativas na condução das atividades, de ensinoaprendizagem proporcionando ao estudante o ir e vir entre teoria e prática,
promovendo melhores resultados de aprendizagem;
XI. adotar metodologias que favoreçam a inter e a transdisciplinaridade pela
integração

de

conteúdos

em

atividades

direcionadas para a formação profissional;

acadêmicas

inovadoras

e

XII. praticar

metodologias

que

favoreçam

o

atendimento

educacional

especializado e as atividades de avaliação;
XIII. garantir o debate sobre temas contemporâneos amplos, envolvendo
questões referentes à diversidade, ao meio ambiente, à memória cultural, à
produção artística e ao patrimônio cultural;
XIV. garantir o desenvolvimento de ações que contemplem o desenvolvimento
econômico e social regional, melhoria das condições de qualidade de vida da
população e projetos/ações de inovação social;
XV. praticar a responsabilidade social, de forma a contribuir com a inclusão
social, com o desenvolvimento sustentável local, regional e global, com a
defesa da memória cultural, da produção artística e do patrimônio histórico;
XVI. promover educação, a partir de uma concepção pluricultural, de
acessibilidade e de respeito às diferenças étnico-raciais, à orientação
sexual e aos direitos humanos;
XVII. conduzir as aulas por meio de atividades somativas e formativas,
contribuindo para a aprendizagem com atividades de caráter prático e
desafios que levam o estudante a investir no auto aprendizado;
XVIII. combinar o conhecimento acadêmico com atividades práticas e técnicas
aplicadas ao setor produtivo e à prestação de serviços;
XIX. incentivar a utilização intensiva de laboratórios, equipamentos, tecnologias e
instalações de maneira geral, que simulem as condições de trabalho
dos ambientes profissionais dos diversos cursos;
XX. definir parâmetros orientadores do processo de avaliação, estabelecidos
em função das características específicas de cada disciplina;
XXI. adotar avaliações metacognitivas permitindo a gestão do progresso de
aprendizagem pelo próprio aluno, docente, curso e Instituição, viabilizando a
correção de eventuais desvios de maneira permanente ao longo do curso;
XXII. enfatizar a inovação e a difusão tecnológica por meio de conteúdos práticos
associados à formação teórica, caracterizados pela especificidade da
área profissional;
XXIII. incorporar avanços tecnológicos nas práticas de ensino;

XXIV. contemplar aspectos disciplinares e interdisciplinares, em sua metodologia e
prática de ensino, que fornecerão ao aluno formação científica voltada à
compreensão teórica das operações a executar, em áreas de mercado
bem determinadas;
XXV. inserir em todos os cursos de disciplinas institucionais que carregam uma
base comum de formação imprescindível a

todos os estudantes do

Centro Universitário, independente sua área de conhecimento;
XXVI. construir ação permanente para possibilitar, por meio de avaliação,
a verificação da pertinência e da qualidade dos cursos;
XXVII. incentivar o aperfeiçoamento cultural e profissional por intermédio da
inserção na educação continuada por meio de cursos de Especialização, PósGraduação Lato e Extensão, entre outras atividades acadêmicas;
XXVIII. fomentar reflexões que constituam subsídios para o aperfeiçoamento
das concepções e práticas curriculares;
XXIX. promover a interação com as comunidades interna e externa, visando
à constante articulação entre a teoria e a prática e prestando um serviço
de qualidade;
XXX. revisar

frequente

as

competências

e

habilidades

demandas

por

curso, considerando o que recomenda a legislação pertinente, bem como
as mudanças domundo do trabalho;
XXXI. assegurar a articulação entre graduação e pós-graduação;
XXXII. desenvolver uma gestão eficiente e eficaz, a partir de uma concepção
de planejamento, ação, avaliação e melhorias;
XXXIII. promover ações reconhecidamente exitosas ou inovadoras.
Além dos itens estabelecidos acima, que abrangem de modo geral a graduação
e pós-graduação, a política de ensino, no que tange especificamente a graduação,
preconiza:
I. estabelecer diretrizes para atualização curricular sistemática, garantindo o
cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN)e do Catálogo
Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia (CNCST), o perfil profissional do
egresso, as demandas do mundo do trabalho e da sociedade, a flexibilidade, a
interdisciplinaridade e a dicotomia teoria e prática;

II. realizar atualização curricular sistemática, assegurando seu fluxo por meio
dos órgãos colegiados;
III. assegurar a integralização da carga horária, fundamentada na legislação que
rege os cursos de graduação;
IV. ofertar componentes curriculares na modalidade a distância, atendendo
o percentual para disciplinas on-line estabelecido na legislação vigente;
V. ofertar disciplinas optativas, nos diversos cursos, que caracterizando
a flexibilidade na formação doestudante acomodando a diversificação ou
aprofundamento em temas de seu interesse;
VI. adotar a Educação a Distância como forma flexível de aprendizagem e
plataforma de desenvolvimento de habilidades demandadas pelo mundo do
trabalho;
VII. ofertar programas de monitoria de modo transversal aos cursos ofertados
pela Instituição;
VIII. ofertar programas de nivelamento, transversais a todos os cursos;
IX. fomentar e possibilitar a realização de Atividades Complementares, de moda
a ampliar a aprendizagem pela vivência e experiências oriundas de outras
fontes além das disciplinas; e
X. ofertar programas de mobilidade acadêmica com instituições nacionais
ou internacionais.
No que se refere especificamente a Pós-graduação Lato Sensu, a Política
de Ensino estabelece:
I.

ofertar cursos da Pós-graduação Lato Sensuem consonância com as

diretrizes legais do MEC para este nível de ensino;
II.

assegurar que a criação e o funcionamento dos Cursos de Pós-

graduação, com seus critérios fundamentais para a concepção, definição,
construção e oferta de cursos sigam o fluxo de aprovação pelos órgãos colegiados
da Instituição;
III.

acompanhar

e

CentroUniversitárioFADERGS.;

avaliar

os

cursos

ofertados

pelo

IV.

considerar o atendimento às demandas socioeconômicasda região

de inserção da Instituição para as ações acadêmico-administrativas e oferta dos
cursos de Pós-graduação;
V.

ampliar

a

oferta

dos

programas

de

especialização Lato

Sensumantendo coerência com seu propósito de crescer de maneira equilibrada e
constante, atendendo à sua estratégia de diferenciar-se pela qualidade;
VI.

privilegiar a articulação da oferta dos cursos de Pós-graduação lato

sensucom as áreas da graduação;
VII.

estabelecer critérios fundamentais para a concepção, definição,

construção e oferta de cursos;
VIII.

estabelecer diretrizes de funcionamento, endereçando aspectos

relacionados ao Ensino, assim como questões de cunho operacional e
administrativo;
IX.

garantir a integralização do curso de acordo com a legislação vigente; e

X.

assegurar o mínimo de 30% de docentes com formação em

programas de stricto sensu (mestrado e doutorado).
O presente documento abrange todos os cursos de Graduação e Pósgraduação, nas modalidades presencial e a distância.

Responsabilidades:
 NDE O NDE - Núcleo Docente Estruturante é responsável pelo
acompanhamento, atualização e concepção do curso, promovendo a contínua
modernização do Projeto Pedagógico do Curso, supervisionando o ensino em
conjunto com o Colegiado de Curso e Coordenação, no que

tange

ao

acompanhamento dos planos e atividades docentes e discentes. Sempre
que identificada a necessidade de atualização o NDE deverá propor
melhorias, observado o preconizado nas Diretrizes Curriculares Nacionais,
considerando as novas práticas emergentes na área do curso e demandas do
mundo de trabalho. Devendo garantir dentre outros objetos, a flexibilidade, a
interdisciplinaridade, a acessibilidade metodológica, a compatibilidade da
carga horária total, a articulação da teoria com a prática, a oferta da
disciplina de LIBRAS e mecanismos de familiarização com a modalidade a

distância (quando for o caso), a articulação entre os componentes curriculares
no percurso de formação e os elementos inovadores ao cumprimento dos
conteúdos curriculares e metodologia de ensino.
 Colegiado de Curso

é

responsável

por acompanhar

técnica

e

pedagogicamente o trabalho dos professores do curso no ensino, observando
as recomendações do NDE –Núcleo Docente Estruturante, garantindo que as
medidas

para

o

aprimoramento

do

ensino-aprendizagem,

na

busca

constante da excelência no curso sejam atendidas, para isto, o colegiado
deverá apreciar as recomendações do Núcleo Docente Estruturante, sobre todos
os assuntos de interesse do curso. Tanto o NDE como o Colegiado de curso
estão institucionalizados em políticas próprias, aprovadas em Conselho
Superior, garantindo sua autonomia e gestão no âmbito dos cursos.
 Coordenação de Educação Continuada: Ensino de Pós-Graduação Lato
Sensu tem a gestão realizada pela Coordenação de Educação Continuada, que
tem dentre outras responsabilidades, promover a integração das atividades
relativas aos Cursos da Pós-Graduação, aos Núcleos Suplementares e às
ações educativas de ensino, pesquisa e extensão, no âmbito da área,
coordenando-as, supervisionando-as e dando-lhes sequência.
 Coordenação de Cursos de Pós-graduação Lato Sensu - Compete ao
Coordenador

de

Curso

da

Pós-graduação

Lato

Sensu:

fazero

planejamento anual do curso (calendário acadêmico, cronograma, horário e
outros), visando garantir sua qualidade didático-pedagógica; analisar e avaliar o
currículo do curso e planos de ensino das disciplinas e propor alterações,
quando

necessárias;

coordenar,

supervisionar

e tomar as providências

necessárias para o funcionamento do curso, conforme estabelecem as suas
normas no Regulamento de Pós-graduação Lato Sensu; designar os
docentes para as disciplinas dos cursos ofertados; entre outros.

3.15.2 Política de Extensão Universitária

Em consonância com a missão institucional, a extensão é considerada
elemento fundamental no processo de formação profissional e de produção do
conhecimento, conectando o mundo do ensino e as necessidades da comunidade,
respondendo às demandas do mundo globalizado e contribuindo para o progresso
social e ambiental. Sendo a extensão universitária orientada à transformação social,
é parte integrante das ações de responsabilidade social.
Relacionar-se com a comunidade local, constitui um dos objetivos institucionais
do Centro Universitário Fadergs, materializando a prática e as ações acadêmicoadministrativas de extensão, pautada na missão, valores, objetivos e políticas
institucionais estabelecidas, por meio das quais estabelece um canal de comunicação
e atendimento desta comunidade, visando seu desenvolvimento, ao mesmo tempo
estabelecendo uma relação direta com o mundo real e factual, captando insumos
relevantes no âmbito do ensino, aprimorando o senso de compreensão da sociedade
real e de suas necessidades. Esse processo ainda desenvolve valores sociais,
contribuindo para a melhoria das condições sociais da comunidade externa como um
todo.
No Centro Universitário Fadergs, a extensão está contida em uma Área mais
ampla,

denominada

Responsabilidade

Social,

que

inclui

responsabilidade

organizacional nas questões de impacto social e ambiental. Além disso,
Responsabilidade Social é uma das funções desempenhadas pela Qualidade
Acadêmica e sua existência encontra respaldo na missão institucional. As atividades
responsabilidade social contemplam uma Agenda Institucional de extensão
contemplando atividades permanentes, bienais, anuais, semestrais e mensais
A política de extensão do Centro Universitário Fadergs, entendida como um
processo educativo, cultural e científico que articula o Ensino e a Pesquisa de forma
indissociável e viabiliza a relação transformadora entre a instituição e a sociedade,
possui um programa de extensão institucionalizado nas áreas do conhecimento
abrangidos por seus cursos de graduação. Dessa forma, as políticas de extensão
procuram: ensinar; investigar; formar para o mundo; promover constante articulação
entre teoria e prática e realizar um trabalho que contribua para o desenvolvimento
regional.

Há que se conjugar a missão da Instituição ao papel que ela procura
desenvolver na sociedade. A visão empreendedora de mundo é, portanto, o norte que
consolida e orienta todas as suas ações extensionistas em direção à complexidade
dos fatores que circundam o contexto, procurando, desta forma, transformá-lo. Daí,
por conseguinte, a necessidade de se adotar uma visão de extensão, cujo modelo de
produção do conhecimento seja flexível e faça parte do processo de aprendizagem, o
qual formará pessoas polivalentes e empreendedoras. Nessa linha de raciocínio, é
necessário que o Centro Universitário Fadergs produza um saber socialmente útil.
Assim, ensino, pesquisa e extensão se nutrem da ação da sociedade em um processo
dialógico com os distintos grupos humanos e sociais, formadores da realidade
circundante. Isso implica em política que oriente a definição de problemas, o
compromisso pessoal e institucional e a atuação de todo o corpo social, por meio de
ações recíprocas, de trocas de saberes de interação dialógica entre a instituição e os
diferentes setores sociais.
Nesse sentido os Eixos e Linhas de Extensão definidos e detalhados na
Política, contemplam as três dimensões do desenvolvimento sustentável: econômica,
social e ambiental, e se articulam aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da
ONU (Agenda 2030). Da maneira como estão dispostos e organizados, permitem a
propositura de um amplo leque de programas, projetos, ações e atividades. Os quatro
eixos e suas linhas estão apontadas a seguir:
a)

Responsabilidade Social, Inovação, Economia Solidária e Criativa;

b)

Sustentabilidade e Meio Ambiente;

c)

Saúde, Qualidade de Vida e Bem-Estar; e

d)

Direitos Humanos, Cidadania, Diversidade e Inclusão.

Dessa forma fica garantido que todas as atividades desenvolvidas tenham
lastro e arcabouço teórico-metodológico, colaborando para a construção de um
mundo mais justo e igualitário, a efetivação dos direitos humanos e a promoção de
um desenvolvimento realmente sustentável. No quadro abaixo, observa-se a relação
com objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (Agenda 2030):
Figura 27: Desenvolvimento Sustentável.

Fonte: Qualidade Acadêmica.

Isto posto, destaca-se que os Eixos de Extensão, apresentados abaixo, são
integrados e indivisíveis. Portanto, todos os programas, projetos e ações a eles
ligados, deverão buscar mesclar, de forma equilibrada, as três dimensões do
desenvolvimento sustentável, quais sejam: econômica, social e ambiental.
Os Eixos de Extensão estão organizados no sentido de nortear a propositura
de trabalhos e ações voltados para diversas áreas. Eles apresentam articulação entre
si, com as Linhas de Extensão e também com os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ONU). Pela maneira como estão dispostos e organizados, permitem a
propositura de um amplo leque de programas, projetos, ações e atividades. Além
disso, permitem que as ações, tanto sejam circunscritas a cada Eixo, como possam
ser propostas de forma transversal a eles, ou seja, que toquem ou pertençam a mais
de um Eixo ou Linha ao mesmo tempo, como pode ser verificado no quadro abaixo:

Quadro 13: Eixos e Linhas de extensão
1

2

Responsabilidade
social,
inovação economia solidária
e criativa

Sustentabilidade
meio ambiente

Assistência
social
a
populações e comunidades
vulneráveis

Educação ambiental
e qualidade de vida

e

3

4

Saúde, qualidade
de vida e bem
estar

Direitos
humanos,
cidadania, diversidade
e inclusão

Saúde
comunitária

Desenvolvimento
direitos humanos

e

1

2

3

4

Nutrição
e
autoabastacimento
para
populações e comunidades
vulneráveis

Produção e consumo
sustentáveis

Saúde e questão
ambiental

Acesso
à
justiça,
solução de conflitos e
segurança cidadã

Inovação, ações criativas e
inclusão
em
processos
produtivos e sociodigitais

Preservação
ambiental

Prevenção
doenças
promoção
saúde

Educação,
cultura,
esporte e lazer

Empreendedorismo social e
economia solidária e criativa

Meio ambiente
trabalho

Educação,
cultura
promoção de
arte
comunicação

do

de
e
de

Saúde de grupos
vulneráveis

Diversidade e inclusão

e
e

Responsabilidade social e
desenvolvimento comunitário
Fonte: Qualidade Acadêmica.

Os detalhes dos Eixos e Linhas, incluindo descrição do público beneficiário,
articulações possíveis, articulação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
da ONU e os temas abarcados estão especificados na integra do documento da
Política de Extensão.
Sendo assim, define-se a Política para a Extensão com os princípios, diretrizes,
objetivos e modalidades descritas abaixo.
Princípios:
I. Igualdade: de valor do ser humano e garantia de igualdade de direitos entre
eles;
II. Pluralidade: expressão da igualdade e diferença entre as pessoas, iguais
porque humanos e diferentes porque singulares; e
III. Solidariedade: adesão à causa do outro, fundada no respeito mútuo e na
interlocução entre sujeitos da sociedade.

Diretrizes:
I. Prática acadêmica dialógica entre o Centro Universitário Fadergs e a
sociedade que se realiza na relação com o ensino e a pesquisa;

II. Busca de respostas às questões sociais, objetivando a qualidade de vida da
população, em especial local e regional;
III. Prática interdisciplinar que contribui para o processo de inclusão social e
efetivação dos direitos humanos; e
IV. Formação de profissionais tecnicamente competentes e eticamente
comprometidos com uma sociedade mais justa e igualitária.

Objetivos:


Intensificar a relação bidirecional entre a IES e a sociedade – integrando

agentes públicos e privados, a partir da articulação de redes e parcerias;


Atender aos aspectos previstos pela Resolução do MEC nº 7, de 18 de

dezembro de 2018;


Estimular a participação da comunidade acadêmica na produção/registro

do conhecimento gerado por meio de atividades de extensão;


Relacionar todas as ações extensionistas com os Objetivos de

Desenvolvimento Sustentável da ONU (Agenda 2030);


Estimular o engajamento do corpo docente e discente aos Objetivos de

Desenvolvimento Sustentável (ODS) e relacioná-los com as disciplinas que
desenvolvem em sala de aula;


Promover integração com a Pesquisa, alinhando com o stricto sensu

para realização de pesquisas de avaliação de impacto das ações
extensionistas junto às comunidades, instituições e públicos de interesse;


Articular as inúmeras atividades de extensão em curso, visando dotá-las

de maior sinergia, amplitude e visibilidade;


Reconhecer e recompensar as ações de extensão com maior

penetração na sociedade e nas comunidades do entorno do campus.
Modalidades:


Projeto de Extensão Universitária (via edital): Conjunto de atividades de

caráter educativo, social, cultural, científico ou tecnológico, com objetivos
específicos e prazos determinados. Os projetos são aprovados, via edital anual,
com inscrições de docentes e discentes e possuem duração de 12 meses, suas

ações visam promover a interação transformadora entre a comunidade
acadêmica e a sociedade. Os projetos devem estar vinculados a um Programa
Institucional de Extensão Universitária, conforme detalhamento na Política
Institucional de Extensão Universitária.


Evento: Apresentação pública e livre ou também com público específico,

do conhecimento ou produto cultural, científico e tecnológico desenvolvido.
Inclui: congressos, seminários, encontros, conferências, ciclos de debates,
exposições, espetáculos, festivais, campanhas em geral, campeonato, ciclo de
estudos, circuito, colóquio, concerto, conclave, concurso, feira, fórum, jornada,
lançamento de publicações e produtos, mesa redonda, mostra, olimpíada,
palestra, recital, semana de estudos, simpósio e torneio, que reúnam pessoas
com objetivos específicos.


Prestação de Serviços: São atividades de caráter multidisciplinar,

permanente ou eventual, realizadas nas comunidades, compreendendo a
execução ou a participação em ações profissionais, que possibilite a
transferência de conhecimento e tecnologia considerando à indissociabilidade
do ensino, pesquisa e extensão. A Prestação de Serviços inclui: assessorias,
consultorias, atendimentos à sociedade (exemplo: clínicas, Núcleo de Prática
Jurídica, Hospital Veterinário, escritório de arquitetura, entre outras).


Cursos,

oficinas

e

workshops:

Conjunto

articulado

de

ações

pedagógicas, de caráter teórico ou prático, planejadas e organizadas de modo
sistemático, com carga horária mínima de 4 horas.

3.15.3 Dos Referenciais Operacionais para Atendimento às Diretrizes
Pedagógicas

Os cursos do Centro Universitário Fadergs pautam-se nos princípios definidos
no Projeto Pedagógico Institucional (PPI), no Plano de Desenvolvimento Institucional
(PDI), nas Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação e nas demais
legislações pertinentes.

O Centro Universitário Fadergs, no seu PPI, prevê para os egressos de todos
os cursos o desenvolvimento das seguintes habilidades básicas:


construir, generalizar e difundir conhecimentos, atuando como agente

multiplicador;


planejar-se, organizar-se, estabelecer métodos próprios e gerenciar seu

tempo e espaço de trabalho;


trabalhar em equipes multidisciplinares;



pensar estrategicamente e contribuir para a introdução de modificações

estruturais no processo de trabalho;


atuar criticamente, compreendendo seu papel na estrutura organizativa;



saber utilizar a informática e outros recursos tecnológicos como

auxiliares da aprendizagem e do trabalho, buscando soluções baseadas na
tecnologia que permitam melhor executar as tarefas nesses campos;


compreender os fenômenos de forma interdisciplinar e criticá-los nos

aspectos sociais, econômicos, culturais e políticos do País, fundamentais ao
exercício da cidadania e da profissão;


ser capaz de identificar, definir e formular questões de investigação

científica, vinculando-as a escolhas metodológicas e que definam projetos de
pesquisa;
vincular o exercício profissional ao desenvolvimento regional;


inserir-se na comunidade em que vive, de forma ampla, contribuindo

para a melhoria dos indicadores econômicos, políticos, sociais e ambientais
vigentes;

e

manter-se propenso à educação continuada ou permanente, sendo sua
prática profissional também fonte de produção de conhecimento.
Na Política de Ensino de Graduação, a construção de um currículo diferenciado
para os estudantes do Centro Universitário Fadergs materializa-se nas disciplinas de
formação humanística e profissionalizante que promovem atividades reflexivas,
análise e discussão dos mais diversos aspectos do cotidiano, como responsabilidade
social e ambiental, questões de cidadania e direitos humanos, diversidade cultural e
étnico- racial, desigualdades sociais e diferenças de gênero, de modo a tornar os

alunos/sujeitos mais preparados para compreenderem a sociedade em que vivem e
em condições de realizarem intervenções e soluções sustentáveis e inovadoras para
os problemas que se apresentam.
A adoção do princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão
trabalha em direção à articulação de saberes e desenvolvimento de habilidade cujos
recursos devem ampliar perspectivas e formar profissionais mais aptos para
enfrentarem os desafios e diversidades do mundo moderno.
Os cursos alinhados à concepção do Centro Universitário Fadergs de oferecer
ensino de excelência, incorpora os princípios do Currículo da IES, que busca formar
profissionais comprometidos com a sociedade, compreendendo a diversidade, com
respeito às questões socioambientais e cientes de suas responsabilidades como
cidadãos. Essa formação se materializa por meio das Políticas Institucionais, que
proporcionam a participação dos alunos em diversos programas.
A Política de Pesquisa do Centro Universitário Fadergs - visa desenvolver um
ambiente de estímulo à ciência e disseminação de novos conhecimentos, com o
envolvimento de docentes, pesquisadores e alunos da graduação e pós-graduação,
organizados em grupos de pesquisa, por área do conhecimento, contribuindo para o
desenvolvimento da sociedade.
Compondo o tripé, a Política de Extensão busca a consolidação das suas
atividades em associação ao desenvolvimento regional, contemplando a Extensão
Plena, com o objetivo de difundir para a sociedade os resultados decorrentes da
produção técnico-científica realizada pelos grupos de pesquisa do Centro Universitário
Fadergs e os Programas de Extensão Comunitária, voltados para ações de inclusão
social e responsabilidade socioambiental, onde se busca envolver a comunidade
acadêmica do Centro Universitário Fadergs na relação Instituição-Sociedade.
Desenvolve-se também componentes curriculares como as Atividades
Complementares

e

programas

ligados

à

consciência

ambiental

para

a

sustentabilidade, ao estímulo ao engajamento cidadão e a produção de ações de
valorização

da

cultura

local

e/ou

regional.

O

esforço

no

emprego

da

multidisciplinaridade em seus projetos visa permitir a inovação, estimular ações

integradas e permitir o atendimento de novas demandas importantes para a
sociedade.
O Currículo do Centro Universitário Fadergs proporciona uma formação ao
aluno que vai além dos conteúdos estabelecidos na matriz curricular de curso, por
meio dos seus eixos de formação básica, profissionalizante e humanística. Busca-se
criar espaços para o acolhimento de múltiplas formas de expressão e permanente
transformação do universo do trabalho e do conhecimento, de modo a oferecer aos
discentes uma formação pessoal, profissional e cidadã.
O currículo do curso é construído por meio de uma dinâmica de integração do
Núcleo Docente Estruturante, associada à estrutura acadêmica inovadora deste
Centro Universitário Fadergs e possibilita, também, a adoção de uma metodologia
adequada para o desenvolvimento dos processos de ensino aprendizagem e sistema
de avaliação que pretendem garantir a construção das competências propostas no
Projeto Pedagógico do Curso.
Nesta perspectiva, a formação desenvolve-se por meio da atuação efetiva do
discente em atividades orientadas por bases teóricas e conceituais, validando os
componentes curriculares delineados nos Projetos Pedagógicos de cada curso.
A operacionalização desses componentes ocorre por meio de exposições
participativas, atividades acadêmicas ou profissionalizantes, mediadas por tecnologia,
estudos dirigidos individuais e em grupo, desenvolvidos sob orientação pedagógica.
O currículo do Centro Universitário Fadergs , assim como todos os demais
documentos acadêmicos, está alinhado com as políticas institucionais que operam por
meio de diretrizes que perpassam a gestão de todos os cursos, como: o exercício da
flexibilização curricular – expressa por meio da adoção da estratégia interdisciplinar,
da introdução de temas transversais e da prática das Atividades Complementares nos
cursos; a busca pela excelência pedagógica; a articulação entre o ensino, a pesquisa
e a extensão – com a ampla participação dos alunos nos núcleos de pesquisa e de
extensão, por meio de projetos de iniciação científica e de engajamento; a integração
entre o Centro Universitário Fadergs, as empresas e a sociedade; a construção de um
currículo integrador e abrangente e o enriquecimento das matrizes curriculares; a
educação continuada por meio do vínculo entre graduação e pós-graduação Lato
Sensu.

Por meio da adoção de diferenciadas estratégias de ensino, almeja-se atender
às expectativas do mercado de trabalho por meio da formação de profissionais de
qualidade conscientes de seu papel no contexto onde estão inseridos. A preparação
discente para o mercado é realizada por meio do estímulo a atividades que
contemplem teoria, prática e flexibilização do currículo, característica predominante
no desenvolvimento de todos os cursos da instituição. A flexibilidade curricular garante
oportunidades diferenciadas de integralização dos cursos, possibilitando aos alunos a
construção de uma trajetória autônoma em seu percurso de formação.
A interdisciplinaridade é um dos pontos centrais da estrutura dos currículos,
pois é propícia para a ampliação da integração dos conhecimentos. No Centro
Universitário Fadergs, interdisciplinaridade curricular traduz-se para além da mera
integração de conhecimentos e se consolida como a relação entre as suas diferentes
dimensões,

assim

anunciadas:

teoria/prática;

conteúdo/forma;

ação/reflexão;

homem/sociedade. A fundamentação científica e humanística, essenciais à natureza
do trabalho pedagógico, compõem o Currículo da Centro Universitário Fadergs –
estruturado por três eixos.
O Eixo de Formação Humanística objetiva o desenvolvimento da capacidade
crítica, analítica e de compreensão das questões sociais e ambientais, visando ao
desenvolvimento da cidadania, do respeito aos direitos humanos e à diversidade,
levando o aluno a pensar e refletir sobre as questões que se colocam no dia a dia das
relações na sociedade. A apresentação dos conteúdos se dá através da incorporação
de metodologias e tecnologias que aproximam os alunos e os desafiam a novas
formas de mediação do processo de ensino e aprendizagem. As disciplinas do Eixo
de Formação Humanística estão distribuídas ao longo das matrizes curriculares, de
acordo com o Projeto Pedagógico do Curso.
O Eixo de Formação Básica compreende um conjunto de disciplinas que
estabelecem uma base de formação para cada uma das áreas de conhecimento. A
construção do Eixo de Formação Básica está em sintonia com a estrutura acadêmica
do Centro Universitário Fadergs, concebida a partir de cinco Escolas: Ciências da
Saúde; Negócios, Hospitalidade e Relações Internacionais; Engenharias e Tecnologia
da Informação; Educação; e Direito. Na vertente da Formação Básica são concebidas

e postas em prática ações de construção de uma base de conhecimento que
proporciona o desenvolvimento de uma formação profissional sólida e consistente.
Essas ações envolvem iniciativas como programas de proficiência (nivelamento),
projetos interdisciplinares e monitoria.
O Eixo de Formação Profissional proporciona a construção e difusão de
conhecimentos e habilidades que asseguram a competência profissional anunciada
no perfil do egresso do curso em seu projeto pedagógico. Trazer a prática para a sala
de aula é uma ação que envolve não apenas a inserção do aluno no mercado de
trabalho, por meio dos programas de estágio, mas também pela manutenção de um
corpo docente e de profissionais com vivência e atuação no mercado local e regional,
o que possibilita a troca constante de experiência e o desenvolvimento de projetos de
pesquisa e extensão universitária, visando à empregabilidade e a internacionalidade.
Além disso, através de inúmeros projetos e ações o Centro Universitário Fadergs
estimula permanentemente o empreendedorismo e a inovação.
Os alunos têm a possibilidade de participar do Programa de Iniciação Científica,
atividade que visa incluí-los, desde a sua graduação, no ambiente de pesquisa e
produção científica, despertando vocações e incentivando os que se destacam em
seu desempenho acadêmico. Os alunos também podem realizar a Iniciação Científica
como voluntários.
Um dos Eventos que interessa aos alunos que participam do Programa é a
Semana Científica, Cultural e Tecnológica (SeCCulT), oportunidade em que trabalhos
e iniciativas artísticas e culturais são apresentadas e palestras, oficinas e workshops
são oferecidos.
Os cursos também disponibilizam aos seus alunos o Programa de Monitoria. A
seleção do monitor é efetuada a partir de Edital divulgado no início de cada semestre
letivo, indicando os critérios de participação/seleção.
A integralização da carga horária está fundamentada na legislação que rege os
cursos de graduação, na Política de Graduação do Centro Universitário Fadergs,
compreendendo atividades acadêmicas sistemáticas de ensino-aprendizagem dentro
e fora do ambiente de sala de aula, as quais estão diretamente vinculadas ao
cumprimento dos requisitos curriculares específicos de cada curso. São classificadas
em:

 aulas teóricas e práticas, formatadas conforme planejamento, cronograma e
horário estabelecidos no calendário acadêmico institucional, utilizando
metodologias ativas de ensino-aprendizagem;
 atividades integradoras que, sob a orientação docente, são desenvolvidos
pelos alunos fora do ambiente físico da sala de aula, visando à apropriação
de habilidades específicas e atitudes profissionais próprias;
 estágio com orientação e supervisão docente que proporciona ao aluno o
aprendizado e o desenvolvimento de conhecimentos aplicados à sua
formação;
 atividades

complementares

que,

mediante

orientação

institucional,

proporcionam o aprimoramento da formação profissional, pessoal e cidadã;
 atividades e disciplinas mediadas por tecnologia e comunicação remota,
centradas na autoaprendizagem, sob a tutoria docente; e
 trabalho de conclusão de curso, que objetiva a consolidação da competência
na área de formação.
Os cursos adotam estratégias específicas para operacionalizar a integração da
carga horária curricular, por meio de práticas pedagógicas multi e interdisciplinares,
sob diversas modalidades, que colaborem para aquisição de conhecimento,
habilidades, atitudes e valores, mantendo a integração dos seus componentes
curriculares alocados em cada período letivo. O aluno é estimulado, assim, a ampliar
a sua necessidade de saber e de compreender a realidade presente e as tendências
da sua área de atuação, tornando-se coautor da sua formação.

3.15.4 Da garantia da coerência no cumprimento das políticas de ensino,
pesquisa e extensão

A Política de Coerência entre o Ensino, a Pesquisa e a Extensão tem por
objetivo geral incentivar a interação de diferentes áreas do saber a partir da
implementação de um amplo projeto pedagógico e interdisciplinar, o Centro
Universitário Fadergs pretende viabilizar a transversalidade na composição curricular
dos cursos oferecidos possibilitando, assim, o aprimoramento da articulação entre o

ensino de graduação e as ações da pós-graduação, da pesquisa e da extensão,
proposta nesse Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI – destacando ser de
extrema importância que os cursos passem por um permanente processo de avaliação
institucional em nível interno e externo, para a elevação da sua qualidade.
Para garantir o cumprimento do objetivo geral e diretrizes a Política de
Coerência entre o Ensino, Pesquisa e Extensão preconiza a adoção da
interdisciplinaridade, objetivando a interação entre áreas distintas do saber e do
conhecimento; a busca de clareza e consistência dos procedimentos metodológicos;
o foco na interação dialógica da intra-equipe e da equipe-comunidade; o
aperfeiçoamento constante da comunicação com o público interno e externo para a
divulgação das propostas, políticas e resultados produzidos; a priorização da interface
entre as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão; o planejamento de atividades de
graduação e pós-graduação de modo articulado para o desenvolvimento de projetos
em comum; a articulação das atividades de pesquisa com os cursos de Graduação,
Pós-Graduação e Extensão para que estas se concretizem por meio da participação
de docentes, estudantes e colaboradores técnico-administrativos e pela utilização da
produção científica no ensino e na extensão; e o desenvolvimento de ações
extensionistas vinculadas ao processo de formação de pessoas e de geração de
conhecimento.
Nesse sentido, a Política de Coerência entre o Ensino, Pesquisa e Extensão
direciona para ideias precursoras da política educacional com referência à ética e à
responsabilidade social que buscam uma visão atualizada do mundo, como:
tendências, possibilidades, desafios, problemas sociais, políticos, ambientais, dentre
muitos outros, tudo isso acoplado a uma consciência solidária.
De modo a garantir a indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão,
os princípios norteadores do Centro Universitário Fadergs propõem um trabalho
integrado entre a Graduação, a Pós-Graduação e a Extensão, a fim de promover a
constante

articulação

entre

esse

tripé.

Essas

diretrizes

norteadoras

são

implementadas por meio de estratégias educativas variadas no pensar e fazer
acadêmicos da Instituição, permitindo que todos os cursos ofertados pelo Centro
Universitário Fadergs sigam as diretrizes previstas nas referidas políticas.

Destaca-se que a Política de Coerência entre o Ensino, Pesquisa e Extensão
direciona para que o Centro Universitário Fadergs - atue juntamente com setores
distintos da sociedade, seja em seu campus ou fora deles, visando a confrontá-los
com o saber e a pesquisa, produzidos na Instituição, proporcionando, assim,
aprofundamento do conhecimento e capacitação para ação profissional ou voluntária.
De forma simultânea, a extensão oportuniza o incremento da reflexão, a partir dos
questionamentos e de perguntas trazidas pelos diferentes segmentos, atingidos pelas
atividades de extensão.

3.16 Política E Diretrizes Acadêmico-Administrativas

3.16.1 Políticas Acadêmicas

Coerente com sua missão, visão e valores, e conforme estabelecido em seus
objetivos institucionais, o Centro Universitário Fadergs orienta suas ações acadêmicas
com base nos seguintes princípios:
 A educação superior deve contribuir para atender demandas sociais em
consonância com o mercado de trabalho, visando a inserção e ascensão profissional
de seus estudantes, possibilitando a evolução no sentido amplo de seus egressos,
beneficiando a sociedade e contribuindo para a prosperidade do País. Corresponde,
em essência, à missão do Centro Universitário Fadergs que mobiliza todos os seus
recursos com vistas a essa concretização;
 A inclusão é um dever da sociedade e a Centro Universitário Fadergs tem
por política praticar a inclusão em seu sentido mais ampliado, para isso conta com um
setor dedicado e organizado para viabilizar da melhor forma possível a experiência do
aluno no Centro Universitário Fadergs;
 O Centro Universitário Fadergs há tempos fez a escolha pela modernidade
com a inclusão de novas tecnologias em suas práticas de ensino-aprendizagem
porque constituem habilidades esperadas no ambiente profissional. É diretriz do
Centro Universitário Fadergs a inclusão de disciplinas on-line em seus cursos sempre

que possível e a adoção de recursos de simulação e outras práticas apoiadas por
tecnologias em todas as disciplinas;
 A pesquisa, integrante da tríade ensino-pesquisa-extensão é fundamental ao
desenvolvimento do espírito crítico e questionador e não pode estar dissociada das
atividades de graduação ou somente contempladas em nível de pós-graduação. As
linhas de pesquisa perpassam todas as áreas de conhecimento do Centro
Universitário Fadergs, conferindo organização e direção à atividade investigativa de
todos os cursos; e
 O relacionamento com a comunidade, materializado nas práticas de
extensão, é diretriz institucional e está embasado em um recorte geográfico no entorno
do seu campus, embora contemple algumas instituições para além desse limite por
motivos históricos. O Centro Universitário Fadergs conta com um departamento cujo
encargo é mais amplo até, intitulado Responsabilidade Social para estimular esse
atendimento à comunidade e a conexão com o mundo real e factual, aprimorando o
processo de ensino-aprendizagem, contribuindo eficazmente para a transformação
social.
As orientações deduzidas dos fundamentos e dos princípios, institucionalizadas
em suas políticas e diretrizes, estão agrupadas nos tópicos a seguir.

3.16.1.1 Política de Acompanhamento do Egresso

Esta política é complementar ao Estatuto, Regimento Geral e PDI do Centro
Universitário FADERGS e tem por objetivo fortalecer o relacionamento entre os
egressos e a Instituição, e entre os próprios egressos.
Constituem objetivos específicos da Política de Acompanhamento do Egresso:
I. apoiar os profissionais formados pelo Centro Universitário FADERGS;
II. garantir mecanismo de acompanhamento de egressos;
III. realizar um processo permanente de autoavaliação da eficácia dos serviços
educacionais ofertados pela Instituição;
IV. subsidiar ações de melhoria contínua relacionadas às demandas da
sociedade e do mundo do trabalho;

V. manter um banco de dados dos egressos da instituição, que contenha
informações que possibilitem o acompanhamento e a interlocução com eles,
bem como a atualização das fontes de comunicação;
VI. pesquisar, junto aos egressos, elementos que identifiquem níveis de
qualidade dos cursos, através da realização de pesquisa de satisfação;
VII. atualizar sistematicamente as informações a respeito da continuidade na
vida acadêmica ou da inserção profissional, coletando e analisando
informações que permitam avaliar aspectos relacionados à inserção dos
egressos no mercado de trabalho, como condições de trabalho e renda e a
continuidade dos estudos;
VIII. comparar os dados da situação atual dos egressos com as suas
condições prévias à realização da graduação e com seu percurso acadêmico;
IX. realizar estudo comparativo entre a atuação do egresso e a formação
recebida;
X. realizar cursos e eventos de atualização, possibilitando o processo de
formação permanente e a integração dos egressos com a graduação, a pósgraduação e a extensão;
XI. incluir o egresso em programas ofertados pelos núcleos dirigidos aos
discentes;
XII. incentivar o egresso na manutenção do vínculo com a instituição através
do acesso às suas dependências, bem como aos materiais da biblioteca;
XIII.

realizar encontro periódico de egressos, incentivando a manutenção de

vínculos institucionais e a realização de networking;
XIV. divulgar, para a comunidade acadêmica, a inserção dos egressos no
mercado de trabalho e os casos de sucesso;
XV.

disponibilizar, no site, espaço voltado a interlocução com esse público,

divulgação de eventos e oportunidades; e
XVI. incorporar os resultados das pesquisas realizadas com egressos no
conjunto de indicadores que norteiam a melhoria dos currículos dos cursos e
da qualidade do ensino;

XVII. ofertar mecanismos de permanência do egresso na Educação
Continuada com percentual de bolsa para cursar uma segunda graduação, por
exemplo;
XVIII.possibilitar o acesso ao banco de vagas, da área de empregabilidade,
que oferece serviços exclusivos para que empresas possam divulgar suas
vagas efetivas (além de vagas de estágio e programas de trainees) e buscar
talentos no banco de currículos de estudantes e egressos;
XIX. permitir o acesso aos serviços prestados à comunidade, como ClínicaEscola;
XX.

ofertar programas de internacionalização, por meio de parceiras,

acordos e programas;
XXI. participar dos programas e atividades de orientação de carreiras
oferecidos pelo FADERGS Carreiras; e
XXII. promover ações reconhecidamente

exitosas ou

inovadoras de

atendimento para o egresso.
A Política de Acompanhamento de Egressos na instituição materializa-se por
meio de um plano de ação institucional atualizado permanentemente, que se
desenvolvem sob a perspectiva da continuidade das ações de relacionamento e de
desenvolvimento profissional do estudante já formado. Dentre ouras ações, deve
promover a coleta dados sobre a inserção dos egressos no mercado de trabalho, por
meio de pesquisas anuais liderada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) e
suportada pelo por um departamento de inteligência de mercado denominado
Marketing Analysis and Planning – MAP.

O Plano tem por objetivos:
I.

Fomentar o relacionamento com e entre os ex-alunos da Instituição, de

forma a manter o vínculo;
II.

Integrar o egresso à comunidade acadêmica estabelecendo os laços

para

o

exercício

da

mentoria,

via

FADERGS

Carreiras

(área

empregabilidade e internacionalidade);
III.

Divulgar possibilidades e eventuais ofertas de vagas de emprego;

de

IV.

Proporcionar a participação de egressos em atividades de extensão

(como parte proponente de cursos de extensão, palestrante/conferencista em
eventos acadêmicos e científicos);
V.

Oferecer e divulgar benefícios, por meio de parcerias estratégicas de

empresas, direcionados aos egressos da instituição;
VI.

Promover o networking;

VII.

Proporcionar ao egresso espaço para socialização e divulgação de

contribuições à sociedade (conquistas, premiações e produção artística e
profissional);
VIII.

Possibilitar e promover o relacionamento entre antigos colegas de

curso, assim como eventuais encontros entre as turmas;
IX.

Coletar informações sobre a trajetória profissional e as contribuições da

instituição para a sua inserção no mercado de trabalho, além de acompanhar
a evolução com base na coleta de dados (pesquisa de autoavaliação e de
satisfação dos serviços da instituição);
X.

Incentivar o uso específicos de canais de comunicação promovidos pela

instituição,

possibilitando o estreitamento

e manutenção da

relação

estabelecida;
XI.

Proporcionar estratégias voltadas para o desenvolvimento, inovação e

competitividade de modo que os egressos sejam inseridos rapidamente no
mercado de trabalho.
Compete ao FADERGS Carreiras, em conjunto com a Gerência de
Relacionamento e as Coordenações de Curso, a execução do Programa de
Acompanhamento de Egressos, que envolve uma série de ações junto aos
concluintes de todos os Cursos. Tem como diretrizes:
I. Valorização profissional: o compromisso fundamental de uma
instituição de ensino é proporcionar aos seus alunos uma formação inicial e
continuada que dê subsídios para a construção de uma carreira profissional
exitosa, se constituindo em uma referência e um local de oportunidades;

II. Relacionamento contínuo: considera-se ponto de referência na vida
do egresso, mantendo com o seu diplomado uma relação de compromisso,
mesmo após a sua titulação;
III. Educação continuada: através da oferta de condições diferenciadas,
busca apoiar a continuidade da formação de seus egressos através de cursos
de extensão, pós-graduação lato sensu e stricto sensu e, até mesmo, quando
desejado, de uma segunda graduação. O retorno do diplomado à Instituição
permite-lhe estar permanentemente em contato com a renovação, ampliação e
geração de novos conhecimentos e saberes;
IV. Institucionalização: garantir a articulação entre as ações; a
continuidade das ações; a sistematização e o registro de procedimentos; o
envolvimento dos gestores da instituição; avaliação permanente das ações; a
manutenção de registros dos processos e eventos realizados;
V. Comunicação: garantir canais diversificados de comunicação com o
egresso;
VI. Gratuidade: assegurar ações gratuitas que consistem em auxiliar e
preparar o aluno e egresso para interagir com o mercado de trabalho global e
gerenciar proativamente sua carreira proporcionando recursos, orientações,
experiências internacionais e oportunidades para obter um bom estágio ou
emprego;
VII. Desenvolvimento:

capacitar

e

desenvolver

competências

direcionadas ao mundo de trabalho por meio de serviços e suporte aos alunos
e egressos.
Os egressos da instituição têm como benefícios:
I. Incentivo à Educação Continuada por meio de desconto na matrícula e um
percentual de bolsa para cursar uma segunda graduação (Presencial e online),
Pós-graduação

Lato

Sensu

(Especialização,

Master

e

MBA)

e

Aperfeiçoamento;
II. Acesso ao Portal de FADERGS Carreiras plataforma digital que permite a
oferta e utilização dos serviços como o portal de vagas, perfil, criador de
currículos, eventos, acesso aos empregadores, entrevista simulada e

conteúdos de carreira para que os alunos acessem a comunidade acadêmica
onde e quando quiserem, de maneira online para alunos e egressos;
III. Acesso às unidades acadêmicas e serviços da instituição, respeitando
normas específicas;
IV. Acesso a periódicos, livros, obras de referência, mapas e outros
materiais disponíveis na Biblioteca para consulta local
V.

Descontos exclusivos em eventos de parceiros da instituição.

3.16.1.2 Política de Atendimento Psicopedagógico

Esta política objetiva complementar o Estatuto, Regimento Geral e Plano de
Desenvolvimento Institucional – PDI do Centro Universitário FADERGS; e estabelecer
diretrizes para assegurar aos estudantes, em geral e educandos com deficiências e
necessidades educacionais diversas, condições de ingresso e permanência na
Instituição, oferecendo o apoio necessário e adaptando “currículos, métodos, técnicas,
recursos educativos e organização específicos, para atender às suas necessidades”,
conforme dispõe o artigo 58 da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 9.394/96.
Em observância à legislação que assegura o direito da pessoa com deficiência
à educação, aliada à atual política de educação especial e com os referenciais
pedagógicos da educação inclusiva, torna-se conveniente esclarecer o significado dos
marcos legais, políticos e pedagógicos orientadores deste documento, bem como seu
impacto na organização e oferta da educação. Tomando como objetivo a observação
das condições necessárias para o pleno acesso, participação e aprendizagem dos
discentes com deficiência em toda a trajetória do seu ensino, apresentam-se os
principais referenciais políticos e pedagógicos norteadores para garantia dos direitos
pessoa com deficiência:


A Constituição Federal/1988, artigo 205, que garante a educação como

um direito de todos;


Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 9.394/96 que garante apoio necessário

e adaptado aos “currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e

organização específicos, para atender às suas necessidades”, conforme dispõe
o artigo 58;


Aviso Circular nº 277/96 que presenta sugestões voltadas para o

processo seletivo para ingresso, recomendando que a instituição possibilite a
flexibilização dos serviços educacionais e da infraestrutura, bem como a
capacitação de recursos humanos, de modo a permitir a permanência, com
sucesso, de estudantes com deficiência nos cursos;


Lei 13.663/18 que altera o art. 12 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de

1996, para incluir a promoção de medidas de conscientização, de prevenção e
de combate a todos os tipos de violência e a promoção da cultura de paz entre
as incumbências dos estabelecimentos de ensino;


Decreto nº 3.298/99, que regulamenta a Lei no 7.853/1989, que dispõe

sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de
Deficiência, consolida as normas de proteção e dá outras providências;


O Decreto n° 3.956/2001, que ratifica a Convenção Interamericana para

a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Pessoa Portadora
de Deficiência;


Portaria nº 2.678/02 que aprova diretrizes e normas para o uso, o ensino,

a produção e a difusão do sistema Braille em todas as modalidades de ensino,
compreendendo o projeto da Grafia Braille para a Língua Portuguesa e a
recomendação para o seu uso em todo o território nacional;


A Lei n° 10.436/2002, que reconhece a Língua Brasileira de Sinais-

Libras;


A Portaria n° 3.284/2003, que dispõe sobre os requisitos de

acessibilidade às pessoas com deficiência para instruir processo de
autorização e reconhecimento de cursos e de credenciamento de instituições;


O Decreto n° 5.296/2004, que regulamenta as Leis 10.048/2000 e

10.098/2000, estabelecendo normas gerais e critérios básicos para o
atendimento prioritário à acessibilidade de pessoas com deficiência ou com
mobilidade reduzida. No seu artigo 24, determina que os estabelecimentos de
ensino de qualquer nível, etapa ou modalidade público e privado,

proporcionarão condições de acesso e utilização de todos os seus ambientes
ou compartimentos para pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade
reduzida, inclusive salas de aula, bibliotecas, auditórios, ginásios, instalações
desportivas, laboratórios, áreas de lazer e sanitários;


Decreto 5.626/2005, que regulamenta a Lei nº 10.436, que dispõe sobre

a Língua Brasileira de Sinais e os direitos da pessoa surda;


Plano de Desenvolvimento da Educação/2007 no qual o Governo

Federal, por meio do MEC, lançou em 2007 o Plano de Desenvolvimento da
Educação (PDE) com o objetivo de melhorar substancialmente a educação
oferecida pelas escolas e Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras.
Reafirmado pela Agenda Social, o Plano propõe ações nos seguintes eixos,
entre outros: formação de professores para a educação especial, acesso e
permanência das pessoas com deficiência na educação superior;


Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (BRASIL, 2007) que

aprofunda questões do Programa Nacional de Direitos Humanos, o PNEDH
incorpora aspectos dos principais documentos internacionais de direitos
humanos dos quais o Brasil é signatário, agregando demandas antigas e
contemporâneas de nossa sociedade pela efetivação da democracia, do
desenvolvimento, da justiça social e pela construção de uma cultura de paz;


Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação

Inclusiva (MEC, 2008) que define a Educação Especial como modalidade
transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, tendo como função
disponibilizar recursos e serviços de acessibilidade e o atendimento
educacional especializado, complementar a formação dos estudantes com
deficiência,

transtornos

globais

do

desenvolvimento

e

altas

habilidades/superdotação;


O Decreto n° 6.949/2009, que ratifica, como Emenda Constitucional, a

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU, 2006), que
assegura o acesso a um sistema educacional inclusivo em todos os níveis;


Decreto nº 7.234/10 dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência

Estudantil – PNAES. O Programa tem como finalidade a ampliação das

condições de permanência dos jovens na educação superior pública federal e,
em seu Art. 2º, expressa os seguintes objetivos: “democratizar as condições de
permanência dos jovens na educação superior pública federal; minimizar os
efeitos das desigualdades sociais e regionais na permanência e conclusão da
educação superior; reduzir as taxas de retenção e evasão; e contribuir para a
promoção da inclusão social pela educação”. Ainda, no art. 3o § 1o consta que
as ações de assistência estudantil do PNAES deverão ser desenvolvidas em
diferentes áreas, entre elas: “acesso, participação e aprendizagem de
estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades e superdotação”;


Decreto 7.611/2011, que dispõe sobre a educação especial, o

atendimento educacional especializado;


Decreto nº 7.612, de 17 de novembro de 2011 que institui o Plano

Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência - Plano Viver sem Limite;


Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação em Direitos Humanos

– Parecer CNE/CP 8/2012 que recomenda a transversalidade curricular das
temáticas relativas aos direitos humanos. O Documento define como “princípios
da educação em direitos”: a dignidade humana, a igualdade de direitos, o
reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades, a laicidade
do Estado, a democracia na educação, a transversalidade, vivência e
globalidade, e a sustentabilidade socioambiental;


Lei nº 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos

Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista;


Programa Acessibilidade ao Ensino Superior – Incluir /2013 que

determina a estruturação de núcleos de acessibilidade nas instituições federais
de educação superior, que visam eliminar barreiras físicas, de comunicação e
de informação que restringem a participação e o desenvolvimento acadêmico
e social de estudantes com deficiência;


A Lei nº 13.146/2015, que Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa

com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência);


Nota Técnica DAES/INEP Nº 008/2015, que dispõe sobre a

acessibilidade no instrumento de avaliação de cursos de graduação presencial

e à distância do sistema de avaliação nacional de avaliação da educação
superior – SINAES;


Norma Técnica ABNT NBR 9050/2015, que especifica critérios de

acessibilidade arquitetônica a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos
urbanos;


Lei 13.819/2019 que institui a Política Nacional de Prevenção da

Automutilação e do Suicídio.
As ações de apoio psicopedagógico baseiam-se:
a) Na Declaração Universal dos Direitos Humanos (UNESCO, 1948), artigos 1
e 2, que considera as seguintes garantias:
“Artigo 1. Todas os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e
direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns
aos outros com espírito de fraternidade.
Artigo 2. 1. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as
liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer
espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra
natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra
condição.” (p. 01)

b) No Estatuto da Pessoa com Deficiência, disposto na Lei nº 13.146/2015, que
norteia práticas pelos princípios da igualdade e da não discriminação, presentes como
fundamentos da nossa Constituição Federal, adota-se o conceito estabelecido no art.
2º da lei:
“considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo
prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação
com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na
sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas” (BRASIL,
2015, p. 01)

c) No conceito de competência socioemocional que diz respeito a um conjunto
de habilidades que se referem ao comportamento demonstrado nas relações
interpessoais – como empatia e assertividade - e que, estas competências têm sido
destacadas

pela

literatura

pela

sua

importância

tanto

na

qualidade

do

desenvolvimento e ajustamento social e emocional, quanto na promoção de bem-estar
em diferentes esferas (pessoal, acadêmica e profissional) (MARIN et al., 2017;
FRANCISCO et al., 2019; MOUTINHO et al., 2019).

Baseado nas premissas regulatórias, no propósito de padronização das ações,
fluxos dos processos, documentos, conteúdos e parcerias intersetoriais e, ainda, a
avaliação permanente através de indicadores comuns, o NAP tem como premissa três
pilares de atuação: Eu Sou, Eu Respeito e Eu Aprendo.
O primeiro pilar, denominado “EU SOU” engloba todas as ações que visam
desenvolver competências socioemocionais. Este pilar prevê desde ações de
acolhimento de demandas relacionadas ao bem-estar emocional, até a execução de
projetos de promoção e prevenção voltados à saúde mental. Através deste pilar são
atendidas demandas observadas em diagnósticos anteriores, relatos da literatura e as
orientações legais.
O pilar “EU RESPEITO”, vem ao encontro dos objetivos referentes à
conscientização quanto ao respeito à diversidade, direitos humanos e cultura da paz.
Este pilar responde, entre outros, ao compromisso firmado no Pacto Universitário pela
Promoção do Respeito à Diversidade, da Cultura da Paz e Direitos Humanos
(Ministério da Justiça e Cidadania, Ministério da Educação; 2016). Estão previstas
ações desde o âmbito metodológico e instrumental, até os âmbitos arquitetônico e
atitudinal, comunicacional e programático. As ações deste pilar são validadas pelo
Conselho de Respeito à Diversidade, Cultura, da Paz e Direitos Humanos (CRDC)
que planeja e realiza a promoção da conscientização e formação crítica, cidadã e
consciente da comunidade acadêmica à respeito da diversidade, cultura da paz e
direitos humanos.
O terceiro pilar, o qual chamamos de “EU APRENDO”, prevê ações de inclusão
no processo de ensino-aprendizagem, considerando que a “acessibilidade é direito
que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma
independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social” (art. 53 da
Lei 13146/2015) e, portanto, integra estudantes PCDs (Pessoas com Deficiência) a
partir de uma visão inclusiva e não segregadora.
Entre as ações deste pilar estão contemplados os atendimentos de recepção e
acompanhamento destes alunos ao longo de sua formação, monitorias de ensino e
inclusão, kits de adaptação para inclusão, capacitação de coordenadores de curso e
corpo docente e plano de comunicação voltado à promoção da inclusão. Ainda no
âmbito de apoio ao discente a eliminação das barreiras de comunicação e digitais são

conduzidas por vários setores, mas principalmente pelo Marketing e pela Educação a
Distância que adota um conjunto de ações e softwares de apoio aos estudantes com
necessidades educacionais específicas.
Cita-se ainda o cuidado com a acessibilidade metodológica, a qual trata da
eliminação de barreiras nos métodos e técnicas de ensino-aprendizagem apoiando
docentes e discentes nesse percurso. No caso dos docentes há programas de
desenvolvimento específicos para aplicação do Design Acadêmico institucional.
Os estudantes com deficiências e/ou necessidades educacionais específicas
contam com apoio e acompanhamento especializado do NAP num formato inclusivo,
ou seja, sem que o aluno fique segregado ao setor e separado de sua turma.
Estão garantidos direitos dos estudantes PCDs desde o momento da inscrição
no processo seletivo da Instituição, quando são oferecidas condições de pleno acesso
à prova, sejam elas físicas ou por meio do acompanhamento de profissional
especializado, tais como intérpretes de Libras ou ledores, que são providenciados pela
equipe organizadora do processo seletivo. Após esta etapa, assim que o estudante
realiza sua matrícula, é convidado a uma entrevista com um profissional do NAP já no
início do seu percurso na Instituição, para que conjuntamente possam estabelecer os
melhores processos de ensino-aprendizagem com vistas a apoiar sua permanência e
a finalização do curso com qualidade acadêmica e realização pessoal.
O acesso ao atendimento do NAP é aberto a todos os estudantes que assim o
desejarem, por meio de agendamento prévio de entrevista via solicitação no site da
instituição. Em outras situações, os estudantes são referenciados ao NAP pelo Central
de Atendimento ao Estudante, por docentes ou coordenador de curso, quando são
percebidas dificuldades de aprendizagem no dia-a-dia da sala de aula. Nestas
situações, o NAP, então, é quem busca o aluno para agendamento de avaliação sobre
possíveis problemas que o aluno possa estar enfrentando. Uma vez formalizado o
primeiro contato, o estudante é acompanhado nos demais semestres e os docentes
orientados quanto aos procedimentos pedagógicos mais adequados àquele
estudante. Estudantes de cursos EaD podem procurar o coordenador do polo em que
está inscrito, para apresentar o diagnóstico e o laudo referente à sua deficiência,
transtorno ou outra condição. O coordenador o(a) orientará a uma entrevista via

remota (Microsoft Teams) com o profissional do NAP do EaD para que se possam
estabelecer procedimentos adequados à realização das provas presenciais
requeridas. Os coordenadores de polo são então orientados pelo NAP no que se
refere à avaliação de atividades e aplicação de avaliações, também por meio de
contato via remota ou presencial quando necessário.
Deste modo, o NAP objetiva atender diferentes demandas estudantis, atingindo
não apenas o corpo discente como toda a comunidade acadêmica, contemplando o
cumprimento da legislação vigente e os âmbitos necessários para que haja o melhor
desenvolvimento de nossos estudantes no processo de ensino-aprendizagem e
posterior inclusão no mercado de trabalho.
O atendimento pelo NAP é realizado mediante:
(i) Necessidade expressa pelo próprio estudante no ato da matrícula ou ao
longo de sua formação;
(ii) Indicação da coordenação do curso e/ou docentes. Em ambos os casos a
ação é proativa, em que o NAP entra em contato com os estudantes que expressaram
necessidade de apoio no ato da matrícula ou na vigência do seu curso oferecendo os
serviços disponíveis, explicando seus direitos e deveres, informando e orientando as
coordenações de curso e docentes que acompanham o estudante.
Neste item estão apresentadas as responsabilidades de cada setor da
instituição que possivelmente estejam envolvidos nos processos do NAP.
a) Equipe responsável pelo processo seletivo (Central de Atendimento ao
Candidato – CAC): Identificar no sistema de inscrições os candidatos registrados
como pessoas com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento ou outras
condições específicas e providenciar o acesso físico ao campus no qual o candidato
fará a prova, impressão de prova com caracteres aumentados (se necessário) e/ou os
profissionais de apoio que por ventura se fizerem necessários (ledor, intérprete de
Libras, acompanhante designado).
b) Núcleo de Apoio Psicopedagógico - NAP: Cabe ao NAP prover
acolhimento e atendimento aos estudantes do Centro Universitário FADERGS,
realizando orientações pertinentes no que se refere ao processo de ensinoaprendizagem,

proporcionando

uma

melhor

experiência

e

um

melhor

desenvolvimento acadêmico e profissional ao discente que necessitar de apoio.

Para que estas premissas sejam efetivadas, o NAP deve realizar ações que
atendam aos objetivos dos três pilares apresentados a seguir, no formato presencial
ou remoto, quando possibilitado pelas Tecnologias de Informação e Comunicação:
EU SOU:
•

Desenvolver competências socioemocionais;

•

Planejar, promover e executar ações de prevenção e promoção

de saúde mental.

EU RESPEITO:


Realizar e acompanhar as ações do CRCD – Conselho de

Respeito à Diversidade, Cultura da Paz e Direitos Humanos;


Apoiar e orientar ações dos âmbitos arquitetônicos e atitudinais.

EU APRENDO:


Prover acolhimento e orientação psicológica e pedagógica

individualizado a discentes com objetivo de apoiar e aprimorar o processo de
aprendizagem e desenvolvimento pessoal;


Orientar coordenadores de curso e docentes no que compete a

ações didáticas e conduta com os estudantes com deficiência e necessidades
educacionais específicas visando a inclusão;


Apoiar processo avaliativo dos estudantes com deficiência e

necessidades educacionais específicas que requeiram intermediação por
profissionais especializados;


Promover ações de promoção e prevenção relacionadas à

inclusão;


Registrar os atendimentos e os encaminhamentos realizados,

bem como, apoiar a consolidação dos indicadores da área.

c) Coordenadores de Curso

•

Receber as informações enviadas pelo NAP e comunicar aos

docentes envolvidos as práticas de ensino e avaliação adequadas aos
estudantes atendidos, visando a inclusão dos estudantes;
•

Acompanhar o processo de avaliação dos estudantes com

deficiências, transtornos globais do desenvolvimento ou outras necessidades
específicas de aprendizagem de modo a garantir a verificação da
aprendizagem e sua efetiva inclusão no grupo classe;
•

Encaminhar ao NAP estudantes com deficiências e necessidades

educacionais diversas que venham a procurar a coordenação.

d) Docentes
• Promover as práticas pedagógicas indicadas pelo NAP para
atendimento e inclusão de estudantes com deficiências, transtornos globais do
desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação e necessidades educacionais
diversas;
• Adaptar e aplicar avaliações adequando-as às necessidades dos
estudantes com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento ou outras
necessidades específicas de aprendizagem de modo a garantir a verificação da
aprendizagem e sua efetiva inclusão no grupo classe.

Os atendimentos realizados por profissionais do NAP devem ser registrados
em formulário/sistema próprio e as informações devem ser armazenadas em locais
que assegurem o sigilo das informações, observando ainda que as chaves dos
armários e sala dos núcleos devem ser disponibilizadas somente à equipe
devidamente registrada e capacitada para o NAP.
Documentos digitalizados ou registrados no formato virtual devem ser
armazenados apenas em ambientes que a instituição assegure acesso restrito à
equipe do NAP e que respeitem a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)
(BRASIL, 2018).

3.16.1.3 Política de Atendimento ao Discente

Esta política tem por objetivo organizar a estrutura dos diversos canais de
atendimento disponíveis na instituição, orientando e dando diretrizes sobre o
funcionamento

destes,

bem

como,

acompanhando

e

supervisionando

as

responsabilidades dos diversos setores envolvidos no atendimento dos estudantes.
O Centro Universitário Fadergs compreende que o acesso à educação superior
é um direito constitucional e, no decorrer da sua trajetória, tem assumido o
compromisso de não somente promovê-lo, como também garantir a permanência dos
alunos até a conclusão do curso.
A Política de Atendimento ao Discente pretende garantir o apoio necessário à
plena realização do aluno, nos âmbitos acadêmico, cultural, social e político. Para tal
desenvolve mecanismos que viabilizam a permanência dos alunos no Centro
Universitário Fadergs. Sendo assim, se propõe a:
I.acompanhar os ingressantes de modo prioritário, apoiando-os em seus
desafios de integração e em suas dificuldades de aprendizagem;
II. prover acolhimento e orientação psicológica e pedagógica individualizado a
discentes com objetivo de apoiar e aprimorar o processo de aprendizagem e o
desenvolvimento pessoal;
III. orientar coordenadores de curso e docentes no que compete às ações
didáticas e conduta com os discentes com deficiência e necessidades
educacionais especiais;
IV. apoiar e acompanhar o processo avaliativo dos discentes com deficiência e
necessidades educacionais especiais que requeiram intermediação por
profissionais especializados;
V. firmar, sempre que possível, convênios com entidades públicas e privadas
para a obtenção de estágios e bolsas de estudo, objetivando a melhor formação
de seus alunos e o seu preparo para ingresso no mercado de trabalho;
VI. assegurar a representação na composição dos órgãos colegiados
acadêmicos, com direito a voz e voto, conforme disposto no Regimento Geral;
VII. promover ações destinadas a garantir o acesso de alunos e egressos a
eventos do Centro Universitário FADERGS;
VIII. promover cursos de pós-graduação, oferecendo benefícios para egressos;

IX. criar mecanismos de vínculo entre os egressos e a Instituição;
X. planejar e executar ações que contribuam para a convivência saudável da
comunidade acadêmica no que compete à diversidade biopsicossocial e
cultural;
XI. assegurar o acolhimento discente, realizando uma agenda de atividades de
recepção para os alunos ingressantes que visam introduzi-lo ao seu ambiente
de estudo e aprendizagem, aos seus colegas, docentes e coordenador do seu
curso;
XII. fomentar ações de acolhimento com propósito de responsabilidade social;
XIII. assegurar a permanência do aluno, por meio do oferecimento de um
conjunto de cursos extracurriculares que comportam cursos de nivelamento
com o propósito de revisar conteúdos e resgatar competências do Ensino
Médio, permitindo ao estudante retomar conhecimentos-chave para a sua
evolução e desenvolvimento acadêmico;
XIV. pregar e praticar interação dos estudantes com os docentes para assuntos
das disciplinas que lecionam e outras orientações de carreira que o estudante
deseje receber e o docente se sinta à vontade para fazê-lo;
XV. aprimorar a qualidade do processo de ensino-aprendizagem, por meio de
Programa de Monitoria, que auxilia no acompanhamento de alunos com
dificuldades, contribuindo para melhoria de seu desempenho, além de
despertar nos alunos monitores o interesse pela atividade docente;
XVI. garantir programa de acessibilidade em sua magnitude, compreendendo
a

eliminação

de

barreiras

arquitetônicas,

pedagógicas/metodológicas,

atitudinais, comunicacionais e digitais;
XVII. prezar pela inclusão, por meio do Núcleo de Apoio Psicopedagógico
(NAP), cujo objetivo é apoiar os estudantes com deficiências e necessidades
especiais, inclusive déficits cognitivos e outros, no processo de aprendizagem,
por meio de acolhimento e orientações, assegurando condições de ingresso e
permanência, oferecendo o apoio necessário com suporte de “métodos,
técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às suas
necessidades”, conforme dispõe o artigo 58 da Lei de Diretrizes e Bases n.
9394/96;

XVIII. facultar a participação dos estudantes em Movimentos Estudantis,
independe de disposição institucional, contudo atuando como mediador e
facilitador em reuniões gerais realizadas mensalmente com esses Movimentos;
XIX. explorar as participações em intercâmbios e estágio, com a
disponibilização de um departamento exclusivo para tais iniciativas, o
FADERGS Carreiras, que promove convênios com instituições nacionais e
estrangeiras para promover diversas iniciativas de estágio e intercâmbios;
XX. fomentar a internacionalização por meio de programas de intercâmbio
semestrais ou em períodos de recesso acadêmico;
XXI. ofertar alternativas de internacionalização que não requerem a mobilidade
do discente;
XXII. intermediar e acompanhar as iniciativas para Estágio Supervisionado não
obrigatório, remunerado ou não remunerado, apoiando o discente em seu
ingresso no mercado de trabalho;
XXIII. promover iniciativas de capacitação profissional por meio de oficinas e
palestras e divulgação de oportunidades de estágio obrigatórios e não
obrigatórios, remunerados ou não remunerados;
XXIV. disponibilizar instâncias que permitem o atendimento ao discente em
todos os setores pedagógico-administrativos da Instituição;
XXV. atender à Lei nº. 10.436, de 24/04/2002, por meio da inclusão da disciplina
de LIBRAS nos currículos de todos os cursos de graduação (obrigatória nas
licenciaturas e optativa nos demais cursos); e
XXVI. promover ações reconhecidamente exitosas ou inovadoras de
atendimento ao discente.

3.16.1.4 Política de Cursos Extra Curriculares: Nivelamento e Complementares

A Política de Cursos Extracurriculares do Centro Universitário Fadergs tem por
objetivo geral oferecer um portfólio de cursos que visam apoiar o estudante de
graduação ingressante e ampliar o repertório dos mesmos e dos estudantes
veteranos.

Constituem objetivos específicos dos cursos de Nivelamento:
I. resgatar conhecimentos básicos desenvolvidos ao longo do ensino médio;
II. ampliar habilidades e competências dos alunos;
III. reduzir evasão.

Constituem objetivos dos cursos Complementares:
I. flexibilizar o conhecimento dos estudantes com oferta de cursos em temas
transversais;
II. ampliar habilidades e competências dos alunos.
Sendo assim, compete à Qualidade Acadêmica definir e disponibilizar os cursos
de extracurriculares on-line para todos os estudantes do Centro Universitário Fadergs,
em conjunto com a o EaD. Os portfólios de cursos de nivelamento e complementares
são orgânicos e avaliados semestralmente, são oferecidos gratuitamente aos
estudantes, que poderão validar as horas realizadas como Atividade Complementar e
de acordo com os Manuais de Atividade Complementar de cada curso. Ao final de
cada semestre a área de Qualidade Acadêmica gera relatórios de performance dos
cursos para monitoramento de seu consumo pelos alunos.

3.16.1.5 Política de Desenvolvimento Artístico e Cultural

As ações de desenvolvimento artístico e cultural estão alinhadas na missão,
valores e objetivos institucionais e o PDI e pautadas nas referida política, que conta
com diretrizes que visam à valorização, promoção e reconhecimento da produção
artística e cultural como atividades acadêmicas; ao estimulo e difusão a produção
cultural e artística docente e discente; à promoção de projetos sobre os espaços de
memória, ligados aos saberes locais, à diversidade cultural e às possibilidades de
mediação que o Centro Universitário Fadergs pode empreender entre o que é
produzido dentro e fora da Instituição; e ao fomento da realização de eventos artísticos
e culturais, entendidos como lugar de expressão da memória e cultura que acontece
por meio dos trabalhos apresentados, debates e por meio de expressões artísticas,
como oficinas e exposições, apresentações de dança, teatro e música, entre outros.

A Política de Desenvolvimento Artístico e Cultural preconiza, ainda, a
viabilidade de oportunizar a transposição de conhecimentos para a prática, motivando
a participação em todas as etapas de execução; a possibilidade de apoio institucional
aos docentes e discentes para concorrer, participar, conceber, produzir e realizar
projetos artísticos e culturais; e a disponibilidade de propiciar espaços para produção,
interpretação e transferência de conhecimento entre os distintos níveis de formação
acadêmica e a comunidade externa.
Ainda nesse sentido a referida política recomenda o subsídio à produção
cultural sustentável; a garantia de linhas de trabalhos transversais aos cursos
ofertados; o apoio à organização, participação e patrocínio a eventos internos e
externos; a contribuição para a formação artística, cultural, cidadã e crítica da
comunidade acadêmica, difundindo a produção cultural e artística em diálogos com a
comunidade; e a garantia de mecanismos de divulgação dos resultados para a
comunidade acadêmica.
Ademais, a coerência entre as ações do Centro Universitário Fadergs e a sua
preocupação com o desenvolvimento dos discentes, docentes, técnico-administrativos
e tutores evidencia-se por meio de ações esboçadas pelo oferecimento de eventos
artístico e culturais nas dependências da instituição, incentivo a participação de
eventos artísticos e culturais que propiciem do desenvolvimento pessoal e profissional
e apoio financeiro ou logístico para participação em eventos internos e externos,
locais, nacionais e internacionais.

3.16.1.6 Política de Estímulo à Produção Discente e à Participação em Eventos

A produção acadêmica tem papel fundamental no desenvolvimento institucional
e social, influenciando diretamente na qualidade da formação dos estudantes. Sendo
assim, esta política visa atender os objetivos geral e específicos descritos a seguir:
 Objetivo Geral: Promover ações de incentivo à difusão das produções
acadêmicas do Centro Universitário FADERGS, sejam científicas, didáticopedagógicas, tecnológicas, artísticas ou culturais.

 Objetivos Específicos:
I. Desenvolver ações para o incentivo a investigação científica e a produção
acadêmica;
II. Levar ao conhecimento da sociedade os conhecimentos produzidos
cientificamente, buscando a solução de problemas e visando a integração do
Centro Universitário FADERGS com a comunidade estudantil;
III. Desencadear processos de troca entre saberes popular e acadêmico,
aplicando metodologias participativas que favoreçam uma produção resultante
do confronto com a realidade;
IV. Incentivar produções acadêmicas que tenham como tema a inclusão, os
direitos humanos, a sustentabilidade, a preservação do patrimônio cultural e
ambiental, a valorização das diferenças e o combate ao preconceito e a
intolerância de qualquer natureza, reafirmando o Centro Universitário
FADERGS como instituição socialmente responsável.
 Diretrizes

I. Estimular a difusão das produções acadêmicas na graduação e pósgraduação, promovendo a divulgação dos conhecimentos científicos, didáticopedagógicos, tecnológicos, artísticos e culturais que constituem patrimônio da
humanidade;
II. Comunicar o saber através do ensino, de publicações diversas ou de outras
formas de comunicação;
III. Realizar o monitoramento da produção científica de forma a potencializar as
ações;
IV. Incentivar a participação de alunos em eventos nacionais e internacionais;
V. Estimular a participação em cursos de idiomas, visando à capacitação para
vivenciar a experiência de intercâmbios educacionais;
VI. Fomentar interfaces entre atividades de pesquisa e extensão;
VII. Incentivar a organização de eventos;

VIII. Estimular, independentemente do apoio financeiro, a participação de
discentes em eventos científicos para apresentação de seus resultados de
pesquisa;
IX. Apoiar a iniciação científica e realização de eventos de Iniciação Científica;
X. Prever nos Projetos Pedagógico de Cursos, de acordo com cada área de
atuação, a organização de atividades inerentes aos cursos, como visitas
técnicas e culturais, que estão alinhadas aos objetivos de aprendizagem das
disciplinas.
XI. Estimular e viabilizar eventos e produções discentes, apoiando as iniciativas
dos cursos como: semanas de curso; exposições vinculadas às disciplinas;
exposições de Projetos Integradores, Interdisciplinares e Trabalhos de
Conclusão de Curso;
XII. Promover e apoiar à participação em concursos artísticos e culturais;
realização de visitas técnicas e culturais e de viagens de estudo, entre outros;
XIII. Assegurar a divulgação das ações de estímulo à produção discente e à
participação em eventos por meio de canais diversificados de comunicação e
mídia.

3.16.1.7 Política de Funcionamento do Colegiado de Curso

A política de Funcionamento do Colegiado de Curso é complementar ao
Estatuto, Regimento Geral e Plano de Desenvolvimento Institucional do Centro
Universitário Fadergs e tem como objetivos:
I. Adequar a estrutura e funcionamento dos Colegiados de Cursos para
atender aos novos instrumentos de avaliação externa e demais legislações
vigentes;
II. Apresentar as orientações para o Colegiado de Curso;
III. Acompanhar e supervisionar para que todos os procedimentos descritos
abaixo sejam seguidos.

O Colegiado de Curso é órgão de natureza deliberativa, normativa e consultiva
no âmbito de cada curso, possuindo a função de auxiliar e propor medidas para a
gestão do curso e para a execução do respectivo projeto pedagógico.
São responsabilidades do Colegiado:
I.

Acompanhar técnica e pedagogicamente o trabalho dos professores do
curso, no ensino, na pesquisa e na extensão, observando as
recomendações dos demais órgãos envolvidos;

II.

Aprovar medidas para o aprimoramento do ensino-aprendizagem, na
busca constante da excelência no curso;

III. Acompanhar, continuamente, o processo de aprendizagem do corpo de
alunos e a atuação do corpo docente no local de oferta do curso:
rendimento de turmas, dificuldades dos alunos, resultados gerais de
avaliações docentes, entre outros;
IV. Opinar sobre a matriz curricular do curso e eventuais propostas de
reformulação;
V. Aprovar os planos de ensino das disciplinas do curso e alterações nas
ementas e carga horária de disciplinas;
VI. Atualizar o perfil profissiográfico do curso sempre que solicitado;
VII. Contribuir com proposições de acordos, parcerias, convênios e realização
de eventos de caráter científico, técnico, artístico e cultural;
VIII. Propor e aprovar atos normativos gerais referentes a assuntos acadêmicos
de sua competência, em conformidade com as normas vigentes;
IX. Propor e opinar projetos de pesquisa, extensão e de cursos;
X. Opinar sobre as linhas de pesquisa afeitas ao curso;
XI. Estabelecer as diretrizes gerais e propor mudanças no Projeto Pedagógico
de Curso (PPC), juntamente com o Núcleo Docente Estruturante (NDE);
XII. Contribuir com a construção do PPI, PDI e orçamento, no âmbito do curso;
XIII. Propor guias e normas de funcionamento acadêmico referentes a estágios,
trabalho de conclusão de curso - TCC, atividades complementares, bem
como, de outros programas acadêmicos;
XIV. Propor normas de funcionamento dos núcleos de prática do curso;
XV. Aprovar normas e guias de funcionamento acadêmico no âmbito do curso;

XVI. Apreciar as recomendações do Núcleo Docente Estruturante, sobre
assuntos de interesse do curso;
XVII.

Contribuir com sugestões e propostas aos coordenadores, nas

decisões pedagógicas e administrativas, consideradas as demandas do
corpo docente, do corpo de alunos e de suas representações: solicitações
dos alunos quanto as mudanças curriculares, práticas pedagógicas,
problemas no curso, infraestrutura, entre outros;
XVIII.

Realizar o processo para substituição ou afastamento de um membro

do colegiado, quando for necessário;
XIX. Zelar pelo cumprimento do Código de Ética institucional e pelo
cumprimento da legislação em vigor;
XX. Cumprir e fazer cumprir o Estatuto, o Regimento Geral, Regulamentos e
decisões emanadas dos órgãos superiores; e
XXI. Solucionar, nos limites de sua competência, os casos omissos e as dúvidas
que surgirem na aplicação do Regimento da FADERGS.
3.16.1.8 Política de Funcionamento do Núcleo Docente Estruturante – NDE

Esta política é complementar ao Estatuto, Regimento Geral e Plano de
Desenvolvimento Institucional - PDI do Centro Universitário Fadergs e tem como
objetivos:
I. Adequar a estrutura e funcionamento do Núcleo Docente Estruturante (NDE)
para atender aos novos instrumentos de avaliação externa e demais
legislações vigentes.
II. Apresentar as orientações para o Núcleo Docente Estruturante (NDE).
III. Acompanhar e supervisionar para que todos os procedimentos descritos
abaixo sejam seguidos.
O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é o órgão deliberativo, normativo e
consultivo, no âmbito do curso, responsável pelo processo de concepção,
implantação, consolidação, acompanhamento e atualização contínua dos projetos

pedagógicos dos cursos, observando o previsto na Resolução Conaes Nº. 01, de 17
de junho de 2010.
Dentre as principais responsabilidades do NDE, citamos:
I. Acompanhar técnica e pedagogicamente o trabalho dos professores do
curso, no ensino, na pesquisa e na extensão, observando as recomendações
dos demais órgãos envolvidos;
II. Analisar resultados de avaliação interna e externa, relacionados ao curso e
ao desempenho acadêmico dos alunos com vistas a oferecer propostas de
aperfeiçoamento;
III. Supervisionar os planos e atividades docentes e discentes no âmbito do
curso;
IV. Selecionar os docentes lotados no Curso que deverão participar dos
programas de capacitação e aperfeiçoamento, observadas as necessidades
detectadas e a regulamentação pertinente;
V. Realizar estudos e propor atualizações periódicas do projeto pedagógico do
curso, observando às Diretrizes Curriculares Nacionais, novas práticas
emergentes na área do curso e demandas do mundo de trabalho;
VI. Analisar as indicações de bibliografias básica e complementar dos cursos,
sugerindo alterações ao Colegiado de Curso, quando for o caso;
VII. Promover estudos sobre atualização dos planos de ensino e das práticas de
atividades de ensino e de novos paradigmas de avaliação de aprendizagem;
VIII. Verificar o impacto do sistema de avaliação de aprendizagem na formação
do estudante;
IX. Analisar a adequação do perfil do egresso, considerando as Diretrizes
Curriculares Nacionais e as novas demandas do mundo do trabalho;
X. Encaminhar para deliberação do Colegiado de Curso propostas;
XI. Sugerir ao Colegiado de Curso a inclusão de disciplinas on-line no curso, em
conformidade com a legislação vigente;
XII. Divulgar,

no

âmbito

do

curso,

novas

Diretrizes

Regulamentações, Normatização, entre outras, quando houver;

Institucionais,

XIII. Elaborar estratégia, no decorrer do curso, para o Exame Nacional de
Desempenho dos Estudantes - ENADE (Alinhar com a Área de Qualidade
Acadêmica);
XIV. Discutir sobre os Projetos Integrados, estágios, TCC e Atividades
Complementares, quando houver, a serem submetidos em consonância com a
concepção do PPC;
XV. Realizar atividades relacionadas às avaliações in loco realizadas pelo MEC;
XVI. Propor alterações nas competências dos planos de ensino de cada
disciplina;
XVII. Realizar o acompanhamento do Egresso segundo diretrizes institucionais;
XVIII. Propor trabalho e/ou projeto interdisciplinar ou disciplinar dentro do;
XIX. Discutir sobre Atividade Prática Supervisionada – APS, em consonância com
a concepção do PPC;
XX. Acompanhar os registros individuais de atividade docente (obrigatório para
professor tempo integral e parcial), documentados, com descritivo da
experiência profissional e docente do professor, relação do docente com os
conteúdos curriculares e perfil do egresso, descritivo do histórico do professor
no curso e da sua gestão pelo coordenador;
XXI. Propor e realizar eventos científicos, técnicos, artísticos e culturais;
XXII. Propor e realizar ações voltadas à valorização da diversidade, do meio
ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural,
e em ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos e da
igualdade étnico-racial, de modo transversal aos cursos ofertados, ampliando
as competências dos egressos;
XXIII. Contribuir para a realização de práticas acadêmicas voltadas à produção e
à interpretação do conhecimento, vinculando à pesquisa e, transversalmente,
aos cursos ofertados;
XXIV. Assegurar a realização de eventos de Responsabilidade Social;
XXV. Realizar o processo para substituição ou afastamento de um membro do
NDE, quando for necessário;

XXVI. Apreciar e submeter às instâncias superiores os pedidos de progressão por
titulação, formulados por seus Professores;
XXVII. Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas na legislação vigente
e no Regimento Geral;
XXVIII. Zelar pelo cumprimento do Código de Ética institucional e pelo cumprimento
da legislação em vigor; e
XXIX. Solucionar, nos limites de sua competência, os casos omissos e as dúvidas
que surgirem na aplicação do Regimento Geral.

3.16.1.9 Política de Inovação Tecnológica

No cenário mundial contemporâneo, a ciência, a tecnologia e a inovação são
elementos basilares para o crescimento econômico, a geração de emprego e renda e
a democratização de oportunidades. Conforme Plano Nacional de Ciência, Tecnologia
e Inovação (PACTI/MCT, 2007-2010) o trabalho de técnicos, cientistas, pesquisadores
e acadêmicos e o engajamento das empresas são fatores determinantes para a
consolidação de um modelo de desenvolvimento sustentável, capaz de atender às
justas demandas sociais dos brasileiros. As inovações resultam da interação das
vivências e da cultura de pessoas e instituições, num processo de repensar a
realidade local para construir um futuro melhor.
O Centro Universitário Fadergs estabelece como política de inovação
tecnológica a constituição de procedimentos de valorização à inovação tecnológica
desenvolvida no âmbito da Instituição; a indicação de critérios para a gestão dos
direitos e obrigações associadas à proteção da propriedade intelectual, resultante das
atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) tecnológica; a definição
de processos e instrumentos de incentivo aos pesquisadores envolvidos em projetos
de inovação; a determinação dos procedimentos para utilização da infraestrutura de
desenvolvimento de ambientes favoráveis à PD&I; a estimulação do discente

interessado em pesquisa e inovação tecnológica; o incremento dos programas de
iniciação científica; e a capacitação para o acesso a portais de pesquisa, nacionais e
internacionais.
Ainda nessa acepção, a Política de Inovação Tecnológica concatena suas
ações ao acompanhamento e divulgação de editais; ao incentivo intercâmbios com
instituições da Rede Laureate e atuação de modo cooperativo; à possibilidade de
novos meios e processos de produção, inovação, interpretação e transferência de
conhecimentos, apoiando a inovação tecnológico por meio de incentivos diversos; à
salvaguarda de linhas de pesquisa e de trabalho transversais aos cursos ofertados
pelo Centro Universitário Fadergs e à garantia mecanismos de transmissão dos
resultados para a comunidade.
Para a promoção da inovação tecnológica e garantia da coerência entre a
política e as práticas efetivadas, o Centro Universitário Fadergs prioriza a aplicação
de metodologia própria.

3.16.1.10 Política de Propriedade Intelectual e de Transferência de Tecnologia

No que compete às atividades tecnológicas a política de Propriedade Intelectual
e de Transferência de Tecnologia constitui-se na contribuição para a criação de
ambiente favorável à geração de novos conhecimentos e a sua transferência para a
sociedade; na promoção da propriedade intelectual de modo que sua utilização gere
benefícios à sociedade; na garantia da adequada recompensa ao Centro Universitário
Fadergs e aos seus pesquisadores; na regulação da aplicação de contratos e outros
instrumentos de transferência de tecnologia incidentes sobre a propriedade intelectual
e outras formas de disponibilização da produção científica e tecnológica efetivada no
âmbito da instituição; e na garantia de que medidas de proteção legal e sigilo sejam
adotadas.
A busca da solução de eventuais conflitos de interesse e o segurança de que
as atividades de pesquisa em parceria ou colaboração com terceiros sejam
formalizadas por instrumentos jurídicos adequados, nos quais a Propriedade

Intelectual da Instituição esteja adequadamente protegida, também são preconizados
pela Política de Propriedade Intelectual e Inovação Tecnológica.

3.16.1.11 Política de Sistemática da Atualização Curricular e Flexibilidade dos
Componentes Curriculares

A Política de Sistemática da Atualização Curricular e Flexibilidade dos
Componentes Curriculares do Centro Universitário Fadergs tem por objetivo
assegurar o cumprimento da sistemática de atualização curricular e da flexibilidade
dos componentes curriculares.
A atualização curricular dos cursos do Centro Universitário Fadergs é
concebida a partir da observação aos princípios da flexibilização, autonomia,
interdisciplinaridade e contextualização, visando tornar o estudante corresponsável
pela sua formação e conduzi-lo ao permanente desenvolvimento de habilidades,
competências e atitudes específicas do perfil profissional definido no Projeto
Pedagógico de cada curso, com base nas seguintes diretrizes:
I. Assegurar a sintonia com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) e com
as demandas do mercado e da sociedade;
II. Prover desenho curricular estruturado com base na formação cidadã e
profissional do egresso;
III. Garantir currículo semestralizado, flexível, integrador e abrangente;
IV. Possibilitar o vínculo permanente entre o mercado de trabalho e a prática
profissional;
V. Assegurar o ensino contextualizado que supere a dicotomia teoria e prática.
VI. Discutir amplamente o currículo nas reuniões do Núcleo Docente Estruturante
– NDE e Colegiado de Curso com a representatividade discente.
VII. Utilizar nas atualizações curriculares as transformações tecnológicas que
influenciam cada área e profissão, as orientações de órgãos de classe, os
resultados das Avaliações Institucionais internas e externas dos cursos e os
resultados da Avaliação do Desempenho do Estudante – ENADE.

VIII. Considerar as atuais exigências de um mercado internacionalizado,
propiciando a plena capacidade operacional e conceitual, levantando as
habilidades que, no transcorrer do processo ensino-aprendizagem, construirão
a competência do profissional.

3.16.2

Política Institucionais

3.16.2.1. POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO DOCENTE

A referida política assegura o Atendimento ao Docente do Centro Universitário
Fadergs, pela Central de Atendimento ao Docente - CAD representa a principal
estrutura de suporte e apoio ao professor em suas atividades acadêmicas, bem como
na intermediação de informações, procedimentos ou serviços relacionados as demais
áreas administrativas da instituição

3.16.2.2. POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO COM A COMUNIDADE EXTERNA E
INTERNA

A política de Comunicação do Centro Universitário Fadergs visa estabelecer as
diretrizes de Comunicação da Instituição junto aos seus públicos de interesse. Desta
forma, a comunicação da Instituição com seus diversos públicos deve ser promovida
de forma sistemática e coordenada, em um processo contínuo de construção e
consolidação do posicionamento da Instituição, fortalecendo sua credibilidade e
considerando seus pilares estratégicos: tradição, inovação, qualidade acadêmica,
internacionalidade e empregabilidade, responsabilidade social, trazendo benefícios
significativos para a sociedade.
Os processos comunicacionais visam assegurar que a comunicação do Centro
Universitário Fadergs seja estratégica e integrada, considerando a sua missão, visão
e plano de negócio. Para isso, a Política de Comunicação com a Comunidade Externa
e Interna estabelece como diretrizes que a marca do Centro Universitário Fadergs é

o principal patrimônio da Instituição, pois representa a sua missão e seus valores,
traduzindo sua excelência acadêmica e de gestão. Portanto, toda a comunicação da
instituição deve pautar-se no fortalecimento de sua marca em todas as esferas.
A referida política assegura que a Comunicação do Centro Universitário
Fadergs deve ser feita de forma transparente, aberta e interativa em todos os seus
níveis, demonstrando sempre sua preocupação ética e o respeito com seus públicos
de interesse. Sendo que, no âmbito externo, as ações de comunicação devem ter foco
na divulgação dos diferenciais da Instituição, além de destacar sua missão
institucional com a divulgação das suas iniciativas de responsabilidade social, cultural
e ambiental, fortalecendo assim sua reputação. De modo complementar, no âmbito
interno, as ações de comunicação devem disseminar a visão, missão e valores da
Instituição para toda a comunidade acadêmica, bem como o respeito ao seu código
de ética, além de promover a divulgação das atividades acadêmicas de forma a
provocar o senso de pertencimento e orgulho em toda a comunidade.
Os canais de comunicação e sistemas de informação devem favorecer a
interação entre a comunidade interna e externa, estabelecendo fluxos de
comunicação efetivos e são previstos na política em questão e devem assegurar a
comunicação com os públicos de Interesse, a saber: estudantes e egressos de
Graduação, Pós-Graduação e cursos de Extensão; professores, tutores e gestores
acadêmicos; dirigentes e funcionários técnico-administrativos; estudantes e egressos
do Ensino Médio e pessoas com interesse no ensino superior; formadores de opinião:
meios de comunicação (mídia tradicional e influenciadores digitais) e instituições
reguladoras da área de educação; sociedade; e Órgãos Governamentais.
A política em pauta estabelece, ainda, a gestão da comunicação, a
comunicação institucional, as relações com a Imprensa, o planejamento, organização
e realização de eventos e ações institucionais, a publicidade, a gestão dos sites
institucionais e de campanhas de mídias digitais da Instituição e a gestão dos Canais
de Comunicação interna e externa – site, e-mail, sms, redes sociais, portal do aluno,
rádio, TV, portais de notícia, assessoria de imprensa, mídia de rua (OOH) e
influenciadores digitais.
Para estabelecer uma comunicação mais eficaz com o público externo, a
Política de Comunicação, prevê o desenvolvimento de estratégias de comunicação

específicas para cada um dos públicos a serem atingidos, considerando as suas
especificidades e buscando contribuir para a consolidação da imagem de uma
Instituição que se compromete com a melhoria e o desenvolvimento social:
Para os candidatos a política estabelece a comunicação direta nas escolas de
Ensino Médio e a Central de Atendimento ao Candidato (CAC). Para os egressos são
previstos grupos no Facebook e University Page no LinkedIn do Centro Universitário
Fadergs. Para a sociedade em geral, é assegurada a divulgação de informações
relacionadas à instituição a partir do relacionamento com a imprensa (rádio, TV,
jornais e sites), formadores de opinião e entidades representantes de categorias,
Portal da FADERGS, Redes Sociais e Campanhas Publicitárias.

3.16.2.3 Política de Controle de Produção e Distribuição de Material Didático

As disciplinas ministradas na metodologia de educação a distância utilizam
materiais previamente concebidos, denominados referenciais e complementares,
detalhados no Projeto Pedagógico. Todos esses materiais são disponibilizados
integralmente no formato eletrônico no Ambiente Virtual de Aprendizagem
(Blackboard) previamente ao início das aulas. Seus processos de produção e
disponibilização on-line estão formalizados, com indicadores bem definidos. Desta
forma, a Política de Controle de Produção e Distribuição de Material Didático abrange
todas as disciplinas e Cursos ofertados na modalidade de Educação a Distância de
Graduação (Licenciatura e Bacharelado) e Cursos Superiores de Tecnologia, do
Centro Universitário Fadergs e tem como objetivos o estabelecimento das diretrizes
da produção de materiais didáticos das disciplinas ofertadas na modalidade de
educação a distância e o estabelecimento das diretrizes, responsabilidades e
definições sobre a destruição dos materiais.
A referida política estabelece como diretrizes a elaboração dos materiais
instrucionais a partir dos Planos de Ensino das disciplinas, alinhados aos Projetos
Pedagógicos dos Cursos; a implantação de equipe multidisciplinar, composta pelos

Docentes Autores do Plano de Ensino, por Especialistas em Qualidade Acadêmica,
por Especialistas em Regulação e Suporte Acadêmico e pela equipe técnica de
produção EaD (webdesigners, desenhistas gráficos, equipe de revisores, equipe de
vídeo, etc.), responsável pelo sistema de produção e distribuição do material didático;
a definição, por meio de equipe multidisciplinar, dos elementos basilares dos materiais
referenciais; e a validação dos materiais referenciais, considerando uma linguagem
inclusiva, área de abrangência, coerência teórica e acessibilidade metodológica,
comunicacional e instrumental, além das orientações e indicações para a organização
dos materiais complementares disponibilizados aos estudantes.
É previsto na política em questão a garantia de mecanismos efetivos de
interação e comunicação que permitem executar em profundidade o Projeto
Pedagógico do Curso; a garantia de estratégias de acessibilidade digital e
comunicacional; a possibilidade da cooperação entre seus usuários: coordenadores,
docentes, tutores e estudantes, assegurando acesso aos seus recursos didáticos 24
horas, 7 dias por semana, com segurança do registro de seus dados; a
disponibilização de mecanismos de comunicação e interação, tais como: trilhas de
aprendizagem,

avisos

semanais,

SMS,

e-mail,

Fórum

Fale

com

o(a)

Professor(a)/Tutor(a), contatos, telefone, comunidade do curso, Fórum Temático,
webconferência, blog, wiki e encontros presenciais; e a disponibilização do material
didático por diferentes mídias, suportes e linguagens.
O Centro Universitário Fadergs assegura por meio da sua Política de Controle
de Produção e Distribuição de Material Didático o apoio à produção de material autoral
pelo corpo docente; a padronização dos canais de disponibilização em todas as
disciplinas, facilitando a familiarização dos estudantes com o AVA (Blackboard) e seus
recursos; e a produção e distribuição do material didático composto por material
referencial e complementar, sendo:


o material referencial composto pelo conteúdo de referência da

disciplina, desenvolvido por um Professor Autor e disponibilizado em formato de livro
eletrônico e objetos de aprendizagem; e


o material complementar composto por conteúdos criados ou

selecionados pelos docentes e tutores para auxiliar os estudantes na compreensão
do material referencial. Trata-se de uma seleção de materiais de apoio, em diferentes

formatos, reunindo sugestões de leituras complementares, arquivos sonoros, vídeos,
softwares, ilustrações, entrevistas, indicações de sites, sugestões de filmes e
softwares. Seu principal objetivo é contextualizar e estimular o aprofundamento no
tema de estudo.
Visando o material utilizado a política em pauta, ratifica a organização dos livros
eletrônicos respeitando os conteúdos previstos nas ementas das disciplinas e seu
respectivo Plano de Ensino; a disponibilização de livros eletrônicos com
predominância da linguagem dialógica e a concepção andragógica e significativa,
relacionando os conteúdos ao cotidiano a partir de exemplos, exercícios e práticas; a
disponibilização de variados objetos de aprendizagem que destacam conceitos,
reforçando ideias contidas no livro eletrônico, tais como ilustração, animação, vídeo,
arquivo sonoro, game etc.; e o favorecimento de objetos de aprendizagem que têm
como objetivo principal proporcionar a interação.
Outrossim, a própria política assegura o atendimento à demanda do sistema de
controle de produção e distribuição de material didático, a viabilização do plano de
atualização do material didático que atenda à dinamicidade do processo e considere
além da atualização curricular e dos Planos de Ensino, a evolução dos materiais
referenciais e complementares, bem como de suas ferramentas; a utilização de
inúmeras estratégias, adequadas ao desenvolvimento de profissionais das mais
diferentes áreas; e a divulgação dos planos de ensino são divulgados aos estudantes
antes do início das aulas e publicados no Blackboard.
Adicionalmente, a referida política estipula as responsabilidades – do
estudante, da Instituição, do corpo docente e tutorial, do NEaD, da equipe
multidisciplinar, da equipe de tecnologia educacional, da equipe de Design
Educacional, da Equipe de Produção de Materiais Didáticos e do Polo de Apoio às
Atividades Presenciais -; as definições – da concepção e Elaboração dos Materiais
Didáticos Definições contemplando o material referencial e complementar, do Sistema
de Controle e Produção dos Materiais Didáticos, da Distribuição dos Materiais
Didáticos, dos Recursos Tecnológicos e Didáticos, dos Aspectos de Acessibilidade
Digital e do Plano de atualização do material didático -; e o fluxo de produção de
materiais.

3.16.2.4

Política de Desenvolvimento Econômico e Responsabilidade Social

O Centro Universitário Fadergs aproxima sua ação educativa da realidade e
das necessidades regionais e locais por meio de importantes relações de parceria com
as esferas da administração pública, agências governamentais, organizações da
sociedade civil e representações comunitárias, conforme disposto neste PDI e em sua
Política de Desenvolvimento Econômico e Responsabilidade Social.
Essa Política é articulada com os objetivos e valores da IES e tem, entre as
suas diretrizes, as preocupações com a incorporação do desenvolvimento econômico
e responsabilidade social, em seu processo de desenvolvimento e em suas metas de
qualidade as políticas e regulamentações emanadas do MEC, com vistas a melhor
atender as necessidades do país em termos de educação superior; a articulação do
desenvolvimento econômico e da responsabilidade social com seus objetivos valores
institucionais; o relacionamento com a comunidade local, materializando a prática e
as ações acadêmico-administrativas de extensão, pautada na missão, valores,
objetivos e políticas institucionais estabelecidas; e o estabelecimento de um canal de
comunicação e atendimento da comunidade local, visando seu desenvolvimento, ao
mesmo tempo estabelecendo uma relação direta com o mundo real e factual,
captando insumos relevantes no âmbito do ensino, aprimorando o senso de
compreensão da sociedade real e de suas necessidades.
A referida política também estabelece como diretrizes o desenvolvimento de
valores sociais, contribuindo para a melhoria das condições sociais da comunidade
externa como um todo; a contribuição para o desenvolvimento do Centro Universitário
Fadergs e do Brasil pela escolha dos campos de conhecimento a serem ensinados e
pela definição de áreas de pesquisa e extensão que contribuam neste sentido; a oferta
de uma formação humanista, além da formação profissional específica, oportunizando
aos estudantes, assim como para demais membros da comunidade acadêmica,
experiências de engajamento comunitário e de atuação em situações de
enfrentamento de problemas concretos da sociedade; e o fomento a ações de
inclusão.

Para a vigência do quinquênio do Plano de Desenvolvimento Institucional do
Centro Universitário FADERGS em articulação com as diretrizes previstas na Política
de Relacionamento com o Governo e a Comunidade, foram previstas as seguintes
iniciativas:
a) criar e manter um diálogo aberto com os representantes das diversas
entidades da administração pública direta e indireta que atuam na regulação do ensino
superior no País, de modo a viabilizar a implantação de cursos de graduação e pósgraduação que atendam às necessidades de desenvolvimento de Porto Alegre e do
Brasil;
b) manter representantes do Centro Universitário nos principais fóruns,
conselhos, comitês e demais órgãos colegiados relacionados às suas áreas de
atuação;
c) oferecer, por meio do Centro Universitário Fadergs Carreiras do Centro
Universitário, uma alternativa acessível de ensino de línguas, de forma a favorecer a
internacionalização das comunidades interna e externa;
d) promover espaços de debate sobre temas de interesse público, com o intuito
de fortalecer os princípios da democracia representativa;
e) engajar a comunidade universitária em ações de voluntariado que
contribuam para o bem-estar da comunidade e para a consecução de políticas
públicas sociais e ambientais;
f) contribuir com a administração pública por meio da apresentação de
propostas voltadas para o desenvolvimento das regiões em que o Centro Universitário
atua;
g) intermediar as iniciativas de empreendedorismo e inovação existentes nas
comunidades atendidas e as fontes de financiamento e promoção disponibilizadas
pelos programas governamentais e fundos privados; e
h) desenvolver conexões entre a missão e os objetivos do Centro Universitário
e as necessidades da região em que está localizada, com vistas a maximizar a sua
contribuição para a comunidade e a ação governamental.
A Responsabilidade Social é entendida de forma mais ampla que extensão,
envolvendo aspectos gerenciais e de conduta administrativa, além da conexão com a

comunidade no entorno. Essa função é um diferencial da Centro Universitário Fadergs
e da Rede Laureate, ilustrada pelo slogan “Here for Good, - estarmos aqui para o bem
e para sempre”. Além disso, a Responsabilidade Social é uma das funções
desempenhadas pela Área de Qualidade Acadêmica e sua existência encontra
respaldo na missão institucional de “Formar cidadãos comprometidos com os valores
éticos, culturais, sociais e profissionais, contribuindo – através do ensino, da pesquisa
e da extensão de excelência – para o desenvolvimento sustentável do Rio Grande do
Sul, da Região e do País”. Por sua amplitude, as atividades são conduzidas com base
em diferentes iniciativas: há uma Agenda Institucional de extensão contemplando
atividades diversas, tais como:
I. atividades permanentes: se referem às parcerias governamentais e não
governamentais;
II. atividades bienais: se refere basicamente ao Prêmio OBS Brasil e à
certificação de Empresa B;
III. atividades anuais englobam várias iniciativas, dentre elas:
a) Prêmio Here For Good, promovido pela Laureate;
b) reconhecimento institucional pelo grau de envolvimento com causas sociais;
c) Global Days of Services, promovido mundialmente pela Laureate, reforçando
o compromisso social da Instituição;
d) Semana da Responsabilidade Social, onde todos os cursos se envolvem de
alguma forma;
IV. atividades semestrais dão conta de outras iniciativas:
a) Trote Solidário, que engloba a Ação do Bem;
b) Rodas de Conversa, que discutem a diversidade, envolvendo toda a
comunidade acadêmica ao redor de temas como orientação sexual, raça, religião,
gênero, deficiências, posicionando a Instituição e o regime disciplinar aplicável a
questões de intolerância e à prática de bullying; e
V. atividades mensais, baseadas em:
a) Agenda Cultural “15x15”, que promove habilidades artísticas e culturais;
b) Agenda de Doações.
B-Lab é uma empresa independente, sem fins lucrativos, com sede nos
Estados Unidos, que tem como intuito reconhecer empresas cujos negócios são

orientados como uma força para o bem. O processo percorrido envolveu o
preenchimento de formulários, entrevistas virtuais, e eventual visita in loco da equipe
do B-Lab. Ao final desse processo torna-se uma Empresa de Benefício Público ou
Empresa B, reconhecida por gerar impacto positivo na sociedade. O certificado tem
validade de 2 anos.
A Instituição deve privilegiar práticas exitosas e inovadoras que contribuam
para o desenvolvimento econômico e responsabilidade social, atuando com parcerias
governamentais e não governamentais, com o voluntariado e com o atendimento
gratuito da comunidade na qual está inserida por meio dos espaços de práticas
acadêmicas.

3.16.2.5

Política de Diretrizes para elaboração de políticas institucionais

Esta política tem como objetivo instituir critérios e regras de forma a estabelecer
padrões para a elaboração, formalização e implementação de políticas institucionais
no Centro Universitário FADERGS.
Política institucional é o conjunto de conceitos, princípios, objetivos e diretrizes
que guiam a atuação e a tomada de decisão em uma instituição. Estabelece o que,
quem, quando, onde e por que um determinado objetivo deve ser alcançado. Sendo
assim, ao se elaborar uma política, é necessário que tal política esteja atrelada a itens
como:
• Assuntos de interesse estratégico e institucional: São aqueles relacionados à
atuação da IES no seu local ou região, bem como aos desafios estratégicos de
cada.
• Diretrizes: Conjunto de instruções para se tratar e levar a termo um plano, uma
ação ou um negócio indicando a organização, a direção, o ritmo e a
intensidade.
• Efetividade: É a capacidade de alcançar os objetivos pretendidos com a
instauração de uma política institucional.
• Norma: Conjunto de princípios, diretrizes e regras estabelecidas pela gestão da
IES, que define métodos, padrões e parâmetros para as e atividades de cada

instituição contida em cada política. Determinam o que fazer, dando sentido
para a tomada de decisão.
• Objetivo: Delimita o escopo da Política e configura o objeto maior a ser atingido
com sua implementação.
• Plano de implementação: É a programação de uma série de ações que
convergem para a concretização dos objetivos, onde é definido o prazo em que
estes devem ser atingidos, as atividades a serem executadas e quem deverá
executá-las.
• Princípios: Preceitos elementares ou os requisitos que a organização deve
observar a priori na realização de suas atividades, traçando assim a conduta
exigida em qualquer relacionamento, operação, serviço ou atividade do Centro
Universitário FADERGS nos âmbitos interno e externo.
• Procedimento: Orientação acerca de como realizar determinadas tarefas, por
meio da descrição simples do seu passo-a-passo, com nível de detalhamento
suficiente para garantir a sua operacionalização. Responde como fazer.
• Responsabilidades: Descrição das atribuições e competências das unidades
organizacionais relacionadas com ações destinadas à implementação ou
cumprimento da política.
• Tema Institucional: Assunto de interesse estratégico ou institucional, cuja
importância requer uma Política que indique diretrizes de atuação das áreas da
instituição.
• Resultado: Indica o avanço, retrocesso ou estabilidade do alcance dos
objetivos em um determinado intervalo de tempo.
Para cumprir suas finalidades, uma Política deve delimitar claramente seu
escopo e conter os seguintes elementos:
I.

Objetivo;

II.

Princípios;

III.

Diretrizes;

IV.

Responsabilidades.

As propostas de Políticas são elaboradas pelas gestões das áreas, em seu
âmbito de atuação;

A proposta de Política deve ser precedida de justificativa, em que se analisa o
contexto, mostrando as exigências internas e externas em função do marco normativo
e legal, das tendências ou das oportunidades de sua instituição.
A justificativa da Política deve contemplar, no mínimo:
I.

aspectos de sustentabilidade e de governança;

II.

consequências,

inclusive

a

estimativa

dos

impactos

negativos

relacionados;
III.

resultados esperados que justifiquem a implementação;

IV.

a urgência requerida para a implementação; e

V.

a vulnerabilidade da instituição pela ausência da Política.

Com relação as responsabilidades:
•

Compete ao ConsUnEPE local aprovar as políticas da IES;

•

Cabe ao Núcleo de Controle e Interações encaminhar ao Núcleo

de Processos Acadêmicos para que este possa revisar e atualizar o que se
fizer necessário;
•

Compete à Gerência de Regulação Acadêmica acompanhar o

resultado do monitoramento e avaliar a execução das Políticas.

3.16.3. Política de Inclusão Digital

Inclusão digital é o processo de democratização do acesso às tecnologias da
Informação, de forma a permitir a inserção de todos na sociedade da informação. A
política de inclusão digital do Centro Universitário Fadergs tem por objetivos:
I. Simplificar a sua rotina diária, maximizar o tempo e as suas potencialidades
para que a pessoa possa usufrui desse suporte para melhorar as suas
condições de vida a fim de buscar novas oportunidades de emprego, meios de
comunicação e formas de obter aprendizado.
II. Apresentar um ambiente capaz de fazer imergir as tecnologias a serviço de
uma metodologia de ensino, a favor da interação dos alunos na sociedade da

informação anulando, assim, as diferenças sociais não pertinentes a este
processo.
O uso dos recursos tecnológicos deve ser apropriado de meios onde a
tecnologia da informação e comunicação (TIC) se direcione para fazer valer a
inclusão dos indivíduos neste ciberespaço. A Instituição deve ofertar diversos
recursos e desenvolver ações para que os discentes tenham ótimas experiências
em EaD, como:
a) Materiais interativos;
b) Ferramentas de acessibilidade;
c) Oficinas de apoio;
d) Atendimento e acompanhamento presencial.

3.16.4. Política de Relacionamento com o Governo e a Comunidade

O Centro Universitário Fadergs aproxima sua ação educativa da realidade
e das necessidades regionais e locais por meio de importantes relações de
parceria com as esferas da administração pública, agências governamentais,
organizações da sociedade civil e representações comunitárias, conforme
disposto no PDI.
A Política é articulada com os objetivos e valores Centro Universitário
FADERGS e tem, entre as suas diretrizes, os seguintes objetivos:
I. incorporar, em seu processo de desenvolvimento e em suas metas de
qualidade as políticas e regulamentações emanadas do MEC, com vistas a
melhor atender as necessidades do país em termos de educação superior;
II. contribuir para o desenvolvimento do regional e do Brasil pela escolha dos
campos de conhecimento a serem ensinados e pela definição de áreas de
pesquisa e extensão que contribuam neste sentido;
III. oferecer uma formação humanista, além da formação profissional
específica, oportunizando aos estudantes, assim como para os demais
membros

da

comunidade

acadêmica,

experiências

de

engajamento

comunitário e de atuação em situações de enfrentamento de problemas
concretos da sociedade;

IV. criar e manter um relacionamento sólido com as comunidades do entorno
do Centro Universitário e com órgãos da administração direta e indireta das
esferas federal, estadual e municipal que estejam em seu escopo de atuação;
V. participar de discussões que subsidiem a elaboração de políticas públicas
de interesse social e atuar como agente promotor dos valores da democracia
representativa; e
VI. atuar como agente promotor e difusor de novas tecnologias que
possibilitem a inclusão digital e o empoderamento das comunidades assistidas
pela Instituição.
Como ações positivas para o cumprimento dos objetivos supracitados,
priorizamos:
I. criar e manter um diálogo aberto com os representantes das diversas
entidades da administração pública direta e indireta, que atuam na regulação
do ensino superior no país, viabilizando a implantação de cursos de graduação
e pós-graduação que atendam às necessidades de desenvolvimento local,
regional e do Brasil;
II. manter representantes da sociedade civil nos principais fóruns, conselhos,
comitês e demais órgãos colegiados relacionados às suas áreas de atuação;
III. oferecer, por meio do FADERGS Carreiras, uma alternativa acessível de
ensino de línguas, favorecendo a internacionalização das comunidades interna
e externa;
IV. fomentar a iniciação científica em áreas que contribuam para o
desenvolvimento de conhecimento científico relevante para a sociedade;
V. promover espaços de debate sobre temas de interesse público,
fortalecendo os princípios da democracia representativa;
VI. engajar a comunidade universitária em ações de voluntariado que
contribuam para o bem-estar da comunidade e para a consecução de políticas
públicas sociais e ambientais;
VII. contribuir com a administração pública através da apresentação de
propostas voltadas para o desenvolvimento das regiões em que o Centro
Universitário Fadergs atua;

VIII. apoiar as iniciativas de empreendedorismo e inovação existentes nas
comunidades atendidas;
IX. desenvolver conexões entre a missão e os objetivos do Centro
Universitário Fadergs e as necessidades da Região em que está localizado,
com vistas a maximizar a sua contribuição para a comunidade e para a ação
governamental.
X. relacionar-se com a comunidade local, materializando a prática e as ações
acadêmico-administrativas de extensão, pautada na missão, valores, objetivos
e políticas institucionais estabelecidas;
XI. desenvolver valores sociais, contribuindo para a melhoria das condições
sociais da comunidade externa como um todo;
XII. fomentar ações de inclusão;
XIII. assegurar uma Agenda Institucional de extensão que contemple ações de
responsabilidade social por meio de atividades permanentes, bienais, anuais,
semestrais e mensais;
XIV. assegurar, no mínimo, um percentual mínimo da carga horária total dos
cursos em projetos de extensão universitária, privilegiando as linhas de
extensão institucionais;
XV. disponibilizar ao público externo o conhecimento adquirido por meio do
ensino e pesquisa, viabilizando assim a interação entre a Instituição e a
sociedade;
XVI. contribuir para a melhoria das condições de vida da população, por meio
das ações de responsabilidade social e desenvolvimento econômico regional;
XVII. atuar com agente de inclusão, em sua magnitude, compreendendo a
eliminação

de

barreiras

arquitetônicas,

pedagógicas/metodológicas,

atitudinais, comunicacionais e digitais;
XVIII. oferecer, por meio do NPN - Núcleo de Práticas em Negócios, apoio e
orientação a empreendedores;
XIX. atualizar sistematicamente as informações a respeito da continuidade na
vida acadêmica ou da inserção profissional, coletando e analisando
informações que permitam avaliar aspectos relacionados à inserção dos

egressos no mercado de trabalho, como condições de trabalho e renda e a
continuidade dos estudos;
XX. comparar os dados da situação atual dos egressos com as suas
condições prévias à realização da graduação e com seu percurso acadêmico;
XXI. realizar estudo comparativo entre a atuação do egresso e a formação
recebida; e
XXII. promover ações reconhecidamente exitosas ou inovadoras.

3.16.5. Política de Uso da Sala dos Professores

A sala dos professores é o espaço destinado aos docentes para
realização das atividades acadêmicas, proporcionando a convivência das
diversas áreas de conhecimento, onde eles têm a sua disposição recursos de
tecnologia da informação, bem como, conta com espaço para guarda de
equipamentos e materiais, além do apoio técnico-administrativo próprio para
atendê-los.
A política de utilização da sala dos professores é complementar ao
Estatuto, Regimento Geral, PDI e Manual do Docente do Centro Universitário
Fadergs. A referida política tem como objetivo estabelecer os critérios de
utilização dos espaços destinados a sala dos professores e ao acolhimento para
desenvolvimento de materiais para aulas com infraestrutura adequada e equipe
de atendimento própria.
É responsabilidade de todos os usuários do espaço:
 Ter empatia, atenção e comprometimento em todo o atendimento prestado a
professores e alunos;
 Ser cordial no trato com colegas de setor e de outras áreas;
 Conhecer as rotinas do setor;
 Harmonizar a realização das suas demandas individuais em seu horário de
trabalho, bem como demais atividades da área.

 Providenciar

os

materiais

solicitados

pelos

docentes,

sejam

eles

equipamentos para utilização em aula ou interlocução com equipe de TI ou
Operações no que se refere as necessidades de sala de aula.
 Garantir a orientação ou reprodução dos materiais solicitados para aula.
 Ser o canal de comunicação com as demais área da IES
 Garantir a reserva dos espaços solicitados tanto por docentes como demais
setores.
 Realizar atendimento a alunos que buscam informações dos docentes.
 Promover a Pesquisa de Satisfação semestral entre os Docentes e estimular
a participação de todos.

3.16.6. Política de Uso dos Auditórios

O Centro Universitário Fadergs, preocupado com a segurança e qualidade de
vida dos usuários, conservação dos ativos, preservação das edificações, estabelece
a presente política, norteada pelas normas e legislação vigentes, visando não apenas
a orientação, mas a prática de ações corretas em seu campus universitário.
Sendo assim, os objetivos da Política de Uso dos Auditórios são:
I. Nortear os colaboradores e usuários para a utilização dos auditórios, de
forma que estes possam usufruir da melhor maneira desses espaços, para os
mais diversos fins e de acordo com a política da Instituição.
II. Assegurar as condições de infraestrutura físicas e de equipamentos, para
o bom uso dos espaços de acordo com as atividades a serem desenvolvidas no
local.
III. Garantir o uso adequado do espaço físico, considerando-se o número de
usuários e o tipo de atividade desenvolvida;
IV. Implementar melhorias nas condições de luminosidade, climatização e
ventilação adequadas às necessidades climáticas locais;
V. Manter mobiliário e aparelhagem específica, para proporcionar condições
adequadas e suficientes aos usuários;

VI. Manter todo o espaço físico limpo e arejado, garantindo o bom uso da
infraestrutura local.
A gestão dos espaços de auditório cabe à equipe de Operações do campus,
sendo de responsabilidade de Operações, garantir que os ambientes estejam limpos
e adequados para o uso, bem como o atendimento as demandas técnicas para o
correto uso do ambiente.
Os equipamentos técnicos serão disponibilizados conforme a solicitação, sendo
o solicitante responsável pela guarda destes. O responsável assinará um Termo de
responsabilidade que será apresentado pela equipe técnica nos locais e dias dos
eventos. Quaisquer danos ocasionados nos equipamentos do auditório reservado
serão de responsabilidade da área solicitante.

3.16.7. Política de Valorização da Diversidade, do Meio Ambiente, da Memória
Cultural, da Produção Artística e do Patrimônio Cultural

O Centro Universitário Fadergs, desde sua fundação, está comprometido com
ações que visam o respeito à diversidade, ao meio ambiente, à memória cultural, à
produção artística e ao patrimônio cultural, que são apoiadas pela sua política, que
estabelece a definição para cada um desses temas, conforme segue:
 Diversidade: multiplicidade e interação de diversas culturas em diferentes
perspectivas, tais como: raça, gênero, orientação sexual, deficiência e religião. Meio
Ambiente: conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física,
química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. (LEI
Nº 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981).
 Memória Cultural: relaciona-se aos documentos que constituem a herança
cultural e contêm informações sobre experiências passadas.
 Produção Artística: conjunto de obras, produtos, projetos, documentação,
registros ou serviços realizados pelo indivíduo ou pelo grupo e que produz uma ação
cultural ou artística. São exemplos de atividades de produção artística e cultural
realizadas na instituição: audiovisuais; performances; programas para Rádio, TV e
Internet; apresentações teatrais; apresentações de dança; desfiles; animações; arte

digital; desenhos; filmes/vídeos; fotografias; ilustrações; intervenção urbana; pintura;
apresentações musicais; trilhas sonoras; produções musicais; festivais, mostras e
eventos, entre outros.
 Patrimônio Cultural: conjunto de bens materiais e imateriais, com reconhecida
importância histórica e cultural, representativos da cultura de uma localidade, de um
grupo ou de uma sociedade.
As diretrizes da Política de valorização da diversidade, do meio ambiente, da
memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural constituem-se no
fomento e realização de ações que promovam a valorização da diversidade, do meio
ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural em suas
unidades e como parte das atividades acadêmicas; na ampliação das ações
realizadas internamente e na comunidade, incentivando, promovendo e divulgando
iniciativas docentes e discentes; na viabilização da ações e projetos com apoio dos
cursos por meio de eventos, projetos ou ações específicas; e na garantia de que os
temas sobre diversidade, meio ambiente, memória cultural, produção artística e
patrimônio cultural estejam presentes de forma transversal e articulada com os
conteúdos e práticas em todos os currículos dos cursos do Centro Universitário
Fadergs.
A política em questão, assegura, ainda que temas relacionados à Educação
Ambiental, Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, e Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de
2002, sejam abordados em disciplinas dos cursos ofertados, combinados à inserção
do tema em outras disciplinas, transversalmente ao currículo; e que temas ambientais
sejam vinculados à Política de Extensão.
No que se refere aos cursos do Centro Universitário Fadergs, a garantia de que
os temas relacionados à memória cultural, à produção artística e ao patrimônio
cultural, à diversidade e ao meio ambiente sejam contemplados em maior ou menor
medida nos diferentes cursos ofertados nas Escolas da Instituição, baseia-se nas
seguintes orientações:
 Nos cursos da Escola de Negócios e Hospitalidade, as iniciativas devem
abordar a responsabilidade socioambiental, empreendedorismo sustentável e a
valorização da cultura como temática transversal, nos cursos de graduação, em

disciplinas da matriz curricular e em Projetos Integradores, além de ações de
extensão, como cursos, eventos e fóruns de discussão.
 Nos cursos da Escola de Ciências da Saúde, a qualidade de vida deve
constituir um dos principais norteadores dos currículos e práticas pedagógicas,
permitindo a incorporação transversal dos princípios da sustentabilidade, com
exploração de interfaces entre arte e cultura.
 Nos cursos da área de Engenharia e TI, pode-se destacar as exigências
relativas ao desenvolvimento sustentável, à qualidade de vida e ao desenvolvimento
de tecnologias amigáveis em relação ao meio ambiente.
 Na área de Direito as ações pedagógicas preveem a incorporação de temas
jurídicos vinculados à diversidade, meio ambiente, memória cultural, produção
artística e patrimônio cultural.
A referida política preconiza a ampliação da consciência a respeito da Memória
Cultural no âmbito de toda a comunidade acadêmica, inserindo o tema em discussões
que abordam a herança cultural e informações sobre experiências passadas; o
desenvolvimento da consciência a respeito do Patrimônio Cultural no âmbito de toda
a comunidade acadêmica, inserindo o tema em discussões que abordam o conjunto
de bens materiais e imateriais, com reconhecida importância histórica e cultural,
representativos da cultura local e da sociedade na qual o Centro Universitário Fadergs
está inserido; o fortalecimento do compromisso com a formação da consciência social
de seus educandos a partir da incorporação de temas transversais e ações afirmativas
de defesa e promoção dos direitos humanos, da igualdade étnico-racial: de educação
ambiental, de produção artística e da valorização do patrimônio cultural, em atividades
de extensão projetos integradores desenvolvidos em todos os seus cursos de
graduação; e a ampliação da consciência a respeito da diversidade no âmbito de toda
a comunidade acadêmica, inserindo o tema em discussões que abordam a
diversidade em diferentes perspectivas: raça, gênero, orientação sexual, deficiência e
religião.
A articulação das ações de Responsabilidade Social com os temas sobre
memória cultural, produção artística e patrimônio cultural, diversidade e meio
ambiente; a promoção das ações de responsabilidade social que envolvam o

reconhecimento e valorização da região na qual o Centro Universitário Fadergs e
localiza, fortalecendo a identidade cultural e histórica da região; a atuação junto à
comunidade acadêmica para disseminação e promoção da ética e da cidadania; e a
efetivação de ações que atendam aos assuntos sociais, à formação de lideranças,
desenvolvimento de oportunidades, integração de pessoas com projetos acadêmicos
alinhados com o desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo são orientações
definidas pela política de valorização da diversidade, do meio ambiente, da memória
cultural, da produção artística e do patrimônio cultural. Outrossim, de modo a reafirmar
a importância das ações previstas, a política prevê a criação de um Conselho de
Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade e a oferta de mecanismos de transmissão
dos resultados para a comunidade.
Deste modo, as ações voltadas à valorização da diversidade, do meio
ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural e as
ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos e da igualdade étnicoracial, constituem a prática pedagógica valorizada pelo Centro Universitário Fadergs
e corrobora para o desenvolvimento de habilidades profissionais, a partir da
transversalidade curricular desses temas e das oportunidades nas quais os
estudantes

aplicarão

seus

conhecimentos

teóricos

em

situações

práticas,

desenvolvendo competências profissionais inerentes ao projeto pedagógico do curso
e ampliando as competências do egressos.

3.16.8. Política Institucional para Modalidade de Educação a Distância (EaD)
De acordo com o Decreto nº 9.057, de 25/05/2017, Artigo 1º, “considera-se
educação a distância a modalidade educacional na qual a mediação didáticopedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorra com a utilização de
meios e tecnologias de informação e comunicação, com pessoal qualificado, com
políticas de acesso, com acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, e
desenvolva atividades educativas por estudantes e profissionais da educação que
estejam em lugares e tempos diversos” (MEC, 2017).
A concepção da Política para EaD adotada pela Instituição abrange todas as
disciplinas e Cursos ofertados na modalidade de Educação a Distância de Graduação

(Licenciatura e Bacharelado) e Cursos Superiores de Tecnologia, do Centro
Universitário Fadergs e é coerente com as bases legais, e encontra-se em
conformidade com este PDI e o Projeto Pedagógico Institucional (PPI), resultando da
construção de um processo educativo fortemente baseado em novas tecnologias e
metodologias apoiadas na modalidade web-based, tendo objetivos a garantia do
alinhamento entre a base tecnológica institucional com o Projeto Pedagógico
Institucional (PPI), Projeto Pedagógico de Curso (PPC) e o Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI); o estabelecimento de responsabilidades e definições das
disciplinas e dos cursos praticados na modalidade a distância, em consonância com
o PDI e com a legislação vigente, em prol da formação do estudantes conforme
descrito no PPC; e o estabelecimento de critérios e condições de oferta dos cursos
nos polos de apoio às atividades presenciais.
A Política para Modalidade EaD estabelece como diretrizes a garantia do
processo educativo mediante aprendizagem colaborativa e significativa mediada por
docentes, por meio das TIC’s; a possibilidade de uma relação de aprendizagem que
supere as dimensões de espaço/tempo e que desenvolva competências, habilidades
e atitudes necessárias para a formação dos futuros profissionais, respeitando a
autonomia do estudante para estudar e o exercício constante de articulação entre
teoria e prática, currículo e vida profissional; a priorização do uso da metodologia ativa
nas disciplinas e cursos oferecidos na modalidade de EaD; o incentivo à mediação
didático-pedagógica com a participação ativa pela busca do conhecimento por meio
de experiências reais ou simuladas, com o objetivo de desenvolver a capacidade de
resolver problemas com sucesso; e a fundamentação nos seguintes pilares
pedagógicos:
 estudo individualizado: apoiado no conjunto de materiais didáticos que
permitem ao estudante ter acesso aos fundamentos necessários para pesquisar,
estudar e resolver problemas com autonomia, respeitando o seu ritmo de
aprendizagem;
 estudo mediado: a interação entre estudantes e docentes auxilia no processo
de aprendizagem com trocas síncronas e assíncronas;

 estudo colaborativo: a interação e socialização de conhecimentos
construídos nas disciplinas permitem uma troca constante entre estudantes e
docentes;
 estudo ludopedagógico: a “gamificação” e os games educacionais estimulam
processos cognitivos e atividades lúdicas, proporcionando o engajamento e a
distensão do aprendizado formal; e
 estudo mobile: dispositivos móveis ampliam as oportunidades de
participação e interação na construção do conhecimento e, consequentemente,
melhores resultados de aprendizagem e de pesquisa.
A referida política preconiza o favorecimento, por meio das Tecnologias de
Informação e Comunicação, da geração de novos conhecimentos; a viabilização de
novos negócios e oportunidades; a garantia do ensino em bases tecnológicas - sem
prescindir de valores referentes à formação integral e humanística do indivíduo destacando a “competência tecnológica”; a estruturação da concepção institucional,
oferta de EaD e o próprio AVA (Blackboard) com base nas Novas Tecnologias de
Informação e Comunicação - NTIC’s; e a garantia dos cinco conceitos norteadores do
EaD atual:
 acessibilidade: materiais didáticos acessados a qualquer tempo;
 mobilidade: conteúdos acessados por meio de tablets, smartphones e
computadores, além de e-books;
 interatividade: objetos de aprendizagem interativos, baseados em um
intenso processo que envolve dialogismo, hipertextualidade e multimediatização,
garantindo a transmissão de conteúdos de forma mais intuitiva e dinâmica;
 interação: conjunto de ferramentas que garantem a possibilidade de
comunicação e interação entre estudantes e docentes por meio de ferramentas
textuais e audiovisuais;
 cooperação: incentivo aos estudantes para que compartilhem materiais e
produzam conhecimentos de forma colaborativa.
São assegurados, ainda, pela política em questão, a potencialização do
processo educativo das disciplinas oferecidas na modalidade a distância por meio de
mecanismos efetivos de interação e comunicação que permitem executar em

profundidade o PPC; a garantia da acessibilidade digital e comunicacional; garantia
da cooperação entre seus usuários: coordenadores, docentes e estudantes, por meio
do acesso aos seus recursos didáticos 24 horas, 7 dias da semana, com segurança
do registro de seus dados; e a padronização dos canais de interação e comunicação
em todas as disciplinas, facilitando a apropriação pelos estudantes a respeito do AVA
e seus recursos e do modelo educacional operado.
Ademais, a Política para a Modalidade EaD estabelece, também, a prestação
de suporte pedagógico aos estudantes; provimento de atendimento psicopedagógico
àqueles com deficiências ou necessidades especiais; a garantia, no processo de
avaliação institucional, da avaliação periódica da oferta de disciplinas EaD e das TIC’s
utilizadas, pelos estudantes e equipe pedagógica; e a disposição de base tecnológica
alinhada com os projetos pedagógicos dos cursos, observando a formação pretendida
para os discentes e considerando as condições reais da localidade de oferta.
Outrossim, a política em pauta estipula as diretrizes para implementação de
polos de apoio às atividades presenciais; as responsabilidades – do estudante, da
Instituição, do corpo docente e tutorial, do NEaD, da equipe multidisciplinar, da equipe
de tecnologia educacional, da equipe de Design Educacional, da Equipe de Produção
de Materiais Didáticos e do Polo de Apoio às Atividades Presenciais -; e as definições
– das disciplinas ofertados na modalidade a distância em cursos presenciais, dos
cursos ofertados na modalidade a distância em cursos presenciais, das concepções
metodológicas para oferta de disciplinas e cursos na modalidade a distância, dos
Recursos Tecnológicos e Didáticos, do acompanhamento e formação dos estudantes,
do Núcleo de Educação a Distância – NEaD, do planejamento de oferta de novos
cursos na modalidade de educação a distância e abertura de novos polos de apoio às
atividades presenciais e das atribuições do corpo docente e tutorial.

3.16.9. Política para Ações Afirmativas de Defesa e Promoção dos Direitos
Humanos e da Igualdade Étnico-Racial

A Responsabilidade Social, com o viés da inclusão social está relacionada ao
acesso de todos aos benefícios oferecidos pela sociedade, tendo como base o

respeito às diferenças, o exercício da cidadania e a dignidade humana. Refere-se,
portanto, às questões de igualdade de acesso a bens culturais, tecnologias,
informações e serviços, bem como a valorização das expressões culturais, as
escolhas religiosas, a diversidade racial e a orientação sexual, sendo o princípio do
respeito à diversidade o que mais atende a questão da inclusão social.
A Política tem como objetivo promover a defesa dos direitos humanos e a
promoção do direito à diversidade cultural, a defesa dos direitos a igualdade étnicoracial, a busca da igualdade de gênero, a garantia dos direitos das pessoas com
deficiência bem como, a diminuição da desigualdade social e o combate a todo tipo
de discriminação e preconceito.
Entende-se como “ação afirmativa” um conjunto de medidas e ações,
específicas e especiais, necessárias para contribuir com a afirmação da dignidade, da
identidade e da cultura de grupos discriminados e vitimados pela exclusão social,
ocorridos no passado ou no presente, bem como com a diminuição da desigualdade
social.
Esta política destina-se, prioritariamente, aos grupos historicamente excluídos:
indígenas, negros, quilombolas, comunidades tradicionais, pessoas com deficiência,
mulheres e população LGBTQIA+, com ênfase nas pessoas ingressantes por meio
políticas de equidade de direitos, tais como o Sistema de Cotas Sociais, o Processo
Seletivo Especial e as vagas destinadas às pessoas com deficiência.
As ações da Política para Ações Afirmativas de Defesa e Promoção dos Direitos
Humanos e da Igualdade Étnico-Racial serão tangibilizadas pelo CRDC por meio dos
instrumentos abaixo:
I. Campanhas e eventos de sensibilização e conscientização de Defesa e
Promoção dos Direitos Humanos e da Igualdade Étnico-Racial;
II. Programas Institucionais de Ensino, Pesquisa e Extensão, de Ações
Afirmativas de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos e da Igualdade
Étnico-Racial;
III. Atendimento aos Programas de reserva de vagas e Processos Seletivos
Especiais de ingresso;
IV. Identificação no cadastro de estudantes da condição Socioeconômico e
Étnico-Racial dos discentes da Centro Universitário FADERGS; e

V. Realização de treinamentos para equipe acadêmico-administrativa.

3.16.10. Política de Utilização dos Armários da Sala dos Professores

As políticas têm como objetivos estabelecer critérios para utilização dos
armários da sala dos professores.
Os armários disponíveis na sala dos professores são para uso exclusivo
dos docentes e sua utilização é destinada à guarda de materiais e equipamentos
utilizados para realização das atividades acadêmicas durante o semestre letivo.

3.16.11. Políticas de gestão

As políticas de Gestão têm por objetivo estabelecer princípios de organização
e gestão capazes de nortear a ação institucional, definindo sua estrutura, dinâmica e
funcionamento para atender a complexidade que caracteriza os processos de um
Centro Universitário Fadergs.
Pode-se caracterizar as políticas de gestão institucional do Centro Universitário
Fadergs por meio das dimensões balizadoras de seu modus operandi, quais sejam:
a) democrática, uma vez que os gestores e beneficiários dos resultados da
ação desenvolvida são envolvidos no processo decisório e no seu
acompanhamento, controle e avaliação, sob a forma de representação e/ou
diretamente;
b) tradicional, pela adoção da colegialidade, permitindo compartilhar os
objetivos e os significados da missão e da visão dela decorrentes, que
constituem a identidade do Centro Universitário Fadergs , com todos os seus
atores agentes;
c) propositiva, na medida em que é uma gestão que se insere no contexto
socioeconômico, político e cultural regional, adotando uma postura proativa em
termos de desenvolvimento humano sustentável e considerando as
permanentes mudanças do cenário internacional; e

d) educacional, por considerar a educação sob o enfoque de um processo
emancipatório humano e, como tal, um bem público adotando a identidade de
uma instituição privada de educação superior. As ações decorrentes de uma
política de gestão solidamente alicerçada nessas dimensões, servem de
contexto, na medida em que impregnam todos os processos e atividades
institucionais.
A gestão do Centro Universitário Fadergs, que emana de sua Reitoria, envolve
um conceito amplo de administração que não se limita a aspectos administrativos
rotineiros. Suas formas relacionais, expressas no plano das concepções (documentos
institucionais), concretizam-se nas práticas adotadas em relação ao processo de
tomada de decisão e de desenvolvimento de ações institucionais, coerentes com uma
racionalidade comunicativa, ancorada no diálogo, que perpassa, no âmbito local,
regional, nacional e internacional, as relações com:
a)

todos os elementos componentes (Escolas, cursos, setores, corpo
docente, discente e técnico-administrativo);

b)

o mundo do trabalho e organismos da sociedade civil; e

c)

os órgãos governamentais.

Seu componente formal, a dimensão estrutural e organizacional, é descrita nos
seus documentos normativos - Estatuto e Regimento Geral - que dão conta de sua
democratização e distribuição de poder.
Seu componente dinâmico, real, vivo e histórico encontra na liderança
institucional, voltada para práticas sociais impregnadas de um grande senso de
comunidade, a própria mola propulsora da ação de seus colegiados e da construção
da identidade do Centro Universitário Fadergs, que se reconhece como uma
Instituição que aprende. Digno de ênfase, nesse componente, é o cuidado da gestão
institucional pelo clima de trabalho que favorece uma rede de relações entre os
integrantes do corpo social (seu principal patrimônio), reconhecidos como atores
agentes, e deles para com a Instituição.
Em termos de gestão do Centro Universitário Fadergs podemos afirmar que ela
favorece à cultura institucional inclusiva (seu ethos), que impregna toda a ação
educativa em termos de normas, valores, crenças, formas de conceber a educação
superior, a formação dos alunos, as situações de conflito, as diferenças entre os

grupos, as metodologias de ensino, as relações interpessoais, os estilos de trabalho
etc.
Por ser uma gestão institucional favorecedora dessa cultura institucional
inclusiva, com valores compartilhados, por entender o Centro Universitário Faderg
como uma Instituição que aprende, é que essa gestão imprime, como marca de ação
sua já referida colegialidade, ou seja, tem consciência de compartilhar os objetivos e
os significados da identidade da instituição com todos os seus atores agentes. As
políticas de gestão do Centro Universitário Fadergs estão:
a) representadas neste Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) com seu
Projeto Pedagógico Institucional (PPI), ao qual está subordinada a administração
dos meios materiais e tecnológicos da Instituição;
b) traduzida na organização acadêmica e nas relações com o quadro de
pessoal, definidas em seu Estatuto e Regimento Geral; e
c) consubstanciada na ação administrativo-acadêmica propriamente dita,
desenvolvida nos programas institucionais, projetos e atividades de ensino, de
pesquisa e de extensão.
As orientações deduzidas dos fundamentos e princípios, institucionalizados em
suas políticas e diretrizes, estão agrupados a seguir:

3.16.11.1. POLÍTICA DE ATENDIMENTO DOCENTE E DISCENTE NA BIBLIOTECA
A Biblioteca está vinculada à Reitoria Acadêmica, que juntos estabelecem
programas e ações, gerando condições favoráveis para o suporte às atividades de
ensino, pesquisa e extensão.
A Biblioteca é depositária de todo o material bibliográfico e especial e destinase a prover de informações o ensino, a pesquisa e a extensão, de acordo com as
políticas da Instituição. Ela deve promover e fomentar o conhecimento por meio de
ferramentas concretas, inovadoras e acessíveis, que sejam adequadas aos diferentes
perfis de usuários, considerando a demanda informacional específica de cada
indivíduo. Para oferecer esse suporte utilizamos de recursos técnicos, informacionais,
interativos, dinâmicos e confiáveis na busca e disseminação da informação.

A política tem como objetivo atender com eficiência as necessidades de
estudos e pesquisas do corpo docente e discente, visando subsidiar as ações
educacionais, oferecendo serviços que colaborem para o aprimoramento e
desenvolvimento constante do conhecimento.
Para ter acesso e dispor do espaço da Biblioteca, o usuário se obriga a:
 colaborar para manter na Biblioteca um ambiente propício ao estudo e à
pesquisa;
 respeitar as instruções dos colaboradores da Biblioteca;
 respeitar avisos e recomendações das condições de uso da Biblioteca;
 respeitar o regulamento da Biblioteca.

Serviços oferecidos ao corpo docente:
 Disponibilizar listas bibliográficas e conteúdos disponíveis na Biblioteca que
dão suporte e complementam o ensino oferecido em sala e demais ações
pedagógicas;
 Auxiliar e sugerir títulos com assuntos correspondentes a matéria ministrada
em sala;
 Oferecer serviços e ferramentas tecnológicas inovadoras que dão suporte
no acesso à informação de qualidade;
 Apoiar e fornecer ferramentas e informações para a produção cientifica e
desenvolvimento de pesquisas;
 Atuar de forma efetiva em treinamentos de capacitação de professores e
pesquisadores na busca e no acesso à informação;
 Organizar capacitação tecnológica e treinamentos interativos nos diferentes
formatos e meios de informação;
 Disponibilizar o acesso ilimitado as bases de dados de periódicos científicos;
 Disponibilizar o acesso gratuito e ilimitado às bibliotecas virtuais, disponíveis
por 24 horas;
 Disponibilizar rede Wi-Fi na biblioteca;
 Efetivar empréstimos, reservas e renovações de maneira rápida ao usuário;

 Dar orientação bibliográfica;
 Realizar comutação bibliográfica.

Serviços oferecidos ao corpo discente:
 Dar suporte no ensino e na pesquisa;
 Oferecer continuamente programas de treinamento aos usuários com o
objetivo de capacitá-los na utilização das fontes de informação, no formato eletrônico,
disponibilizadas para a comunidade acadêmica;
 Oferecer treinamentos e capacitação no acesso as bases de dados;
 Auxiliar e orientar usuários nas realizações de pesquisas e a lidarem com as
diversas fontes de informação disponibilizadas atualmente;
 Oferecer bases de dados de periódicos científicos;
 Disponibilizar o acesso gratuito e ilimitado às bibliotecas virtuais, disponíveis
por 24h por dia, 7 dias por semana;
 Disponibilizar o acesso a rede Wi-Fi na biblioteca;
 Realizar empréstimos, reservas e renovações de maneira rápida ao usuário;
 Realizar comutação bibliográfica;
 Organizar serviços de orientação à normalização de trabalhos científicos;
 Disponibilizar ferramentas de suporte aos estudantes PCDs (Pessoas com
Deficiências).
As responsabilidades das partes seguem:
 Papel Coordenação da Biblioteca: cumprir e fazer cumprir o regulamento da
biblioteca.
 Comunidade acadêmica: cumprir o disposto no Regulamento da Biblioteca e
demais documentos que suportam os serviços oferecidos.
Para ter acesso e dispor do espaço da biblioteca, o usuário se obriga à:


colaborar para manter na Biblioteca um ambiente propício ao estudo e à

pesquisa;


respeitar as instruções dos colaboradores da Biblioteca;



respeitar avisos e recomendações das condições de uso da Biblioteca;



respeitar o regulamento da biblioteca.

O empréstimo de material do acervo é facultado aos alunos, professores e
colaboradores da IES que estejam devidamente cadastrados no sistema.
Os prazos de empréstimo domiciliar de livros estão especificados por categoria
de usuário:
 Aluno de graduação, tecnólogo e colaboradores (7 dias);
 Professores e alunos de pós-graduação (15 dias).
Renovações:
 As obras emprestadas poderão ser renovadas por igual período, desde que
não haja reserva para a obra e/ou nenhuma pendência do usuário (multa e/ou
obras em atraso);
 Obras em atraso não poderão ser renovadas. Neste caso o usuário deverá
comparecer à Biblioteca. A renovação deverá ser efetuada, preferencialmente,
com no mínimo 01 (um) dia de antecedência ao vencimento:
 Via web na página da Biblioteca;
 Nos computadores com acesso restrito ao sistema, disponíveis na Biblioteca;
 No balcão de atendimento, nesse caso, o usuário precisa apresentar o
material que será renovado.

Serão feitas reservas de material do acervo nas seguintes condições:
 quando o material de interesse não estiver disponível na Biblioteca;
 quando o usuário não estiver suspenso ou com obras em atraso.

Anualmente, será aplicada pesquisa de satisfação junto aos usuários, para
avaliar a qualidade dos serviços prestados pela Biblioteca. Com base nas informações
coletadas através da pesquisa de satisfação, serão planejadas ações buscando
atender os focos de insatisfações dos usuários.

3.16.11.2. POLÍTICA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA
BIBLIOTECA

A Política de Atendimento Educacional Especializado na Biblioteca se pauta na
premissa de que a educação superior desenvolve um papel social, voltado a formação

do indivíduo ao exercício da cidadania, trabalhando o respeito ao próximo e
oferecendo condições de igualdade para todos, sempre se posicionando contra a
exclusão social e a privação dos conhecimentos. Deste modo esta política objetiva
promover e avaliar a acessibilidade, bem como o desenvolvimento de estratégias de
aprendizagem, para alunos com alguma necessidade especial ou redução de
mobilidade, garantindo sua inclusão, permanência e desenvolvimento no meio
acadêmico e social e na utilização do espaço da própria biblioteca.
A política em questão firma o compromisso da Biblioteca com o
desenvolvimento de pessoal e a adoção de tecnologias que em conjunto possibilitem
o suporte necessário no atendimento especial.
Em conformidade com o Decreto Nº 5.296 de 2 de dezembro de 2004, com a
norma ABNT NBR 9050 e com o Plano de Promoção de Acessibilidade, a Biblioteca
do Centro Universitário Fadergs conta com as condições necessárias de infraestrutura
e de tecnologia para atendimento aos alunos, tais como:
I. pisos táteis direcionais e de alerta: tem a função de guiar ou alertar
principalmente os usuários com deficiências visuais, ou baixa acuidade visual os
auxiliando no entendimento do ambiente do ao seu redor, principalmente se o chão
apresentar quaisquer desníveis, como degraus;
II. bebedouro adaptado; segundo a norma NBR 9050 o bebedouro acessível
deve possuir altura livre inferior de no mínimo 0,73 m do piso, deve ser garantido um
espaço de projeção de 0,80 m por 1,20 m no piso, medida de ocupação de uma
pessoa utilizando cadeira de rodas para a aproximação frontal ao bebedouro, podendo
avançar sob o bebedouro até no máximo 0,50. O acionamento de bebedouros, devem
estar posicionados na altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso. Quando houver copos
descartáveis, o local para retirada deles deve estar à altura de no máximo 1,20 m do
piso;
III. escadas e rampas com corrimãos duplicados: devem ter seção circular com
diâmetro entre 3,0 cm e 4,5 cm e devem estar afastados no mínimo 4,0 cm da parede
ou outro obstáculo (NBR 9050);
IV. escadas sinalizadas com demarcações de cor contrastante nos degraus e
espelhos: segundo a norma NBR 9050 todo degrau ou escada deve ter sinalização

visual na borda do piso, em cor contrastante com a do acabamento, medindo entre
0,02 m e 0,03 m de largura. Essa sinalização pode estar restrita à projeção dos
corrimãos laterais, com no mínimo 0,20 m de extensão;
V. identificação em braile e relevo em consonância com a NBR 9050;
VI. mesas para PCD e cadeiras para obesos;
VII. balcão de atendimento rebaixado uma parte da superfície do balcão, com
extensão de no mínimo 0,90 m, deve ter altura de no máximo 0,85 m do piso,
garantindo o espaço da projeção da cadeira de rodas;
VIII. sanitários para PCD: deve ser considerado o espaço para a manobra da
cadeira de rodas dentro do banheiro, deste modo um diâmetro livre de 1,50 m, há a
necessidade da instalação de barras para garantir a transferência lateral,
perpendicular e diagonal. Os lavatórios devem garantir altura frontal livre na superfície
inferior e na superfície superior de no máximo 0,80 m, para que seja possível encaixar
a cadeira de rodas;
IX. rotas e saídas de emergência: regida pela NBR 9077. Para calcular as
medidas das portas de saídas de emergência é necessário saber o número de
pessoas que transitam no local, a ocupação e a distância que se leva até chegar à
porta. O material usado para este tipo de porta pode ser: madeira, alumínio, vidro ou
ferro. As placas de sinalização de emergência devem ser inseridas em função das
características especificas do local, do uso e dos riscos existentes, a uma altura de
1,80m, medida do piso até a base da sinalização, devendo ser distribuídas em mais
de um ponto dentro da área. As placas de sinalização de emergência devem se
destacar em relação às demais placas ou adereços da comunicação visual do local,
não podendo ser neutralizadas pela decoração ou cores e acabamentos nas paredes.
As sinalizações destinadas à orientação e salvamento devem ser produzidas com
materiais fotoluminescentes (de acordo com a norma DIN 67510);
X. tradutor português-libras; disponibilização do VLibras, trata-se de uma suíte
de ferramentas utilizadas na tradução automática do Português para a Língua
Brasileira de Sinais. É possível utilizar essas ferramentas tanto no computador
Desktop quanto em smartphones e tablets;
XI. disponibilização de softwares e tecnologia assistiva;

XII. convênios com instituições de serviços especializados e de produção e
distribuição de livros em braile, falados e digitais;
XIII. matérias de desenvolvimento pedagógico para pessoas com déficit ou
superdotação de aprendizagem.
Na área de estudos para alunos Portadores de Necessidades Especiais são
oferecidas as seguintes tecnologias assistivas:
I. NVDA (Non Visual Desktop Access): é um software leitor de telas gratuito
para Windows, suporte para aplicativos principais, como navegadores de Internet, email, programas de mensagens instantâneas, software de produtividade (por exemplo,
Word, Excel, Power Point) e muitos outros. Tem opção de funcionar instalado no
computador ou a partir de pendrive ou outras mídias portáteis, e inclui sintetizador de
voz eSpeak em português do Brasil e mais de 40 outros idiomas;
II. Software de tradução de texto na língua portuguesa para Libras.
Para capacitar os colaboradores da Biblioteca no suporte ao atendimento
especial deve-se adotar alguns treinamentos, ferramentas e materiais de referência.
Dessa forma, a capacitação dos colaboradores em software e sistemas de apoio ao
deficiente vem ao encontro com a construção de uma Biblioteca Inclusiva. Os
profissionais inseridos nesse contexto devem se ater aos desafios vivenciados pelos
diversos públicos, se esforçando para incluir da maneira mais efetiva possível todos
que frequentam o espaço, por meio de serviços e produtos especializados as suas
necessidades.

3.16.3.3 Política de Avaliação Periódica do Uso dos Espaços

As políticas de Gestão têm por objetivo estabelecer princípios de organização
e gestão capazes de nortear a ação institucional, definindo sua estrutura, dinâmica e
funcionamento para atender a complexidade que caracteriza os processos de um
Centro Universitário.
A política de avaliação periódica do uso dos espaços é complementar ao
Estatuto, Regimento Geral e PDI Centro Universitário Fadergs. A instituição tem como
política a constante atenção à importância e necessidade de prover estrutura física de

excelência como suporte para a realização de suas finalidades, realizando
significativos investimentos para modernização dos recursos e implantação de novas
instalações.
Para o período de 2021 a 2025, o plano anual de expansão do parque
informática deve incluir tanto os ambientes de uso comum quanto os laboratórios
específicos de ensino, de forma a proporcionar condições de qualidade para a
expansão da área geográfica de atuação e da oferta de cursos, por meio de avaliação
conjunta com as áreas acadêmicas sobre as necessidades de modernização de
aplicativos e equipamentos, para que os estudantes possam dispor das condições de
aprendizado que reflitam a realidade de suas futuras práticas profissionais.
Os mesmos compromissos se aplicam à melhoria e expansão dos laboratórios
específicos de ensino, com base nas necessidades de aquisição e/ou atualização em
cada curso, previsões de expansão geográfica e /ou de novas ofertas no campus
existente e números esperados de ingressantes e veteranos.
Os princípios e diretrizes da referente política são:
I. Manter a rotina de inspeção e avaliação sistemática das instalações,
promovendo investimentos constantes para melhoria contínua da sua
infraestrutura, identificando as melhores oportunidades de expansão e/ou
adequação de seus imóveis, mobiliário e equipamentos, proporcionando aos
estudantes e docentes acessibilidade plena, condições e ambientes propícios
para as atividades de ensino, pesquisa e extensão;
II.

Garantir a conservação da infraestrutura existente e das instalações de

apoio como as centrais de atendimento a docentes e estudantes, bibliotecas,
áreas de convivência, espaços culturais, esportivos e para atividades
administrativas diversas;
III.

Aperfeiçoar, de forma sistemática, a infraestrutura física, de modo que

sejam projetadas para proporcionar ambientes propícios às atividades de
ensino, com recursos midiáticos, padrões de acessibilidade, acústica,
arejamento, iluminação e segurança a serem periodicamente submetidos a
processos de avaliação interna e externa, cujos indicadores fornecem os
subsídios para a identificação das possibilidades de melhorias;

IV.

Realizar manutenções sistemáticas preventivas e corretivas diversas,

com base em planos operacionais anuais elaborados em articulação com as
definições orçamentárias;
V.

Prover a aquisição de mobiliário para uso acadêmico e administrativo,

computadores, recursos audiovisuais e outros equipamentos, de forma
articulada com a expansão de oferta de cursos e/ou expansão da área
geográfica de abrangência;
VI.

Destinar percentual de 0,2% a 3% das receitas para investimentos em

aquisição/despesas

com

manutenção

e

conservação

predial

e

de

equipamentos, de forma contingencial às necessidades identificadas, com
aprovação por comitê executivo;
VII.

Manter o padrão de atendimento às necessidades institucionais, prezando

pela acessibilidade e conforto dos usuários, com mobiliários adequados a cada
ambiente e tipos de atividades, bem dimensionados, limpos e arejados,
contando com a avaliação constante da equipe de segurança do trabalho e da
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), que auxiliam na
definição de diretrizes e ações para o bem-estar e segurança de todos os
usuários.

3.16.3.4 Política de Contingência dos Serviços da Biblioteca

A Política de Contingência dos Serviços da Biblioteca busca identificar as
vulnerabilidades e os impactos que podem afetar os processos de disponibilidade e
acesso às ferramentas interativas de aprendizado no âmbito da Biblioteca do Centro
Universitário Fadergs, buscando planejar de forma racional estratégias que permitam
o acesso contínuo das bases de dados e ferramentas tecnológicas de ensino.
A política em questão define A Política de Contingência dos Serviços de
Biblioteca busca identificar as vulnerabilidades e os impactos que podem afetar os
processos de disponibilidade e acesso as ferramentas interativas de aprendizado no
âmbito da Biblioteca do Centro Universitário Fadergs.

A contingência busca planejar de forma racional, estratégias que permitam o
acesso contínuo das bases de dados e ferramentas tecnológicas de ensino, definindo
diretrizes que darão suporte e apoio à leitura, estudo e aprendizagem.
Seguindo uma metodologia de compreensão de métricas que visam refletir o
sucesso e a manutenção do acesso às diversas ferramentas disponíveis na Biblioteca,
esta política objetiva:


a análise das funcionalidades e aplicações;



o acompanhamento de uso das tecnologias;



a facilidade de interação homem-máquina;



a correção de processos de desvios de padrões;



a reavaliação dos processos de uso e aplicação de um plano de ação para

identificar possíveis barreiras agindo ativamente com soluções que garantam
as melhorias dos processos;


a facilidade e interação com os usuários.

O objetivo da política é garantir uma estrutura de serviço básica, que suporte o
acesso aos conteúdos disponibilizados tanto nos acervos físicos, quanto nas bases
de dados virtuais, prevenindo ocorrências que afetem a operação, de maneira isolada
ou simultânea, definindo estratégias para controle destas situações emergenciais e
suas consequências.
A Biblioteca adota procedimentos de contingência para acesso aos acervos
físicos e virtuais fornecendo as seguintes estratégias:
I. Para o acervo físico, um exemplar da bibliografia básica e complementar é
mantido para consulta local, quando publicado na versão impressa;
II. A Biblioteca possui estrutura tecnológica para suportar o sistema de gestão e
demais recursos tecnológicos adotados;
III. Na biblioteca há computadores e/ou tablets alocados para acesso a
plataformas de e-books e bases de dados;
IV. Os recursos informacionais assinados pela Biblioteca podem ser acessados
fora do campus, por meio de login e senhas específicas disponibilizadas aos
usuários;
V. Os serviços de renovação, reserva e pesquisa do acervo podem ser realizados
24h por dia;

VI. Rede Wi-Fi e disponibilização de tomadas nas salas de estudo, que permite o
uso de dispositivos próprios de cada membro da comunidade acadêmica;
VII. Os servidores estão ligados a um nobreak, para que, no caso de interrupção
do fornecimento de energia da rede pública, garanta as atividades do sistema;
VIII. Impressão parcial de livros e periódicos virtuais em consonância com os
critérios de direitos autorias estabelecidas pelos fornecedores de bases de
dados;
IX. Artigos disponíveis para download a partir das bases de dados assinadas;
X. Fornecimento de artigos, por meio do serviço de Referência da Biblioteca;
XI. Dotação orçamentária anual com garantia de continuidade e ampliação de
assinaturas de bases de dados e portais de e-books;
XII. Recebimento antecipado de alterações que serão implementadas no acervo
das bases de dados de e-books, incluindo as retiradas de obras por motivos de
expirações de contratos com os autores, substituições por edições mais
recentes e adições de novos títulos;
XIII. Acompanhamento mensal das estatísticas de uso e manutenção das bases de
dados;
XIV. Acompanhamento de chamados.
Para o acompanhamento dos chamados um colaborador responsável pelo
monitoramento, mensalmente, apresentará em planilha apropriada uma listagem de
ocorrências abertas com os problemas apresentados e informação sobre o
fechamento satisfatório das mesmas por parte do fornecedor (interno/externo). As
ocorrências

pendentes

serão

notificadas

formalmente

ao

fornecedor

para

providências e serão ainda submetidas a uma avaliação em Matriz GUT (Gravidade –
Urgência – Tendência) pelo bibliotecário ou responsável. Dessa forma, por meio da
atualização dessa matriz, será possível controlar todas as ocorrências e prevenir
situações que possam afetar os processos da Biblioteca.

3.16.3.5 Política de Contingência dos Serviços de Secretaria

A política de contingência dos serviços de secretaria tem em seu objetivo
buscar identificar as vulnerabilidades e os impactos que podem afetar os
processos

e

diante

destas

identificações

garantir

que

em

qualquer

eventualidade, a continuidade do funcionamento da organização face a essas
situações, sejam garantidas ao discente do Centro Universitário Fadergs. A
política será revista periodicamente com o intuito de acompanhar, mapear e
estabelecer estratégias em situações reais fáticas, buscando aprimoramento e
garantindo a entrega dos serviços com qualidade e agilidade. Esta medida
significativa garantirá avaliação sistemática, buscando eficiência assim como
asseverar confiabilidade dos serviços oferecidos, fazendo com que estes sejam
realizados e entregues no prazo.
Uma das principais metas é garantir as entregas das solicitações, tanto
aos discentes quanto aos Núcleos e Departamentos pares, prevenindo
ocorrências que afetem a entrega, envio ou solicitações de documentos, de
forma isolada ou simultânea, definindo assim estratégias para controle destas
situações emergenciais e suas implicações, para que estas não sejam
prejudicadas. São essas:


acompanhamento das solicitações;

 correção de processos de desvios de padrões;


reavaliação dos processos de uso e aplicação de um plano de ação para

identificar possíveis barreiras agindo ativamente com soluções que garantam
as melhorias dos processos;
 facilidade e interação com os Núcleos e a realização das entregas solicitadas.

A presente política tem as seguintes diretrizes:
I. Mapear processos que necessitem de plano de Contingência;
II. Determinar Plano de Contingência para as atividades essenciais ao
atendimento do Discente.

3.16.3.6 Política de Criação e Funcionamento dos Cursos da Pós-Graduação
Lato Sensu

O objetivo principal da política é estabelecer critérios para o funcionamento dos
Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, presenciais e a distância, do Centro
Universitário Fadergs.
Os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu seguem as seguintes
etapas de aprovação:
I

Os cursos poderão ser propostos pela Coordenação de Educação

Continuada, Coordenações de Curso, área de produtos ou ainda pelas
Gerências de Escola, quando identificarem demanda de mercado;
II O projeto do curso deverá ser elaborado por um professor especialista no
tema, contratado especificamente para este fim, avaliado pela Gerência de
Educação Continuada, Qualidade Acadêmica e Coordenação de Educação
Continuada e aprovado pelo ConsUnEPE;
III Após parecer favorável da Diretoria das áreas de Qualidade Acadêmica e de
Regulação e Suporte Acadêmico, o projeto será submetido para avaliação do
ConsUnEPE;
IV Após aprovação em ConsUnEPE, o curso será criado por meio de uma
Resolução e poderá ser ofertado;
V Os Cursos de Pós-graduação Lato Sensu podem ser oferecidos em nível de
Especialização, MBA (Master Business Administration) ou equivalentes.
Todos os Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu e em Nível de
Aperfeiçoamento devem atender na íntegra à Resolução CNE/CES Nº 7, de 11 de
dezembro de 2017 e à Resolução CNE/CES nº 1, de 6 de abril de 2018 alterada pela
Resolução CNE/CES Nº 4, de 11 de dezembro 2018, e também pela LDB, art. 44, III.
Para todos os cursos de Pós-graduação Lato Sensu, a Diretoria de
Planejamento e Suporte Acadêmico realizará o seu registro no Cadastro Nacional de
Cursos de Especialização do Sistema e-MEC. Este cadastro passou a ser obrigatório
para todos os cursos ativos a partir de 2012, conforme Instrução Normativa nº 1, de
13/02/2015, que estabelece os procedimentos para o cadastro de cursos de PósGraduação Lato Sensu.
O corpo docente dos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu deverá ser
constituído necessariamente por, pelo menos, 30% (trinta por cento) de docentes

portadores de título de mestre ou de doutor, obtido em programa de pós-graduação
stricto sensu devidamente reconhecido pelo poder público, ou revalidados, nos termos
da legislação pertinente.
Os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu devem ter duração mínima de 360
(trezentos e sessenta) horas, nestas não computado o tempo de estudo individual ou
em grupo, sem assistência docente, e o reservado, obrigatoriamente, para elaboração
de monografia ou trabalho de conclusão de curso.
Os cursos de Pós-Graduação em Nível de Aperfeiçoamento devem ter duração
mínima de 180 (cento e oitenta) horas, nestas não computado o tempo de estudo
individual ou em grupo, sem assistência docente, e o reservado, obrigatoriamente,
para elaboração de monografia ou trabalho de conclusão de curso.
Os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu e em Nível de Aperfeiçoamento são
oferecidos para matrícula apenas aos portadores de diploma de curso superior.
Os estudantes que concluírem sua Graduação em outro país deverão
apresentar no ato da matrícula o diploma da graduação convalidado no Brasil.
Para efetivação da matrícula, os estudantes devem cumprir o estabelecido na
Política de Matrícula e no Regulamento de Pós-graduação Lato Sensu e em Nível de
Aperfeiçoamento.

3.16.3.7 Política de Desenvolvimento de Coleções para Atualização e Expansão
do Acervo

A Política de Desenvolvimento de Coleções para atualização e expansão do
acervo descreve os princípios e métodos estabelecidos para o processo de seleção e
aquisição de materiais, visando a constituição de coleções de qualidade que garantam
a consecução das atividades de ensino, pesquisa e extensão da Instituição, por meio
da melhor e mais racional utilização dos recursos financeiros investidos na aquisição
de novos títulos para o acervo.
O desenvolvimento de coleções pode ser definido como um conjunto de
atividades que leva a uma tomada de decisão sobre que materiais adquirir, manter ou
descartar. Apoia-se no uso de metodologias e dados estatísticos diversos que expõem
as necessidades e indicam as tendências de uso futuro da coleção. A Política de

Desenvolvimento de Coleções estabelece as diretrizes que nortearão o trabalho do
bibliotecário no processo de formação e/ou desenvolvimento do acervo. Consiste em
um instrumento formal que fornece maior credibilidade nas tomadas de decisões, e
possibilita uma melhor administração dos recursos informacionais.
A Política de Desenvolvimento de Coleções para atualização e expansão do
acervo objetiva o crescimento racional e equilibrado do acervo nas áreas de atuação
da Instituição; a racionalização e otimização dos recursos financeiros e tecnológicos
disponíveis; o estabelecimento de prioridades para a aquisição de materiais
bibliográficos; a identificação dos elementos adequados à formação do acervo; o
estabelecimento de critérios para a avaliação do acervo; o delineamento de diretrizes
para o desbaste, descarte, remanejamento e reposição de material; e a otimização do
aproveitamento do espaço físico.
Suas diretrizes estão pautadas no processo de seleção com condução de forma
ética, sem censuras de caráter ideológico, de maneira a garantir a plena liberdade
intelectual do usuário; na aquisição de recursos informacionais eletrônicos feita
preferencialmente por meio da negociação para toda a rede de bibliotecas Laureate
Brasil, de forma a permitir melhores oportunidades de negociação e valores; na
aquisição de periódicos feita preferencialmente por meio da assinatura de bases de
dados eletrônicas, salvo títulos que guardam características marcadas pelo conteúdo
visual (design, arquitetura etc.) e estejam disponíveis apenas em meio impresso; na
solicitação de doações incentivada, sempre que possível, principalmente para
publicações não comercializadas e as governamentais; na garantia da viabilidade para
sua execução do plano de expansão do acervo, considerando a alocação de recursos
para cobertura completa das bibliografias básica e complementar indicadas nos
planos de ensino, tendo por base a legislação vigente e o parâmetro de no mínimo
três títulos por unidade curricular, no caso de bibliografia básica, estando disponível
na proporção média de um exemplar para a faixa de 10 a menos de 15 vagas anuais
pretendidas/autorizadas ou acesso virtual, e em se tratando da bibliografia
complementar, no mínimo dois títulos por unidade curricular, com dois exemplares de
cada título ou com acesso virtual; ações corretivas associadas ao acompanhamento
e à avaliação do acervo pela comunidade acadêmica, realizada através dos seguintes

dispositivos: avaliação institucional promovida pela CPA, pesquisa de satisfação anual
aplicada pela Biblioteca e estatísticas de uso do acervo provenientes dos sistemas
utilizados, além do eventual feedback dos docentes e discentes da instituição; no
provimento da existência de dispositivos inovadores; e na participação em eventos e
cursos patrocinados pela Instituição com a contrapartida para o acervo da Biblioteca
com o encaminhamento de obras.
A atualização e a expansão do acervo do Centro Universitário Fadergs ocorrem
de forma coerente com as políticas orçamentárias e de ensino da Instituição, em
articulação com a revisão periódica das bibliografias dos planos de ensino dos cursos
de graduação e de pós-graduação. As definições qualitativas e quantitativas relativas
às aquisições, bem como sua periodicidade, são norteadas pelos critérios de
qualidade pretendidos para os cursos, com observância dos critérios dos instrumentos
de avaliação externa da Instituição. Anualmente é realizada a atualização dos planos
de ensino relacionados aos cursos e atendimento ao calendário de visitas do
MEC/INEP.
A seleção dos títulos de livros para os cursos de graduação contempla,
prioritariamente, aquisição da bibliografia básica e complementar de cada uma das
disciplinas de formação humanística, básica e profissional dos cursos. Desta forma,
procura-se assegurar uma evidente relação entre o acervo da Biblioteca do Centro
Universitário Fadergs com os Projetos Pedagógicos dos Cursos, bem como manter
uma constante atualização das indicações bibliográficas das disciplinas que compõem
a estrutura curricular de cada curso.
Em relação à métrica para definição da quantidade de exemplares a serem
adquiridos, a Instituição adota os critérios de acordo com o disposto no Instrumento
do MEC de Avaliação de Cursos de Graduação para aquisição da bibliografia básica
e complementar de livros impressos e eletrônicos.
Além de livros impressos, o acervo da Biblioteca do Centro Universitário
Fadergs é ampliado por meio de livros eletrônicos que são assinados pela Instituição,
disponíveis para toda comunidade acadêmica 24 horas por dia, por 7 dias da semana.
Atualmente os Núcleos Docentes Estruturantes (NDE’s) de cada curso da
Instituição têm papel fundamental na validação das referências e na quantidade de
títulos, bem como no tipo de acervo físico ou virtual. Como parte primordial desse

acompanhamento, os NDE’s, havendo a necessidade, propõem ações corretivas para
que o acervo de cada Curso esteja atualizado e em consonância com o PDI, políticas
e desenvolvimento pedagógico. Além disso, o acompanhamento e avaliação do
acervo pela comunidade acadêmica resultam em ações corretivas de modo a garantir
sua atualização contínua.
Professores e alunos avaliam o acervo disponibilizado na biblioteca. Isso é
possível, por meio das pesquisas realizadas pela CPA e que contam com o apoio da
coordenação da biblioteca, além da pesquisa de satisfação anual praticada pela
própria Biblioteca. Após a tabulação dos dados das pesquisas, é realizada a análise
das informações e criado um plano de ação para realização das melhorias.
De modo a viabilizar a execução do Plano de Atualização do Acervo, os
recursos para ampliação e manutenção do acervo e da biblioteca são previstos no
Planejamento de Longo Prazo (LRP – Long Range Plan) e orçamento anual. No início
de cada ano, a coordenação da Biblioteca do Centro Universitário Fadergs é
informada sobre a aprovação do orçamento a ser utilizado no ano em curso.
A seleção de outros recursos do acervo da Biblioteca do Centro Universitário
Fadergs é orientada pelos seguintes critérios:
 Periódicos:

a

Biblioteca

mantém

assinatura

de

periódicos

científicos/acadêmicos, preferencialmente eletrônicos.
 Multimeios: na biblioteca é mantido um exemplar de cada material especial
como DVD, CD-ROM e vídeo. A ampliação da quantidade de exemplares é
avaliada pela biblioteca.
 Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC): as coordenações dos cursos de
graduação e de pós-graduação Lato Sensu podem encaminhar arquivos
eletrônicos dos trabalhos selecionados para arquivo na biblioteca.
As aquisições são orientadas pelas seguintes modalidades:
 Aquisição na Modalidade de Compra: para aquisição da modalidade de
compra são observadas as seguintes prioridades: obras que fazem parte das
bibliografias das disciplinas dos cursos; cursos em fase de implantação;
alterações de matrizes curriculares; reposição de obras danificadas e/ou
desaparecidas; obras necessárias para desenvolvimento de pesquisas e

materiais para dar suporte técnico a outras áreas da Instituição. A Biblioteca
dá suporte à área Acadêmica da Instituição no levantamento das necessidades
de aquisição, de acordo com os planos de ensino e em conformidade com a
legislação vigente. Ainda, faz todo o encaminhamento da CIP (Capital
Investiment Proposal) para aprovação e provisiona as informações finais para
que a Área de Compras realize as negociações necessárias. A Área de
Compras Táticas é responsável pela cotação de preços e aquisição das
publicações selecionadas. Essa Área só efetua as compras de publicações e
assinaturas de revistas que dispõem de dotação orçamentária aprovada pela
Mantenedora da Instituição.
 Aquisição na Modalidade de Doação: para inclusão de materiais
provenientes de doações no acervo, devem ser observados os seguintes
aspectos: estado de conservação do material; atualidade da obra e origem do
material doado.
 Aquisição na Modalidade de Permuta: poderá ser efetuada com outras
instituições a permuta dos seguintes tipos de materiais: publicações editadas
pelo Centro Universitário Fadergs; materiais recebidos por doação em
quantidade excedente ao necessário ou cujo conteúdo não seja de interesse
na comunidade acadêmica; duplicatas de periódicos e material retirado do
acervo para descarte.
Além do acervo físico, também é considerada a atualização/expansão do
acervo de títulos eletrônicos (e-books) disponibilizados a toda comunidade
acadêmica, sem limitação de acessos, e de maneira permanente, todos os dias da
semana.
Os recursos para a ampliação e a manutenção do acervo da biblioteca são
coerentes com o PDI, sendo o orçamento anual para as bibliotecas aprovado no início
de cada ano, viabilizando a ampliação e/ou atualização do acervo, físico e eletrônico.
A atualização do acervo do Centro Universitário Fadergs reforçou a existência
de dispositivos inovadores por meio da contratação de dois grandes e completos
acervos bibliográficos virtuais, a Minha Biblioteca e a Biblioteca Virtual Pearson.
Considerando a necessidade de oferta de oportunidades digitais e da valorização da
mobilidade, a instituição oferece à comunidade acadêmica a possibilidade de acessar

o acervo por meio do Portal do Aluno que, por sua vez, pode ser acessado por
qualquer dispositivo, como computador, tablet ou celular. Isso demonstra o
compromisso da instituição com a existência de recursos e dispositivos inovadores
para os seus usuários. Desta forma, entende-se que o Centro Universitário Fadergs
possui o plano de atualização do acervo com viabilidade para sua execução, bem
como alocação de recursos, ações corretivas associadas ao acompanhamento,
avaliação do acervo pela comunidade acadêmica e dispositivos inovadores.
Outrossim, destaca-se que as Políticas da Biblioteca contemplam, além da
Política de Desenvolvimento de Coleções para Atualização e Expansão do acervo,
outras políticas complementares, tais como: a Política de Atendimento Educacional
Especializado na Biblioteca, a Política de Atendimento ao Docente e Discente na
Biblioteca e a Política de Contingência dos Serviços de Biblioteca, conforme
explicitadas nos itens subsequentes.

3.16.3.8 Política de Desenvolvimento Docente

Esta política tem por objetivo promover ações de atualização técnica, didática
e pedagógica do quadro de docentes do Centro Universitário Fadergs, potencializando
o desenvolvimento de competências individuais e coletivas, buscando a excelência na
qualidade acadêmica e o alcance das metas institucionais. O Programa de Alta
Performance Docente, disponibilizado na plataforma play esse programa oferece uma
formação contínua aos docentes, de acordo com o modelo acadêmico da instituição
e com as competências necessárias à função, viabilizando um padrão de qualidade
esperado nos resultados de aprendizagem dos nossos estudantes.

a) Núcleo

de

Alta

Performance

Docente

e

Discente

–

NAPED

/

Desenvolvimento Docente
Área responsável por desenvolver e/ou fomentar ações voltadas ao
desenvolvimento docente, fortalecendo assim a qualidade de ensino, as boas práticas
pedagógicas e as competências profissionais.

Cabe ainda a este setor, a alimentação da Plataforma Play e a disponibilização
dos módulos para a capacitação ofertada aos docentes das instituições integrantes da
rede Laureate, fomentando as boas práticas pedagógicas, o aperfeiçoamento das
competências profissionais e a troca de experiências.

b) Recursos Humanos
Área responsável por apoiar na campanha de comunicação, atualizar da base
de participantes junto ao Núcleo de Alta Performance Docente e Discente - NAPED e
apoiar na estratégia de capacitação.
Responsabilidades
I Núcleo de Alta Performance Docente e Discente - NAPED a. Planejar as
ações de desenvolvimento acadêmico e de capacitação docente;
a. Produzir material didático de cursos, certificados e ações de capacitação
docente;
b. Coordenar e divulgar a oferta do Programa de Alta Performance Docentesaber;
c. Acompanhar e dar suporte aos docentes e ao time do L&I para o
andamento dos cursos oferecidos;
d. Planejar e produzir cursos e outras ofertas de desenvolvimento docente em
nível internacional;
e. Coordenar com a oferta e o andamento dos módulos do Programa de Alta
Performance Docente-saber.

II Recursos Humanos

a.

Apoiar na divulgação e ações de comunicação das ações de

desenvolvimento aos docentes;
b.

Contribuir na estratégia e planejamento do Programa de Alta

Performance Docente-saber;
c.

Atualizar a base de participantes do Programa de Alta Performance

Docente- saber semestralmente.

3.16.3.9 Política de Expansão e Atualização de Equipamentos

O objetivo é estabelecer os critérios para renovação do parque tecnológico de
forma a orientar os responsáveis na construção dos orçamentos anuais, bem como o
planejamento do longo prazo (LRP – Long Range Plan).
A política recomenda que a renovação do parque tecnológico aconteça
seguindo as orientações da tabela abaixo, basedas em boas práticas de mercado,
garantindo integridade e disponibilidade dos ativos de tecnologia de informação.
Importante: O plano é orientativo e as restrições e particularidades orçamentárias
das instituições devem ser consideradas e podem afetar a renovação do parque
tecnológico, ampliando o cilco de vida dos equipamentos.

Do nível de obsolescência (Fonte: KPMG)
a.

O nível de obsolescência praticado no mercado varia de 3 a 5 anos.

Apesar disso, existem ações mitigatórias como a terceirização de serviços de
infraestrutura, cloud e contrato com fornecedores de hardware estabelecendo
critérios do nível de obsolescência.
b.

O nível de obsolescência dos equipamentos de redes possui um range

um pouco maior entre 4 e 6 anos.
c.

Centrais de telefonia, PABX, possuem nível maior de obsolescência,

entre 5 e 7 anos.
d.

Equipamentos de segurança (Firewalls e Proxies) possuem uma média

similar aos equipamentos de redes, com média de 4 a 6 anos, entretanto, devem
ser revistos com maior frequência e monitorados constantemente do ponto de
vista de capacidade e de segurança da informação.
e. Storages possuem nível maior de obsolescência, entre 6 a 8 anos.
f.Observação: Os números apresentados são estimativas e podem variar
consideravelmente de acordo com as políticas de gestão de configuração e os
investimentos no parque tecnológico.

Do modelo Operacional (Brazil Portfolio Classification)

Foi levado em consideração o modelo operacional e identificou-se que o tempo de
vida não deve ser diferente, mas sim a capacidade, tipo e configuração dos
equipamentos.

3.16.3.10 Política de Gestão Institucional

O Centro Universitário Fadergs por meio da Política de Gestão Institucional
define as diretrizes institucionais que orientam o planejamento, a organização, a
coordenação, a execução e a avaliação de atividades, processos, projetos e
programas desenvolvidos pela Instituição, no que diz respeito a Gestão tanto das
atividades fim como das atividades meio.
O público-alvo contemplado por esta política é constituído pelos gestores da
Instituição, abrangendo os profissionais da educação e pessoal administrativo da
Instituição na medida que estão envolvidos em diferentes atividades que dizem
respeito a Gestão Institucional.
O Centro Universitário Fadergs rege-se pela Constituição da República
Federativa do Brasil e demais legislações vigentes; pelas normas brasileiras do Ensino
Superior; pelo Estatuto da Mantenedora, no que couber; pelo presente Estatuto e o
Regimento Geral respectivo; pelo Plano de Desenvolvimento Institucional; por seu
Projeto Pedagógico Institucional; e pelas resoluções de seus órgãos e atos do Reitor.
Nesse sentindo, a gestão do Centro Universitário Fadergs é embasada no
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), tomando por referência sua missão,
visão e valores.
Os objetivos da Política de Gestão Institucional são garantidos e pautados na
autonomia e representatividade dos órgãos gestores e colegiados; na participação de
docentes, técnicos, discentes e da sociedade civil organizada e dos tutores nos órgão
colegiados; na regulamentação do mandato dos membros que compõem os órgãos
colegiados estabelecida no Estatuto e Regimento Geral da Instituição; na
sistematização e divulgação das decisões colegiadas; na apropriação dos processos
de gestão pela comunidade interna assegurada; na otimização da utilização dos meios
existentes e agilidade dos processos decisórios evitando a duplicação de meios para

fins idênticos; no continuo aperfeiçoamento de métodos e processos de trabalho,
controle de custos e de resultados e eficiência no uso dos recursos, particularmente,
dos recursos financeiros e de pessoal; no planejamento integrado institucionalizado,
acompanhado e avaliado em todos os níveis da instituição; e no alinhamento da
infraestrutura física à formulação estratégica.
A utilização intensiva da tecnologia no suporte às atividades acadêmicas e
administrativas;

a

sistematização

dos processos de

gestão acadêmica e

administrativa como forma de otimizar a alocação de recursos, aumentar a
proatividade e a efetividade da Instituição; a garantia da realização da Avaliação
institucional, atendendo ao que dispõe a legislação, visando ao aperfeiçoamento e ao
atendimento das metas estabelecidas; e a Autonomia de gestão financeira do Centro
Universitário Fadergs norteada por orientações da Mantenedora, também são
orientações da política em questão.
A referida política recomenta uma política de recursos humanos fundamentada
no sistema de recrutamento e seleção de pessoal, em programas especiais de
formação e desenvolvimento e em planos de carreira que estimulem a capacitação; a
adoção de um programa de avaliação do corpo docente e do pessoal técnicoadministrativo capaz de fornecer subsídios à gestão de pessoas; a função de controle
compartilhada entre gestores e equipes, devendo a ênfase do processo concentrarse na busca da solução de problemas; e a supervisão exercida com ênfase no alcance
dos objetivos (resultados).
De forma a reafirmar a soberania de alguns órgãos, a política em pauta prevê
a existência de Ouvidoria e Comissão Própria de Avaliação (CPA), todos com atuação
autônoma. Além disso, estabelece que as ações afirmativa, de diversidade e equidade
devem ser estendidas a todos os segmentos da comunidade acadêmica.
Ademais, os processos decisórios devem embasar os procedimentos
claramente definidos e amplamente divulgados; o planejamento conjunto, intercâmbio
de informações e cooperação e lealdade devem ser estimulados em oposição ao
individualismo e à competição, entre outras ações implementadas; a formulação do
orçamento deve ser realizada a partir deste PDI e de acordo com as políticas de
ensino, pesquisa e extensão, prevendo no orçamento a ampliação e fortalecimento de

fontes captadoras de recursos; a apresentação de estudos orçamentários, vinculados
ao desenvolvimento institucional, devem ocorrer para o monitoramento e
acompanhamento da distribuição de créditos, com metas objetivas e mensuráveis, por
meio de indicadores de desempenho institucionalizados, considerando as análises do
relatório de avaliação interna; a elaboração do orçamento institucional deve dispor de
ciência, participação e acompanhamento das instâncias gestoras e acadêmicas,
devidamente capacitadas para a gestão de recursos orientando a tomada de decisões
internas.
Outrossim, a Política de Gestão Institucional define as responsabilidades dos
órgãos que contribuem para Gestão Institucional do Centro Universitário Fadergs, os
procedimentos assegurando o modus operandi da estrutura seja implementado e
gerenciado por meio das políticas institucionais. As políticas e os programas devem
nascer do coletivo, para que, assim como existem as instâncias decisórias, também
exista uma forma de gestão democrática e participativa que, nascendo da Reitoria,
permeie toda a instituição e garanta o princípio pedagógico da indissociabilidade entre
ensino, pesquisa e extensão.
Destaca-se que os processos de gestão institucional estão pautados na missão
e valores institucionais, organizados e orientados em conformidade com seus
objetivos, consideram a autonomia e a representatividade dos segmentos da
comunidade acadêmica e da sociedade civil organizada, regulamentam o mandato
dos membros que compõem os órgãos colegiados e sistematizam e divulgam as
decisões colegiadas, cuja apropriação pela comunidade interna é assegurada.

3.16.3.11 Política de Guarda e Manutenção do Acervo Acadêmico

A Política de Guarda e Manutenção do Acervo Acadêmico do Centro
Universitário FADERGS, tem por objetivos:
I.garantir o atendimento ao disposto na Portaria nº 315, de 04 de abril de 2018,
emitida pelo Ministério da Educação, em sua Seção VIII -DoAcervo
Acadêmico;
II.reafirmar o compromisso de todos os setores da IES em produzir,
manter e preservar

documentos

arquivísticos

confiáveis,

autênticos,

acessíveis

e compreensíveis a fim de apoiar as funções e atividades

exercidas pela Instituição;
III.definir as diretrizes de manipulação, arquivo e guarda de documentos;
IV.definir os prazos de arquivo e procedimentos para digitalização,
microfilmagens, bem como, a guarda de documentos físicos.

A presente política tem as seguintes diretrizes:

I.Manter documentos e informações definidos no Código

e Tabela

de Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo Relativos
às Atividades-Fim das Instituições Federais de Ensino Superior, aprovados
pela Portaria AN/MJ nº 92, de 23 de setembro de 2011, e suas eventuais
alterações, respectivamente, obedecendo os prazos de guarda, destinações
finais e observações previstos na referida Tabela.
II.Manter permanentemente organizado e em condições adequadas de
conservação, fácil acesso e pronta consulta todo o Acervo Acadêmico sob sua
guarda.
III.Disponibilizar para consulta o Acervo Acadêmico a qualquer tempo pela
Comissão Própria de Avaliação (CPA).
IV.Disponibilizar para averiguação o Acervo Acadêmico a qualquer tempo pelos
órgãos e agentes públicos atuantes para fins de regulação, avaliação e
supervisão.
V.Converter, conforme previsto na Portaria MEC nº 315/2018 em meio digital
os documentos e informações que compõem o acervo acadêmico,
independente da fase em que se encontrem ou de sua destinação final,
conforme Código e Tabela aprovados pela Portaria NA/MJ nº 92, de 2011,
de modo que a conversão e preservação dos documentos.
VI.Utilizar o Código de Classificação de Documentos de Arquivo Relativos
às Atividades fim das Instituições Federais de Ensino Superior e da Tabela
de Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo Relativos
às Atividades-fim das Instituições Federais de Ensino Superior, que constarem

na legislação vigente e/ou no sítio do Sistema de Gestão de Documentos
de Arquivo –SIGA.
VII.Assegurar, conforme estabelecido pela Portaria MEC nº 315/2018, que
o acervo acadêmico, oriundo da digitalização de documentos ou dos
documentos nato-digitais, deve ser controlado por sistema especializado de
gerenciamento de documentos eletrônicos.
A Política de Manutenção e Guarda do Acervo Acadêmicovisa à guarda
e à manutenção do Acervo Acadêmico, documentos de arquivo relativos as
atividades-fim da Instituição, cuja gestãode documentos garantirá o cumprimento
do previsto nos prazos de guarda, destinações finais e observações previstas na
legislação vigente.
A partir da publicação da Portaria 315/ 2018, o acervo passará a ser
manipulado da seguinte forma: Nos termos do Art. 104 do Decreto n° 9.235, de 2017,
os documentos e informações que compõem o acervo acadêmico, independente
da fase em que se encontrem ou de sua destinação final, conforme Código e
Tabela aprovados pela Portaria NA/MJ nº 92, de 2011, deverão ser convertidos
para o meio digital, no prazo de quarenta e oitomeses, de modo que a conversão e
preservação dos documentos obedeçam aos seguintes critérios:
I.os

métodos

de

autenticidade, integridade

digitalização
e

devem

durabilidade

de

garantir
todas

as

a

confiabilidade,

informações

dos

processos e documentos originais; e
II.a IES deverá constituir comitê gestor para elaborar, implementar e
acompanhar a política de segurança da informação relativa ao acervo acadêmico,
conforme definido nesta Portaria, no Marco Legal da Educação Superior e, de
maneira subsidiária, em suas normas institucionais.
Os

documentos

de

arquivo

serão

classificados

em

correntes,

intermediários e permanentes:
I.Determinamos arquivos correntes aqueles que estão em curso dos
CAC S
́ (Centro de Atendimento ao Candidato) para a Secretaria Geral.
II.Determinamos arquivos intermediários aqueles que estão na Secretaria
Geral, não sendo de uso corrente nas unidades que os produziram e/ou

receberam por razões de interesse administrativo, aguardam recolhimento
para guarda permanente ou eliminação;
III.Determinamos arquivos permanentes aqueles que apresentam valor
histórico, probatório e/ou informativo, devendo ser preservados definitivamente
e que são microfilmados para sua conservação e acessibilidade.
A política também prevê o protocolo de entrada de documentos e informações,
o modo de organização dos documentos e informações, o recolhimento dos
documentos ao aquivo permanente, a conservação dos documentos, a digitalização
e/ou microfilmagem de documentos, o acesso e permissionamento aos documentos
e informações, conservação e preservação de documentos e informações, software
e gestão documental, como também formaliza o procedimento em caso de desvio de
procedimento.

3.16.3.12 Política de Infraestrutura

A instituição adota a Política de Infraestrutura para melhorar e expandir o
espaço físico geral, implementando um processo de modernização da infraestrutura
com o objetivo de ampliar a qualidade de vida, de prestação de serviços educacionais
e do trabalho no âmbito interno. Ademais, garante aos portadores de necessidades
especiais condições adequadas e seguras de acessibilidade em suas edificações,
espaços, mobiliários e equipamentos, atendendo aos quesitos legais e regulatórios.
A Política de Infraestrutura estabelece diretrizes pautadas na realização de
estudos de viabilidade e projetos de implantação, com cronograma definido,
previamente à processos avaliativos relativos a implantação de sedes e cursos, de
forma a garantir estrutura adequada e atender a todas as especificações necessárias;
na garantia que a infraestrutura institucional atenda aos requisitos especificados pela
legislação, considerando indicadores para obtenção de resultado satisfatório; na
garantia da agilidade na tomada de decisões, relativas à conservação das instalações
e infraestrutura, evitando-se, desta forma, os lapsos de tempo, prejudiciais aos
interesses do corpo docente, discente e técnico-administrativo e, principalmente, no
que se refere ao suporte ao processo fim; na manutenção da otimização de recursos

humanos, utilizando, como referência, a conjugação de critérios de qualidade de
atendimento e de prestação de serviços e racionalidade administrativa, com quadros
setoriais enxutos; e na alocação de recursos tecnológicos, a fim de obter o máximo de
eficácia em sua utilização, por meio do mapeamento de demandas e do planejamento
da necessidade de serviços relacionados a infraestrutura.
O aperfeiçoamento e expansão da infraestrutura, de acordo com a demanda e
com objetivos do planejamento estratégico institucional; a implementação de um
processo de modernização da infraestrutura, com vistas à melhoria da qualidade de
vida e do trabalho no âmbito interno, incluindo o atendimento a portadores de
necessidades especiais; a garantia das condições de infraestrutura física, de
equipamentos, laboratórios, biblioteca especializada e serviços informacionais que
assegurem e garantam o desenvolvimento sistemático, harmônico e permanente dos
processos educacionais; e o dimensionamento adequado do espaço físico,
considerando-se o número de usuários e o tipo de atividade desenvolvida, também
compreendem as diretrizes da referida política.
A política em questão recomenda, ainda, a garantia do isolamento de ruídos
externos e a boa audição interna, com o uso de equipamentos, e proporcionando
condições acústicas adequadas; a implementação de melhorias nas condições de
luminosidade, climatização e ventilação, de modo a que estejam adequadas às
necessidades climáticas locais; a aquisição e manutenção do mobiliário e
aparelhagem específica, para proporcionar condições ergonômicas adequadas e
suficientes aos usuários; e a manutenção de todo o espaço físico limpo e arejado em
todas as unidades, garantindo, para isso, pessoal habilitado.
Destacam-se as orientações da Política de Infraestrutura para o incentivo de
ações e práticas de

sustentabilidade que envolvam

discentes,

docentes,

administrativos e comunidade, no ambiente econômico, ambiental e social, por meio
da consolidação do programa de coleta e armazenamento seletivo de lixo; a garantia
de uma boa infraestrutura de segurança de pessoal e de propriedade, contando com
pessoal habilitado; a manutenção de recursos audiovisuais e de multimídia em
quantidade adequada às necessidades; e a aplicabilidade de medidas de
conscientização sobre o tema e ações destinadas a promover a cultura de paz na
instituição.

No que se refere a acessibilidade, a política em pauta ampara a garantia do
cumprimento do Plano de Garantia de Acessibilidade em conformidade com legislação
vigente; a garantia da inclusão e acessibilidade plena às pessoas com deficiência; o
desenvolvimento de projetos voltados à melhoria da qualidade do espaço físico para
permanência dos estudantes com deficiência; a sensibilização da comunidade
acadêmica por meio de ações e eventos que discutam apoio à pessoa com deficiência
em diversos contextos sociais de atuação; a atuação em consonância com o Conselho
de Respeito a diversidade, cultura da paz e direitos humanos; a identificação de
práticas inclusivas e disseminá-las como forma de fortalecer a inclusão; a garantia do
processo de acessibilidade e inclusão referente a estudantes com necessidades
educacionais especiais originadas de deficiência intelectual, psicossocial, física, de
deficiência visual, auditiva e com transtorno do espectro autista; e o incentivo de ações
e práticas de sustentabilidade que envolvam discentes, docentes, administrativos e
comunidade, no ambiente econômico, ambiental e social.
Da mesma forma, a Política de Infraestrutura assegura as Normas de
Segurança por meio da garantia da segurança da comunidade acadêmica; pela
responsabilidade pela segurança patrimonial da Instituição; e pela gestão das
empresas responsáveis pela segurança institucional.
Equitativamente, no que se refere à avaliação periódica dos espaços físicos a
referida política orienta para a manutenção da rotina de inspeção e avaliação
sistemática das instalações, promovendo investimentos constantes para melhoria
contínua da sua infraestrutura, identificando as melhores oportunidades de expansão
e/ou adequação de seus imóveis, mobiliário e equipamentos, proporcionando aos
estudantes e docentes acessibilidade, condições e ambientes propícios para as
atividades de ensino, pesquisa e extensão; a garantia da conservação da
infraestrutura existente e das instalações de apoio como as centrais de atendimento
a docentes e estudantes, bibliotecas, áreas de convivência, espaços culturais,
esportivos e para atividades administrativas diversas; o aperfeiçoamento, de forma
sistemática, da infraestrutura física, de modo que sejam projetadas para proporcionar
ambientes propícios às atividades de ensino, com recursos midiáticos, padrões de
acessibilidade, acústica, arejamento, iluminação e segurança a serem periodicamente

submetidos a processos de avaliação interna e externa, cujos indicadores fornecem
os subsídios para a identificação das possibilidades de melhorias; e a manutenção do
padrão de atendimento às necessidades institucionais, prezando pela acessibilidade
e conforto dos usuários, com mobiliários adequados a cada ambiente e tipos de
atividades, bem dimensionados, limpos e arejados, contando com a avaliação
constante da equipe de segurança do trabalho e da Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes – CIPA, que auxiliam na definição de diretrizes e ações para o bem-estar
e segurança de todos os usuários.
Outrossim, o Gerenciamento da Manutenção e Expansão Patrimonial é previsto
na Política de Infraestrutura por meio do estabelecimento de diretrizes que visam a
realização de manutenções sistemáticas preventivas e corretivas diversas, com base
em planos operacionais anuais elaborados em articulação com as definições
orçamentárias; o provisionamento da aquisição de mobiliário para uso acadêmico e
administrativo, computadores, recursos audiovisuais e outros equipamentos, de forma
articulada com a expansão de oferta de cursos e/ou expansão da área geográfica de
abrangência; e a destinação percentual específico das receitas para despesas com
investimentos em aquisição e despesas com manutenção e conservação predial e de
equipamentos, de forma contingencial às necessidades identificadas, com aprovação
por comitê executivo.
A política de Infraestrutura destaca que a Área de Operações é responsável por
gerenciar e administrar as atividades relacionadas aos projetos de expansão,
melhorias operacionais, avaliação periódicas dos espaços, gerenciamento da
manutenção patrimonial, gestão de instalações e serviços e de processos de
suprimentos, logística e negociação de contratos estratégicos, tendo suas atribuições
detalhadas no referido documento.

3.16.3.13 Política de Manutenção de Equipamentos dos Laboratórios E
Espaços De Práticas Acadêmicas

O Plano de manutenção e modernização dos equipamentos dos Laboratórios
visa assegurar aos docentes, discentes e demais colaboradores condições de

desempenharem suas funções no que diz respeito ao desenvolvimento das atividades
de ensino, pesquisas e extensões.
A Política de Manutenção dos Equipamentos dos Laboratórios e Espaços de
Práticas Acadêmicas aborda de maneira simples e objetiva a classificação dos
equipamentos e a previsão de manutenção de acordo com os diferentes tipos. O
processo de Manutenção é descrito passo a passo de forma detalhada para que não
haja dúvida em nenhuma etapa.
Os equipamentos de Laboratório devem ser inspecionados e mantidos em
condições por pessoas qualificadas para este trabalho. A frequência de inspeção
depende do risco que o equipamento possui, das instruções do fabricante ou, quando
necessário, pela utilização. Os registros contendo inspeções, manutenções e revisões
dos equipamentos, devem ser guardados e arquivados pela Gestão de Operações
Acadêmicas e/ou Equipe Técnica.
§ 1.º Havendo a necessidade de manutenção ou conserto de equipamentos
dos Laboratórios, esta deverá ser encaminhada pela Equipe Técnica para a Gestão
de Operações Acadêmicas;
§ 2.º Problemas ou falhas na estrutura dos Laboratórios devem ser
encaminhadas para a área de Operações/Facilities, que providenciará a manutenção
necessária;
§ 3.º Todos os equipamentos devem ser guardados adequadamente para
prevenir quebras ou perda de componentes do mesmo.

3.16.3.14 Política de manutenção, gerenciamento e usos dos espaços

O Centro Universitário Fadergs visando promover a melhor utilização dos
espaços compartilhados e de sua Infraestrutura, estabelece a presente política,
visando não apenas a orientação, mas a prática de ações corretas em seu campus
universitário, afim de propiciar um ambiente adequado para o uso de seus
colaboradores e alunos.
Desta forma, a Política de Gerenciamento e Usos dos Espaços estabelece
diretrizes para a garantia que a infraestrutura institucional seja utilizada de forma

condizente com as práticas a serem realizadas e que estejam de acordo com os
objetivos da Instituição; a garantia da agilidade e disponibilidade na utilização dos
espaços, afim de mitigar os impactos operacionais relacionados ao uso dos mesmos;
a manutenção da organização dos recursos e ativos da Instituição, criando
procedimentos e processos a serem seguidos como forma de mitigar passivos
gerados pelo mal-uso dos espaços; a alocação de recursos tecnológicos, a fim de
obter o máximo de eficácia em sua utilização, por meio do mapeamento de demandas
e do planejamento da necessidade de serviços relacionados a infraestrutura; e a
garantia de que as condições de infraestrutura física, de equipamentos, laboratórios,
biblioteca especializada e serviços informacionais assegurem e garantam o
desenvolvimento sistemático, harmônico e permanente dos processos educacionais.
O dimensionamento adequado do espaço físico, considerando-se o número de
usuários e o tipo de atividade desenvolvida; a manutenção de todo o espaço físico
limpo e arejado em todas as unidades, garantindo, para isso, pessoal habilitado; a
garantia de uma boa infraestrutura de segurança de pessoal e de propriedade,
contando com pessoal habilitado; a manutenção de recursos audiovisuais e de
multimídia em quantidade adequada às necessidades do corpo discente e docente; e
o fomento ao respeito mútuo e à inclusão de todos dentro do processo de
aprendizagem, com a tarefa de que o ambiente institucional continue sendo de
diálogo, coexistência e empatia de todas as cores, etnias, gêneros e crenças.
A referida política estabelece a gestão de espaços compartilhados e
Infraestrutura no que tange as áreas administrativas, sanitários, áreas acadêmicas,
salas de aula e salas de aula .com, para os quais deve assegurar a orientação com
relação ao uso adequado dos espaços; a garantia de disponibilidade dos espaços
para as práticas acadêmicas, bem como para as atividades de suporte necessárias; o
estabelecimento de fluxo de comunicação e reserva de sala de aula extraclasse; o
estabelecimento do fluxo de comunicação e reserva de espaços de uso livre; e a
apresentação de plano de contingência.
A política em questão orienta para o uso adequado desses espaços por meio
do uso dos espaços, de acordo com as premissas da instituição e com as normas de
segurança, bem como respeitar as legislações vigentes cabíveis; para que o uso dos
espaços reservados extraclasse ocorram de forma efetiva, seguindo de forma precisa

o fluxo de comunicação entre as áreas, devendo a área de Operações cuidar da
liberação do acesso; para que a instituição esteja sempre atenta as campanhas de
conscientização e integração da comunidade acadêmica, não compactuando com
atos e ações de exclusão ou pré-conceito racial, étnico, crenças e gêneros, nem com
o mau uso dos seus espaços; e para que estabeleça fluxo de comunicação e reserva
de sala de aula e salas de aula .Com para atividades extraclasse.
O Centro Universitário Fadergs possui grande parque de salas de aula,
podendo estas serem utilizadas não apenas para práticas acadêmicas, mas também
como espaços extraclasse, a fim de melhor atender o público docente e discente, bem
como outras demandas institucionais que se fizerem necessárias. Para isso a Política
de Gerenciamento e Usos dos Espaços estabelece o fluxo de comunicação, detalhado
no respectivo documento.
Outrossim, o Centro Universitário Fadergs, preocupado em manter suas
atividades e mitigar as paradas nas operações no Campus, possui como plano de
contingência premissas pautas na equipe residente no Campus e manutenção
preventiva, também detalhados no referido documento.

3.16.3.15 Política de Matrículas e Rematrículas

A Política de Matrícula e Rematrícula tem como objetivo o acesso e a
permanência do aluno no ensino superior, garantindo apoio durante sua inserção e
trajetória acadêmica até a conclusão do curso.
Essa política abrange todos os alunos da instituição, desde o seu ingresso até
a finalização do seu vínculo.
A política de matrículas e rematrículas em razão de suas responsabilidades e
convicções está fundamentada nos valores definidos na missão institucional alinhada
a este PDI, à missão, valores e objetivos do Centro Universitário Fadergs.
A instituição possui dois setores comprometidos com os processos de
matrículas (CAC – central de atendimento ao candidato) e rematrículas (CAE – central
de atendimento ao estudante) com uma equipe qualificada para atender às demandas
do aluno ingressante e veterano.

A política pretende garantir o apoio necessário à plena realização do aluno,
como universitário (nos âmbitos acadêmico, cultural, social e político), além de
desenvolver mecanismos que promovam condições socioeconômicas que viabilizem
a permanência dos alunos de baixa renda na Instituição. Desta forma, pretende:


Acompanhar os ingressantes de modo prioritário, apoiando-os em seus desafios de
integração e em suas dificuldades de aprendizagem;



Proporcionar ao estudante de graduação oportunidades de engajar-se em projetos
de pesquisa e extensão que possibilitem o aprofundamento em determinada área e
o desenvolvimento de atitudes e habilidades, favoráveis à sua formação profissional;



Estimular que os membros do corpo discente possam desenvolver formas de
pensamento e de comportamento para o trabalho intelectual independente;



Firmar, sempre que possível, convênios com entidades públicas e privadas, para a
obtenção de estágios e bolsas de estudo, com vistas ao treinamento e à melhor
formação de seus alunos, objetivando o seu preparo para ingresso no mercado de
trabalho;



Promover eventos, destinados aos alunos;



Garantir o acesso dos egressos a eventos da Instituição;



Promover cursos de pós-graduação, reservando vagas para egressos;



Criar mecanismos de vínculo entre os egressos e a Instituição;



Instituir Política de Educação Continuada

3.16.3.16 Política de Qualidade Acadêmica

A Política de Qualidade Acadêmica tem por objetivo garantir o desenvolvimento
dos processos pedagógicos, visando a contínua melhoria da qualidade acadêmica e
institucional, em todos os âmbitos.
Esta Política abrange toda comunidade acadêmica, colaboradores, docentes,
coordenadores de curso e demais áreas responsáveis pelos resultados de
aprendizagem e qualidade acadêmica.
A Qualidade Acadêmica em razão de suas responsabilidades e convicções está
fundamentada nos valores definidos na missão institucional alinhada a este PDI, à
missão, valores e objetivos do Centro Universitário Fadergs.

A Instituição possui uma área específica responsável por Qualidade Acadêmica
com o propósito de garantir o desenvolvimento de competências – gerais, da escola
e do curso, nos estudantes em acordo com o perfil profissiográfico dos cursos com
vistas ao atingimento de resultados de aprendizagem, tendo por referência em sua
Política de Qualidade Acadêmica a concepção e implementação de um modelo
educacional que diferencie a prestação de serviços educacionais e sejam percebidos
e valorizados pelos estudantes e, sobretudo, conduzam a resultados de aprendizagem
superiores baseados; o auxilio às Escolas no processo de concepção e atualização
curricular baseado em competências, nos âmbitos geral, por escola, e por curso, a
partir de demandas regulatórias, de mercado e que reforcem os diferenciais
institucionais; a promoção do uso intensivo de metodologias ativas nos diferentes
espaços de aprendizagem, apoiando o processo de aprendizagem com base no
envolvimento dos estudantes no processo; e a garantia do desenvolvimento contínuo
de componentes cocurriculares que integrem os projetos pedagógicos dos cursos e
colaborem com a formação do perfil profissiográfico dos estudantes com vistas a
oferecer oportunidades de aprendizagem ampliadas.
A referida política estabelece, também, o apoio pedagógico aos estudantes
com deficiência ou necessidades especiais ao longo de sua trajetória acadêmica; o
desenvolvimento contínuo do corpo docente no que compete à prática pedagógica, ao
modelo educacional adotado, e outros conceitos relevantes à ação docente; o
oferecimento de alternativas de desenvolvimento discente que garantam flexibilidade
e atendem seus interesses pessoais e/ou profissionais ao longo de sua trajetória
acadêmica; e o provimento dos elementos necessários à oferta de educação a
distância garantindo resultados de aprendizagem definidos nas matrizes curriculares,
bem como decorrentes da experiência de aprendizagem digital relevantes no âmbito
profissional.
Outrossim, a política em pauta, recomenda a contribuição para melhoria
contínua da Instituição no que se refere a indicadores acadêmicos externos,
obrigatórios e não obrigatórios; a definição e monitoramento do cumprimento de
políticas de responsabilidade social e extensão legitimados mundialmente e que
reforcem os resultados de aprendizagem desejados; e o apoio dos processos de

avalição institucional garantindo acesso ampliado de seus resultados à comunidade
acadêmica, e facilitando a implementação de processos de melhoria decorrentes,
instalando e garantindo o fluxo de melhoria da qualidade acadêmica.

3.16.3.17 Política da Tecnologia da Informação

Esta política tem como objetivo evidenciar e estabelecer o funcionamento da
área de Tecnologia da Informação do Centro Universitário Fadergs, de modo que a
organização da sua infraestrutura mantenha as operações da instituição em
funcionamento, dentro dos níveis de serviço acordados.
A Tecnologia da Informação (TI) assumiu nos últimos anos um papel de suma
importância no contexto das organizações. A sua principal função é a efetiva utilização
da informação como suporte às práticas organizacionais. A TI atua transversalmente
em todas as áreas da organização, possibilitando que os profissionais que nelas
atuam possam executar suas atividades com eficiência, agilidade, flexibilidade e
inovação.
Considerando-se tal contexto, é essencial que a área de TI tenha capacidade
de prover as ferramentas e serviços necessários para ajudar o Centro Universitário
Fadergs a alcançar níveis cada vez maiores de qualidade no cumprimento de sua
missão institucional. As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) exercem um
papel significativo oferecendo suporte às suas mais diversas atividades. É essencial
que uma informatização crescente possibilite que a comunidade acadêmica possa
obter, armazenar, processar e divulgar informações, sem fragilidades e riscos que
comprometam o desenvolvimento das atividades institucionais. Assim, é necessário
realizar um planejamento estratégico de TIC alinhado com o institucional. É com base
nesse planejamento que devem ser construídos os documentos que irão reger as
ações de TIC.

Das Diretrizes
São consideradas diretrizes estratégicas para o Centro Universitário Fadergs
na área de TI:

I. Promover a governança de TI no Centro Universitário;
II. Garantir que as propostas orçamentárias de TIC sejam elaboradas com base
em planejamentos e alinhadas com os objetivos estratégicos da Instituição;
III. Garantir a ampliação do suporte da TI, considerando o plano de expansão
institucional;
IV. Garantir a segurança da informação e das comunicações;
V. Investir no aumento da produtividade e otimização dos recursos de TI;
VI. Buscar a melhoria contínua da infraestrutura de TI;
VII. Desenvolver ferramentas gerenciais de suporte a gestão estratégica;
VIII. Implementar as políticas estratégicas para a área de TI, definidas pela
Rede Laureate, garantindo a segurança e qualidade necessários ao suporte de toda
a atividade da organização.
O Centro Universitário Fadergs deve contar com uma infraestrutura de
execução e suporte qualificada para garantir as demandas dos ambientes
institucionais e dos serviços de apoio, como hardware, software e serviços
tecnológicos, necessários para garantir a plena operação e funcionamento,
assegurando o nível de serviço determinado aos usuários e atendendo às
necessidades institucionais.
Para isso, a organização da infraestrutura de tecnologia da informação deve
manter as operações do Centro Universitário em funcionamento, dentro dos níveis de
serviço acordados. Essas operações devem ser monitoradas por equipe especializada
e dedicada, abrangendo a estrutura detelecomunicação (voz e dados), servidores e
ambientes dos sistemas, incluindo a especificação, homologação, testes e
implantação de novos recursos para atendimento às necessidades acadêmicas e
administrativas.
A equipe deve ser responsável pela elaboração, implantação e revisões
sistemáticas das políticas e procedimentos da infraestrutura, incluindo a especificação
e implantação dos padrões de segurança estabelecidos pela Área de Segurança da
Informação, que é parte da Área de Tecnologia da Informação. Deve, ainda , realizar
a gestão dos recursos de tecnologia da informação, buscando, de forma sistemática,
ampliar o potencial de uso dos equipamentos e sistemas.

Para garantir a disponibilidade de serviços e meios apropriados para sua oferta,
são componentes da infraestrutura dos sistemas de tecnologia informação:
• Operações do Datacenter: O Centro Universitário Fadergs possui as
operações em nuvem. Tais ambientes apresentam requisitos dispositivos de
segurança que garantem a restrição de acessos aos ativos físicos e o adequado
controle climático necessário aos ativos de tecnologia. O Data Center Principal é
composto por servidores físicos em clusters para a virtualização de servidores, conta
com sistemas de segurança que garantem a guarda das informações, a climatização
adequada para evitar o superaquecimento das máquinas, o controle contra incêndios
e a redundância do gerador, tendo um exclusivo para o Data Center;
• Controle das estações de trabalho: O Centro Universitário Fadergs apresenta
mecanismos de gestão das estações de trabalho que garantem controle sob a
adequação de acessos lógicos e a disponibilização dos sistemas de informação
necessários para a manutenção adequada da operação. Tais estações de trabalho
compreendem os computadores pessoais, portáteis ou não, que são disponibilizados
como ferramentas de trabalho para os colaboradores técnico-administrativos da
Instituição e desempenham várias atividades que visam garantir plenamente o
atendimento às expectativas do aluno;
• Gerenciamento das redes de dados: A rede de dados do Centro Universitário
Fadergs é segregada em duas partes: a rede acadêmica, destinada à utilização por
estudantes e docentes, e a rede administrativa, de uso exclusivo e restrito dos
colaboradores técnico-administrativos. O Centro Universitário Fadergs dispõe de
controles adequados no intuito de assegurar a devida restrição de acessos. A
segregação proporciona mais segurança aos usuários e aos dados confidenciais, bem
como amplia a flexibilidade de acesso da rede acadêmica aos serviços on-line
externos à Instituição. As redes utilizam equipamentos de alta capacidade e
disponibilidade, com distribuição tanto por cabo nos pontos de trabalho e laboratórios,
quanto redes sem fio no campus. A infraestrutura de dados é dimensionada para que
possua escalabilidade e crescimento flexível, o que permite aumentar a quantidade
de equipamentos que possam acessar as redes de dados sempre que necessário;
• Service Desk: O Centro Universitário Fadergs possui uma operação de
atendimento mista, composta de profissionais internos, terceirizados e serviços

especializados contratados que são responsáveis por atender diversas solicitações no
que tange ao escopo de serviços da Tecnologia da Informação. Esta equipe se mostra
como o principal ponto de contato entre as equipes da Área de Tecnologia da
Informação e os usuários docentes e técnico-administrativos. É por meio desse
serviço que são requisitados serviços de Tecnologia da Informação, reportado
incidentes e solicitadas mudanças em sistemas. Tais solicitações são capturadas e
documentadas para fins de gestão e monitoramento dos níveis de serviço acordados.
As equipes de manutenção e suporte atuam de forma imediata e eficaz na resolução
dos mais diversos problemas que possam incidir sobre os serviços de Tecnologia da
Informação. Atividades de melhoria contínua são utilizadas no Centro Universitário
Fadergs nos quais os indicadores são constantemente revistos para a identificação de
oportunidades de melhorias nos processos;
• Segurança da Informação: O Centro Universitário Fadergs conta com um time
de atendimento de Segurança da Informação que tem como objetivo elaborar e
implantar políticas de segurança que assegura dados administrativos e acadêmicos
de usuários, com treinamentos recorrentes das equipes na incorporação das melhores
práticas de segurança, controle dos acessos de todos os colaboradores aos sistemas
e implantação de ferramentas de segurança para garantir a confiabilidade e a
confidencialidade dos dados do Centro Universitário Fadergs;
• Gestão da Mudança: Parte da Área da Tecnologia da Informação que permite
gerenciar, controlar e documentar as alterações e inovações que são implementadas
nos diferentes sistemas. Todas as necessidades de mudanças são previamente
submetidas a avaliações por diferentes equipes técnicas com o objetivo de avaliar
potencias impactos para a integridade e segurança dos demais sistemas. As equipes
são também responsáveis pelas etapas de testes e homologação pelos usuários, para
posterior incorporação das melhorias e inovações aos ambientes de produção (uso);
• Gestão de Problemas: Este time é responsável na identificação e estudo de
erros com o objetivo de implantar soluções definitivas para eles. Todas as
intervenções são feitas com base no princípio da identificação das causas-raiz dos
problemas. A atuação ocorre de forma reativa, a partir da análise de relatórios de
incidentes, na procura de reincidências constantes, assim como de forma proativa, por

meio da identificação de padrões de comportamento nos serviços da tecnologia da
informação que possam indicar potencias interrupções e outros problemas futuros;
• Desenvolvimento de Sistemas: O grupo de Desenvolvimento de Sistemas tem
como objetivo o alinhamento entre as políticas da Área da Tecnologia da Informação
e os objetivos corporativos, desenvolvendo abordagens adequadas para atendimento
às necessidades e oportunidades de negócio, identificação, avaliação e proposição
do uso de novas tecnologias, de acordo com as melhores práticas de mercado. Atua
igualmente como consultor de tecnologia da informação para as instâncias de
decisões estratégicas da Instituição, contribuindo para a adoção de escolhas que
contribuam de forma sustentável e duradoura para a realização das finalidades
institucionais.
• Operações de Campo: O Centro Universitário Fadergs conta com um time de
field services que visa assegurar o pronto e adequado atendimento de solicitações da
equipe acadêmica e administrativa no que tange aos ativos de tecnologia, tais como
desktops, laptops, softwares, impressoras, projetores e demais ativos utilizados na
prestação de um serviço de excelência ao aluno.
Todas essas estruturas devem garantir a disponibilidade de serviços e meios
apropriados para sua oferta, bem como a existência de equipes plenamente
instrumentalizadas para elaborar os planos de contingência, redundância e expansão.
O Centro Universitário Fadergs, através da liderança de Tecnologia da
Informação, estabelece padrões de Governança que compreendem os processos
administrativos da área de Tecnologia da Informação. O objetivo principal da
Governança de TI visa planejar e elaborar estratégias que possam dar vantagens
competitivas às ferramentas de TI implantadas na Instituição e suportar, portanto, o
cumprimento da missão do Centro Universitário Fadergs. A instituição possui um
conjunto de práticas, padrões e relacionamentos estruturados, assumidos por
executivos, gestores e profissionais da área técnica, com a finalidade de garantir
controles efetivos, ampliar os processos de segurança, minimizar os riscos, ampliar o
desempenho, otimizar a aplicação de recursos, reduzir os custos, suportar as
melhores decisões e consequentemente alinhar a TI aos negócios. Dentro do
arcabouço da governança, de forma a assegurar a padronização, reforço e segurança
de processos chaves de Tecnologia da Informação que compõem a prestação de

serviço da área, a FADERGS, para além desta diretriz, também segue políticas e
procedimentos estabelecidos pela Rede Laureate. Em tais políticas de TI estão
definidos formalmente os papéis e responsabilidades envolvidos nas tomadas de
decisões, os princípios que regem a área e as diretrizes no tocante aos seguintes
processos: compra de serviços e sistemas por parte da Tecnologia, Segurança da
Informação, Desenvolvimento de Sistemas, Gestão do Acesso físico e Lógico, Gestão
de Contratos de TI, Gestão de Projetos de TI, entre outras dimensões necessárias
para o alcance dos objetivos da TI.
Em relação à política de investimentos, o Centro Universitário Fadergs conta
com um processo de aprovação e acompanhamento dos investimentos, custos e
despesas, garantindo a sustentabilidade da operação e da missão da Instituição. Este
plano de investimentos é elaborado anualmente, com projeção para os cinco anos
seguintes, em conformidade com o PDI e ancorado em um planejamento estratégico
e financeiro denominado Long Range Plan - LRP, que consiste em um processo
intenso que envolve todas as áreas do Centro Universitário Fadergs com vistas a
definir o norte estratégico dos próximos anos. Esse exercício colabora com a
previsibilidade sobre a necessidade de desembolsos e correlata receita esperada. O
LRP é revisto, anualmente, e detalha, com mais profundidade, o ano imediatamente
seguinte à sua elaboração e, com menos profundidade, os quatro anos posteriores
(totalizando 5 anos). A elaboração desse plano leva em consideração, o mapa de
obsolescência dos equipamentos, os resultados das pesquisas da CPA, a abertura de
novos cursos ou a expansão dos cursos existentes previstos no PDI. Mais ainda, o
plano de expansão é impactado pela análise periódica que a FADERGS faz dos
movimentos de mercado. Por todos esses fatores, fica claro que o plano de expansão
e atualização de equipamentos passa por revisões periódicas e constantes.

3.16.3.18 Política De Capacitação E Formação Continuada Para O Corpo
Técnico-Administrativo

A Política de Capacitação e Formação Continuada para o Corpo TécnicoAdministrativo estabelece em suas diretrizes a garantia da concessão de bolsas de

estudos, a qualificação acadêmica na graduação e/ou em programas de pósgraduação, dentro dos critérios estabelecidos; o estímulo à participação em eventos
científicos, técnicos, artísticos ou culturais e em cursos de desenvolvimento pessoal e
profissional; o incentivo à formação continuada do corpo técnico; a oferta de cursos,
voltados à atuação específica, a partir das demandas detectadas nas avaliações
institucionais; a oferta de cursos de relações interpessoais, para o bom desempenho
profissional; e a possibilidade de atualização de conhecimentos em novas tecnologias.
O

planejamento

e

acompanhamento

do

desenvolvimento

de

seus

colaboradores; a criação de oportunidades de aperfeiçoamento e capacitação por
meio de cursos presenciais ou on-line, palestras, seminários e afins; a elaboração de
matriz de capacitação e treinamento do pessoal administrativo do nível técnico e
operacional, revisando-a em cada ano; a implementação da oferta de programas de
qualificação próprios; e a criação, consolidação e publicização das práticas de
capacitação e formação continuada para o corpo técnico-administrativo também estão
prevista na referida política.
A Instituição considera que a ação administrativa só terá sucesso se executada
por uma equipe competente, motivada e suportada por: (a) boa seleção de
colaboradores, alinhada com o perfil institucional; (b) adequada gestão de pessoas,
exercida pela liderança; (c) permanente aperfeiçoamento; e (d) recompensa por
desempenho. Assim, objetiva-se o estabelecimento diretrizes e critérios para a
realização de treinamentos, cursos e/ou workshops para colaboradores do Centro
Universitário Fadergs, desde a identificação da necessidade, fornecedor, aplicação,
avaliação de satisfação e de eficácia e indicadores; a detecção de necessidades de
formação e, simultaneamente, dar condições para o desenvolvimento pessoal,
preparo técnico e comportamental, necessários para melhorar o seu desempenho
profissional; o estímulo à participação em eventos científicos, técnicos, artísticos ou
culturais; o incentivo à formação continuada do corpo técnico-administrativo; a
atração, o desenvolvimento e

a retenção de talentos; o aumento do nível de

valorização das pessoas; a criação de sistema de remuneração que reconheça
méritos e valores; o aprimoramento do processo de comunicação interno; o
investimento na cultura institucional e no aperfeiçoamento de seus processos; a

criação de agentes integradores do ambiente interno; e a criação de sistemas de
procedimentos que aumentem a sinergia entre os departamentos.
Cabe destacar que a estruturação dos recursos humanos do Centro
Universitário Fadergs está devidamente qualificada e alinhada à filosofia institucional
tem como base as diretrizes para contratação de profissionais com perfil e
competências técnicas e comportamentais estabelecidas na cultura organizacional; a
integração dos profissionais nos processos de Recursos Humanos; o apoio e
motivação a capacitação acadêmica e profissional do corpo de profissionais, visando
aprimorar os instrumentos e as estratégias de atuação no processo do trabalho,
atualizando-os periodicamente, conforme os avanços da tecnologia disponíveis em
suas áreas, integrando-os aos interesses do Centro Universitário Fadergs; o
desenvolvimento de competências comportamentais, em consonância com a cultura
organizacional, de visão de futuro e de missão social e científica.
Outrossim, a Área de Recursos Humanos direciona também para o incentivo à
participação dos profissionais na implementação de suas tarefas, instrumentalizandoos para o exercício de suas funções; a busca de uma política de remuneração
equiparada ao mercado de atuação, coerente à qualificação profissional e com os
resultados atingidos; e a promoção de um clima organizacional humanizado, favorável
ao desenvolvimento da Instituição, dentro de um ambiente de mútua cooperação e
respeito.

3.16.4 Formas de operacionalização das Políticas Acadêmico-Administrativas

Para garantir a operacionalização das Políticas Institucionais, são efetivadas as
seguintes ações:
a. A composição das mesmas é realizada de modo alinhado com os objetivos
e princípios, a missão, visão e valores da Instituição;
Os atores institucionais, diretamente responsáveis pelo cumprimento de
tais políticas, participam de sua elaboração, avaliação e aperfeiçoamento;

b. Quando instituídas e/ou modificadas, são devidamente divulgadas a todos
aqueles que são diretamente responsáveis e/ou impactados por sua
efetivação;
c. As políticas são utilizadas como referência para o planejamento de ações
em todos os âmbitos da Instituição; e
d. O cumprimento das políticas institucionais é avaliado e ações de melhoria
ou aperfeiçoamento são efetivadas sempre que se constatar ser
necessário.
Apresentadas as Políticas Institucionais, inicia-se o Capítulo IV, abordando o
Planejamento, Avaliação e Acompanhamento do Desenvolvimento Institucional.
Neste Capítulo, são abordadas as questões relativas às concepções e práticas de
planejamento e o processo de autoavaliação institucional.

4

AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

4.1 Concepções e práticas de planejamento

O Planejamento da Gestão Institucional permite à instituição pensar
antecipadamente sobre o futuro que deseja construir. Em um cenário de incertezas e
de mudanças bruscas, a atividade de planejamento é imprescindível. Nem mesmo a
natureza complexa e diversificada da instituição deve ser impeditiva de um amplo
processo de planejamento que envolva os diferentes atores organizacionais na
construção de diretrizes, objetivos e metas que orientem a sua caminhada. O
Planejamento Estratégico é uma técnica que tem como escopo um melhor
funcionamento da instituição, pois implica pensar as ações antes de executá-las e,
durante a execução, implementar melhorias contínuas e, depois, o seu objetivo é, por
meio de avaliação, aperfeiçoar o processo. Ao trabalhar com a noção de futuro
desejado, o planejamento permite que as ações administrativas, financeiras e
acadêmicas sejam pensadas estrategicamente, de maneira a visualizar as
possibilidades e limitações que o momento impõe. Em consequência, evita-se a
improvisação e também o desperdício de recursos, além da ineficiência e ineficácia.
A atividade de planejamento do Centro Universitário Fadergsé organizada de
forma sistêmica, considerando o ciclo proposto pela ferramenta PDCA:

Figura 28: Organização pela Estrutura do Ciclo PDCA.

Fonte: Deming (1990)9.

O ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act) é um conjunto de ações que auxiliam no
processo de planejamento e execução: Plan (Planejar): consiste em estabelecer
metas e objetivos, bem como os métodos que serão utilizados para que sejam
realizados; Do (Executar, fazer): é a etapa de implementação de acordo com o que foi
estabelecido anteriormente no planejamento; Check (Verificar, checar): analisar os
dados e medir se os objetivos e metas foram alcançados da forma como desejado;
Act (Agir): definir quais as mudanças necessárias para garantir a melhoria contínua
do projeto.
Na consecução do ciclo PDCA, gera-se uma aspiral virtuosa ascendente de
melhorias contínuas, como é demonstrado na figura abaixo:

9

DEMING, W. E. Qualidade: a revolução da administração. São Paulo: Marques Saraiva, 1990.

Figura 29: o ciclo pdca e a melhoria contínua.

Fonte: Adaptado de Deming (1990)10.

A utilização do Ciclo PDCA como uma ferramenta de Melhoria Contínua é uma
prática inserida no dia-a-dia de todos na Centro Universitário Fadergs. Ao final de um
evento institucional, por exemplo, o mesmo comitê que participou de todo o processo
de planejamento e de execução ou acompanhamento da execução, reúne-se para
avaliar o processo, inclusive a percepção do público impactado pelo evento, e para
elencar as oportunidades de melhorias a serem implementadas a partir dessa
avaliação.
A atividade de planejamento está compatibilizada com a visão, a missão e os
princípios institucionais e tem como alicerce as seguintes características:
 flexibilidade e dinamicidade, simplicidade, clareza e coerência;
 abrangência, abarcando todos os níveis da estrutura organizacional;
 objetividade,

intencionalizando

metas

claras

e

passíveis

acompanhamento e medição.
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de

As finalidades do planejamento estratégico podem ser assim especificadas:


otimizar o potencial da Instituição, para gerar ações intencionais, com

vistas ao alcance de seus objetivos;


racionalizar a utilização de recursos humanos e materiais, para melhorar

o grau de eficiência interna (planejamento dos meios).
Os passos para a elaboração, implementação, avaliação e ações corretivas do
planejamento estratégico Centro Universitário Fadergs concebem a importância de:
 utilização de informações e dados gerenciais da Instituição, para
avaliação sistemática e diagnóstico das ações corretivas necessárias;
 análise das interações organizacionais e avaliação sistemática dos
setores e instâncias, possibilitando revisão de rotinas e procedimentos
propostos;
 análise e avaliação periódica de documentos normativos, que orientem
os processos institucionais, e de instrumentos e mecanismos de
planejamento, avaliação e controles;
 sistematização de reuniões, com diferentes segmentos institucionais,
com o objetivo de pensar estrategicamente a estrutura e os processos
organizacionais, formalizando o planejamento e a avaliação, como método
de trabalho;
 Aplicação do PDCA como ferramenta da Gestão Institucional
(planejamento, acompanhamento, avaliação e ações corretivas).

Quadro 14: Sínteses Estratégicas Institucionais.
SINTESE DE DEFINIÇÕES ESTRATÉGICAS
Margem: Aumentar em 30% de crescimento em números de alunos;
Dobrar resultado operacional; Dobrar operação de caixa; Qualidade
Acadêmica: manter o (IGC) 4; Aumentar índice de satisfação do
cliente e Melhorar o clima interno.

RESULTADOS
ESPERADOS
Até 2025
CLIENTES

PILARES

CÓDIGO
CONDUTA

DE

PRIORIDADES

Fidelizar e Potencializar a base de Graduação; Expandir a base
adulto; Expandir para novas regiões; Ampliar base de PósGraduação; Híbrido: Aceleração Digital.
Experiência digital: Acadêmica e Serviços; Excelência no Ensino;
Empregabilidade; Disciplina e Eficiência Operacional; Satisfação e
Engajamento do time.
Seja ético; Transparência, confiança, respeito e empatia; Sem
desculpas: entregue o prometido; Aja como dono; Agilidade na ação
e no ajuste (Waze Mindset); Colabore e peça ajuda; Uma rede, um
time; Liberdade no debate, lealdade na execução; Aluno no centro;
Simplifique; Ouse e Inove; Entenda o nosso “CORE”; Comunicação
eficaz.
Eficiência na utilização do prédio; Portfólio Sustentável (incluindo o
Híbrido); Expansão na cidade de Porto Alegre e região metropolitana.

Fonte: Reitoria

Destaca-se o plano de investimentos, elaborado anualmente, com projeção
para os próximos cinco anos, no processo de planejamento estratégico e financeiro,
chamado Plano de Longo Prazo – LRP, em que ocorrem intensas discussões que
visam nortear a Instituição nos próximos cinco anos. Desta forma, aumenta-se a
previsibilidade sobre a necessidade de gastos e, consequentemente, a correlação
com a receita esperada
O Plano de Longo Prazo define as premissas financeiras e metas
orçamentárias do Centro Universitário Fadergs para os próximos cinco anos de forma
alinhada ao PDI. Nele, é analisado como a Instituição viabilizará o crescimento e
manutenção de toda sua estratégia acadêmica, novos cursos, projetos, corpo
docente, dentre outros fatores fundamentais. Esse planejamento econômicofinanceiro do Centro Universitário Fadergs é revisado anualmente, o que garante os
recursos necessários para atendimento dos objetivos institucionais previstos no seu
PDI. Além disso, indica também os investimentos necessários para atendimento da
expansão das atividades em desenvolvimento, dos novos cursos e atividades a serem
implantadas e da expansão da infraestrutura.

4.2 Comissão Própria de Avaliação – CPA

A Comissão Própria de Avaliação Centro Universitário Fadergs prevista pelo
artigo 11 da Lei 10.861, de 14 de abril de 2004, e criada pela Portaria 004/2004, é
regida por um regulamento próprio e pela legislação e normas vigentes para o Sistema
Federal de Ensino, integrando, assim, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior (SINAES).
Os representantes da comunidade acadêmica são escolhidos e designados em
caráter de COMISSÃO DELIBERATIVA e têm mandato de 02 anos, podendo haver
recondução. Sua composição é caracterizada pelo princípio da paridade e formada
por:
 um Coordenador da Comissão Própria de Avaliação indicado e nomeado
pela Reitoria;
 três representantes do corpo docente indicados pelos Gerentes de Escola,
sendo facultado a estes, a consideração de indicação por parte de órgãos ou
associações representativas de docentes;
 três representantes do corpo discente indicados pelos Gerentes e
Coordenadores de Curso, sendo facultado a estes, a consideração de
indicação por parte de órgãos ou associações representativas de discentes;
 três representantes do corpo técnico-administrativo indicados pelos
Gestores Administrativos; e
 três representantes da sociedade civil organizada indicados pelos
respectivos órgãos que representam.
À CPA compete a condução e acompanhamento dos processos internos e
externos de avaliação, de sistematização e de prestação das informações solicitadas
pelo INEP, com as seguintes atribuições, de acordo com o Regulamento da CPA.
Compete à CPA/FADERGS, observada a legislação pertinente:
A CPA deve observar o caráter público de todos os procedimentos, dados e
resultados dos processos avaliativos, considerando, em suas atividades:


a missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional;



a política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as

respectivas formas de operacionalização, incluídos os procedimentos para o
estímulo à produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e
demais modalidades;


a responsabilidade social da Instituição, considerada especialmente no

que se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao
desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória
cultural, da produção artística e do patrimônio cultural;


a comunicação com a sociedade;



as políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico

administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas
condições de trabalho;


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;



infraestrutura física;
planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e

eficácia da autoavaliação institucional;


políticas de atendimento aos estudantes;



sustentabilidade financeira com vista para o significado social da

continuidade dos compromissos na oferta da educação superior.

4.3 Processo de Autoavaliação Institucional

A melhoria da qualidade na educação, em suas diferentes dimensões, tem sido
objeto de incontáveis estudos, debates e produções acadêmicas, principalmente a
partir do que foi promulgado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB),
n° 9394/96, que enfatiza a questão da qualidade em educação.

Figura 30: Processo de Aplicação e Acompanhamento do ISED.

Fonte: CPA.

Todas as pesquisas seguem um calendário estabelecido e a CPA conta com o
suporte de diversas áreas para coleta de dados, para análise e para a divulgação,
conforme figura a seguir:
Figura 31: Áreas para coleta de dados, análise e divulgação.

Fonte: CPA.

A seguir, apresenta-se o detalhamento das principais áreas que suportam os
processos da CPA:
a) Recursos Humanos: lidera e acompanha a gestão docente a partir dos
resultados da avaliação institucional, desenvolve o Plano de Carreira Docente,
assim como oferece importante suporte à CPA no processo de avaliação junto
ao corpo técnico-administrativo com as pesquisas de Engajamento e de
Eficácia Organizacional;
b) Departamento de Tecnologia da Informação: departamento que oferece
suporte ao desenvolvimento da plataforma e à interface de exportação e
importação de arquivos da base de dados;
c) Marketing: o departamento de Marketing dá suporte à CPA viabilizando a
comunicação com a comunidade interna e externa por meio de e-mail, eboletim, atualização da página CPA no site institucional, assim como por outros
meios de comunicação. As abordagens trabalham com as possibilidades de
melhoria e de processos e métodos e/ou estruturas. Essa fase expõe
resultados e ilustra a situação, levando-a para discussão da comunidade,
transformando

sugestões,

oportunidades

e

necessidades

em

ações

necessárias para o ciclo seguinte;
d) Ouvidoria: O Centro Universitário Fadergsconta também com um
instrumento importante para seu autoconhecimento que é a presença de uma
Ouvidoria, cujos objetivos são reunir informações no sentido de subsidiar o
planejamento institucional e promover a melhoria das atividades desenvolvidas
pela IES. A ouvidoria encaminha relatórios, semestralmente, para a CPA com
a síntese de informações colhidas ao longo do semestre letivo;
e) Qualidade Acadêmica: com o intuito de desenvolver ações para a melhoria
dos processos de ensinar e de aprender, possui uma significativa aproximação
com CPA. A sua missão é a otimização desses processos e a melhora dos
indicadores institucionais em consonância com as diretrizes acadêmicas e tem,
como foco, a promoção de ações preventivas a fim de sanar as principais
dificuldades dos estudantes e dos docentes em sua interface com o ensinar e
o aprender.

Além da CPA, há outros fóruns, tais como: Colegiado de Curso, Núcleo Docente
Estruturante (NDE) e reuniões com representantes de turma. Igualmente há
participação dos discentes no acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico à
medida que os discentes respondem ao questionário de avaliação institucional, dado
que os resultados são todos trabalhados em conjunto pelas coordenações de curso.
Toda a Comunidade Acadêmica tem conhecimento dos processos de avaliação
interna e externa, e a CPA promove a ampla divulgação dos resultados desses
processos por meio do Portal Institucional, cartazes e reuniões realizadas no Campus.
Dessa forma, mediante um processo democrático e emancipatório, desencadeia
ações que permitem explicar e compreender criticamente as estruturas e relações da
Instituição, o que possibilita um questionamento sistemático de todas as suas
atividades, seus fins, seus meios, o Ensino, a Pesquisa e a Extensão, bem como a
gestão, a infraestrutura e as condições gerais de trabalho e propõe alternativas viáveis
para seu aperfeiçoamento. Nesse sentido, os resultados das avaliações são
compartilhados entre as áreas acadêmicas, bem como as áreas administrativas.
Destaca-se que a experiência adquirida no processo de autoavaliação
possibilita aos gestores, coordenadores de cursos, corpo discente, docente e técnicoadministrativo terem acesso a um balanço crítico de caráter analítico e interpretativo
sobre a Instituição. Esse balanço crítico contém sugestões de natureza administrativa,
política, pedagógica e técnico-científica e expressa os desafios, perspectivas e
aferições das ações ocorrentes na Instituição.

4.4 Participação Da Comunidade Acadêmica

O processo de avaliação institucional é coordenado pela Comissão Própria de
Avaliação (CPA) da FADERGS, de acordo com o previsto no Sistema Nacional de
Avaliação do Ensino Superior (SINAES).

Figura 32: Pré-processamento e checagem da coleta de dados.
Fonte: CPA.

Figura 33: Etapas do processo de Autoavaliação Institucional.

Fonte: CPA.

4.4.1 Detalhamento dos instrumentos avaliativos

4.4.1.1 Instrumento para Avaliação de Docentes e Disciplinas

A abrangência deste instrumento atende as dimensões e questões
pedagógicas. Permite que o discente avalie os docentes nas disciplinas do respectivo

semestre, em todos os cursos ofertados, avalie suas respectivas disciplinas e faça
uma autoavaliação de seu desempenho. Os dados coletados são analisados e, após
a análise, há um momento de reflexão, uma comparação destes para as tomadas de
decisões, sejam essas, medidas preventivas ou corretivas promovendo uma rápida
solução ao atendimento das fragilidades.

4.4.1.2Instrumento de Pesquisa de Satisfação de Discentes

Os questionários para as avaliações discentes versam sobre temas que
fornecem dados suficientes para permitir a reflexão sobre o perfil de nosso estudante,
sua percepção sobre infraestrutura, atendimento dos setores, conforto e adequação
das instalações físicas destinadas às atividades acadêmicas. Um dos instrumentos
utilizados na Autoavaliação Institucional é o Questionário de Satisfação dos
Estudantes. Este instrumento é aplicado aos discentes da graduação e pós-graduação
lato sensu nas duas modalidades (presencial e EAD).
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4.4.1.3.Instrumento de Pesquisa de Satisfação do Corpo TécnicoAdministrativo

No que tange aos instrumentos de autoavaliação voltados a todos os
colaboradores Técnico-Administrativos, identificamos o grau de engajamento e
satisfação por meio da Pesquisa de Engajamento (Pesquisa de Clima). Por meio do
instrumento de Pesquisa de Eficácia, toda a comunidade acadêmica fomenta a
informação referente ao grau de eficácia organizacional da Instituição.

4.4.1.4

Instrumento de Pesquisa de Egressos

A Pesquisa com Egressos tem a finalidade de obter dados e informações para
incrementar o Programa de Acompanhamento ao Egresso, que além de mapear a
situação profissional após a colação de grau, disponibiliza bolsas de estudo e

descontos através da oferta de cursos de extensão e de pós-graduação, o que
proporciona a formação continuada. Além disso, os egressos são convidados a
integrar a CPA na qualidade de Representantes da Sociedade Civil, identificando o
estreitamento de vínculos acadêmicos e profissionais com o egresso.

4.5 Análise e divulgação dos resultados das avaliações internase externas

Todo esse processo de comunicação dos resultados de avaliação e sua
conexão com as demais etapas está descrito na figura abaixo.
Figura 34: Processo de comunicação dos resultados de avaliação.

Fonte: CPA (2017).

Todos os setores têm acesso aos seus resultados, sempre respeitando a
privacidade dos colaboradores e setores avaliados.
A divulgação dos resultados, tanto de processos de autoavaliação interna
quanto de avaliação externa, é feita pela instituição por meio de diversos canais
disponíveis.

4.5.1 Autoavaliação Institucional

A amplitude de análise de resultados da autoavaliação institucional,
primeiramente individual (o ator com seus resultados próprios), depois coletiva (por

grupos sucessivos), permite uma (re)leitura permanente do planejamento institucional.
É importante destacar a premissa adotada de que encontrar o erro é possibilitar o
aperfeiçoamento. Isso é feito com os resultados do processo de autoavaliação
institucional, quer ele esteja sendo desencadeado junto ao ensino desenvolvido em
cursos de graduação ou de pós-graduação, quer seja junto à pesquisa, à extensão ou
junto aos órgãos de apoio acadêmico e administrativo.

4.5.2 Avaliações Externas

A avaliação externa já está internalizada no Centro Universitário Fadergs. É
aceita com naturalidade e como parte do processo de compreensão de suas funções
e constante aperfeiçoamento. O olhar externo tem contribuído com o processo de
reflexão e busca alternativas para a melhoria de sua ação educativa. As diferentes
avaliações externas que ocorreram no centro universitário até hoje constituíram-se em
importantes momentos de aprendizado, uma vez que desencadearam ações
acadêmico-administrativas fundamentais para a qualificação da educação superior
desenvolvida na Instituição, alicerçada em sua missão e na visão por ela projetada.
Em termos de avaliação externa, o Centro Universitário Fadergs se vale dos
relatórios das comissões de avaliação in loco institucional (CI) e de curso (CC), do
IGC, dos resultados do ENADE, do CPC, como insumos relevantes para seus atos de
reflexão e avaliação dos cursos a partir de recursos comparativos nos âmbitos local,
regional e nacional. No que compete à prova do ENADE, esta é avaliada nos mesmos
fóruns e é feita uma checagem das habilidades e competências abordadas e das
disciplinas correspondentes.
Importante destacar que a Instituição valoriza fortemente o ENADE e conta com
programas de incentivo à participação dos estudantes em todos os cursos que
participam dos ciclos, com vistas a reforçar a cultura avaliativa, e oferece cursos
instrumentais e simulados, no intuito de melhor prepará-los para a data do exame.
Com relação ao ENADE, a partir do recebimento de cada Relatório de
Desempenho de Curso no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes adota-se
como procedimentos: (a) o estudo da prova no curso, analisando o tipo de

conhecimento, competência ou habilidade solicitada em cada questão, colocando-a
em confronto com a prática educativa do curso; (b) a análise do desempenho dos
alunos do curso nas questões da prova de modo a verificar as áreas em que os alunos
evidenciaram potencialidades e fragilidades em termos de desempenho; (c) a análise
da avaliação dos alunos acerca do curso; (d) a análise comparativa dessa avaliação
dos alunos sobre o curso, realizada no ENADE, com as potencialidades e fragilidades
apresentadas nos Relatórios de Autoavaliação; e, finalmente, (e) o levantamento de
alternativas em termos de realimentação do processo de ensino e de aprendizagem
nos Cursos. Esse estudo acerca dos Relatórios do ENADE envolve a análise dos
resultados de desempenho específico dos alunos na prova e de avaliação dos cursos.
Assim, apresenta-se a evolução do IGC do Centro Universitário Fadergs:

Gráfico 2: Evolução do IGC da Centro Universitário Fadergs.

Fonte: Regulação Acadêmica.

Dado este relacionamento entre os indicadores de avaliação externa e interna
e, considerando a autoavaliação interna e suas análises e ações, é fácil identificar
uma forte correlação entre ambas.
Com isto, a CPA atua associando a autoavaliação interna, com os processos
de avaliação externa como o CPC e o IGC. Algumas destas ações podem ser
percebidas nas ações de melhoria apresentadas neste documento.
No caso de avaliação externa de um curso específico, a forma adotada para
essa comparação é a de reunião entre a Reitoria, Gerente de Escola, Coordenação
da CPA, comissão de avaliação do curso (incluindo a coordenação do mesmo), que

passou por avaliação de reconhecimento ou renovação de reconhecimento ou
recebeu o Relatório do ENADE, e analisou os resultados dos relatórios específicos,
tanto em seus aspectos positivos apontados, como em seus aspectos negativos, e a
partir daí fazer o confronto com os elementos apontados nos relatórios de avaliação
interna do processo acadêmico do curso. Da reflexão crítica sobre esses dados nasce
a tomada de decisões pertinentes. Nem sempre se consegue fazer o encontro com
todos esses sujeitos envolvidos simultaneamente, mas, certamente, mesmo que em
mais de um momento, todos eles, atores fundamentais do processo, são participantes
dessa reflexão crítica acerca da análise comparativa.
Nas avaliações externas in loco ocorridas entre 2017 e 2019, 97% dos cursos
avaliados obtiveram conceito 4 ou 5, que reflete a preocupação institucional com a
qualidade e a importância do processo de avaliação. Além disso, os relatórios
completos dos avaliadores são compartilhados e analisados pelos gestores
acadêmicos de forma a disseminar a percepção do avaliador externo sobre a
implementação e execução das políticas institucionais. Ademais, o Centro
Universitário Fadergs utiliza um Mapa de Calor para evidenciar as potencialidades e
fragilidades de seus cursos nas avaliações externas para que as ações institucionais
e pontuais sejam direcionais, prezando pela melhoria contínua.

4.6 Relatórios De Autoavaliação

A adequada implantação e os bons resultados de um processo de
autoavaliação pressupõem algumas condições fundamentais, a saber:


equipe de coordenação: analisa dos resultados das pesquisas, elabora e

acompanha planos de ação para satisfação discente e docente; Além disso, o
coordenador também realiza semestralmente o feedback individual com cada
docente;


participação dos integrantes da Instituição: os resultados institucionais

são apresentados para todos os setores da instituição e estes setores são
responsáveis pela elaboração de um planejamento de melhorias que é
apresentado para validação da CPA e da gerência acadêmica.



compromisso explícito dos dirigentes: todos os planos de melhorias

propostos através da CPA são acompanhados mensalmente, através de relatórios
compartilhados com todos os dirigentes acadêmicos.


informações válidas e confiáveis: as pesquisas realizadas são

acompanhadas e tabuladas pelo MAP (Market Analysis and Planning), área
interna de inteligência de mercado. Quando encerradas as coletas, os dados
são tabulados e disponibilizados com filtros que permitem uma melhor análise
dos cenários;


uso efetivo dos resultados: anualmente, a CPA desenvolve o relatório de

autoavaliação, onde analisa os resultados alcançados na pesquisa, as ações
propostas e sua execução. Além disso, verifica se os resultados que estão
sendo atingidos estão de acordo com os objetivos e metas expressos no PDI
em vigência na instituição.
A elaboração dos relatórios de autoavaliação dos períodos de 2018, 2019 e
2020, depositados no e-MEC, respectivamente, em 31 de março de 2019, 31 de março
de 2020 e 31 de março de 2021, têm o PDI como referência. Seu princípio básico é
apresentar os resultados de todo processo autoavaliativo, analisando-os e registrando
as

potencialidades

e

fragilidades

identificadas,

bem

como

as

melhorias

implementadas em cada área. Além da autoavaliação, outras pesquisas como o Net
Promoter Score (NPS), a Pesquisa de Engajamento e a Pesquisa de Eficácia
Organizacional também são descritas no relatório e têm seus resultados publicados.
Mais ainda, são expostos no relatório os macros resultados obtidos no ciclo avaliativo,
as ações desenvolvidas no âmbito institucional, os planos de ações e as melhorias
executadas e sua continuidade, visando à melhoria contínua da qualidade acadêmica.
Tais detalhamentos estão presentes em todos os Relatórios de Autoavaliação
Institucional depositados anualmente no e-MEC.
No Relatório de Autoavaliação Institucional também são apresentados os
resultados de avaliações externas, como os resultados da avaliação in loco dos
cursos, do desempenho dos cursos no ENADE, desempenho do CPC e da avaliação
institucional materializada no IGC.
Após a conclusão do Relatório, os resultados da autoavaliação são
encaminhados pela coordenação da CPA aos gestores das áreas acadêmica e

administrativa que analisam e subsidiam, juntamente com a Reitoria da Instituição, a
necessidade de revisão do PDI do centro universitário. A elaboração deste Relatório,
assim como ocorre com a construção do PDI, acontece de forma colegiada, uma vez
que os objetivos são institucionais e perpassam toda a Instituição.
Existe uma relação clara entre os relatórios parciais e anuais, bem como, entre
os relatórios do ano anterior e os planos de melhoria. Focando especificamente nos
Relatórios de Autoavaliação relativos a 2018, 2019 e 2020, observa-se que foram
detalhados os desempenhos obtidos em cada um dos objetivos institucionais definidos
em conformidade com o PDI. Em 2019 foram implementadas melhorias aos achados
relativos do ano de 2018. Os achados relativos a 2019 tiveram suas melhorias
implantadas no ano de 2020. E os achados relativos a 2020 foram encaminhados em
2021.
Em que pese a condução inequívoca pela CPA, são promovidas também
reuniões anuais das áreas para avaliação e reflexão das metas estabelecidas, tendo
como produto um plano de ação por área envolvida. Os Relatórios de Autoavaliação
detalham estas premissas e apresentam as evoluções encontradas em cada um dos
objetivos institucionais definidos. O Relatório de Autoavaliação é elaborado com base
na descrição, análise e avaliação das dez dimensões previstas no Sistema Nacional
de Avaliação da Educação Superior (SINAES), instituído pela Lei nº 10.861/2004, de
14 de abril de 2004.
O propósito do relatório é subsidiar os gestores, mantenedores e a comunidade
acadêmica para a tomada de ações e definições de propostas para a atualização
constante do conhecimento e das dinâmicas pedagógicas envolvidas na formação dos
futuros profissionais formados por esta IES, sempre buscando a melhoria da
qualidade de ensino. Sendo esta uma forma de possibilitar o crescimento da IES e
demonstrar sua importância e seu comprometimento social.
Os diferentes formulários que compõem a Avaliação Institucional, após
analisados e enviados pelos Cursos, servem como elementos articuladores entre
avaliação e gestão possibilitando planejamentos estratégicos para a resolução das
fragilidades identificadas. O relatório das análises da Avaliação Institucional é
divulgado para os diferentes setores da Centro Universitário Fadergs, para que sirva

de base aos seus planejamentos, efetivando o uso dos resultados para a qualificação
do ensino, pesquisa e extensão.
Como avanços percebidos em 2020, destacam-se a satisfação dos estudantes
em relação a seus cursos e a melhora significativa nos índices de satisfação
relacionados às disciplinas à distância, comparando com a avaliação do ano anterior.
Os grandes desafios institucionais e que têm sido enfrentados com sucesso
dizem respeito aos canais de atendimento ao estudante e serviços estudantis. Neste
sentido, vem sendo desenvolvidas uma série de ações buscando otimizar os canais
existentes, ampliando a capacidade e a eficiência do atendimento.
Os resultados são apresentados à comunidade universitária, proporcionando
sessões de discussão para o estabelecimento de prioridades. Desta forma, os itens
apresentados como oportunidades de melhoria passam a fazer parte do planejamento
das áreas, tornando-se indicadores de desempenho do corpo diretivo da Instituição. a
Centro Universitário Fadergs está atenta às opiniões e sugestões da comunidade
acadêmica, tanto que desenvolveu um selo e um “slogan” para divulgar as melhorias
implementadas: “Você avalia, a CPA ouve, a FADERGS faz”. As melhorias são
identificadas e divulgadas com essa mensagem e o material de divulgação sempre é
acompanhado pelo selo.
Nos últimos anos, os investimentos vão ao encontro do compromisso
institucional com a educação superior de qualidade. Evidenciando a promoção de
melhorias inovadoras, destacam-se, por exemplo:
a ampliação dos acervos virtuais da Biblioteca, oportunizando que o discente
tenha acesso às obras de qualquer lugar e a qualquer tempo;
a ampliação do uso do Blackboard, plataforma robusta e completa para o
ensino a distância, nas aulas de todas as disciplinas, inclusive as presenciais;
a consolidação das metodologias ativas, em que o discente passa a ser o centro
do processo e o docente passa a ser aquele que apoia e conduz o discente pelo
caminho do aprendizado;
a prestação de serviços aos discentes também por meio do Portal do Aluno
(Autoatendimento) e do atendimento presencial, dessa forma, o aluno pode acessar
as Bibliotecas, fazer requerimentos, consultar salas, horários e docentes, fazer
rematrículas, consultar a sua situação financeira, acessar a plataforma Blackboard,

entre tantos outros serviços que podem ser acessados de qualquer lugar e a qualquer
tempo. Como pode-se perceber, a Centro Universitário Fadergsbusca sempre
oferecer soluções inovadoras para a comunidade acadêmica.
Ressalta-se que os relatórios de autoavaliação estão de acordo com a previsão
de postagem para cada ano do triênio (considerando os relatórios parciais e final.

5. OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS 2021- 2025

O PDI do Centro Universitário Fadergs, de 2021- 2025, apresenta os objetivos
que estabelecem os rumos para a realização das atividades que são acompanhadas
durante a vigência deste PDI e tem como base o que mostra a figura a seguir.
Figura 35: Origem dos Objetivos e Metas Institucionais.

Fonte: Qualidade Acadêmica.

O PDI estabelece os rumos Centro Universitário Fadergs a cada novo
quinquênio, reafirmando sua missão e seus valores institucionais, por intermédio da
sua tradução em objetivos, ações, indicadores e metas que devem nortear a atuação
dos seus gestores acadêmicos e administrativos. Abaixo são apresentados todos os
objetivos do PDI 2021-2025, separados por área. As ações, indicadores e metas
previstos para cada objetivo serão detalhadas ao longo do plano, fazendo
correspondência ao item do PDI a que se referem.
A construção dos objetivos e metas para o período PDI 2021-2025 tomam por
base o seguinte ciclo:

Figura 36: Ciclo de Construção dos Objetivos e Metas PDI 2021- 2025.

Fonte: Qualidade Acadêmica.

Embora haja prevalência na consecução dos objetivos em dado marco
temporal, de uma das etapas do ciclo, tais etapas não são necessariamente lineares,
mas dada a dinâmica dos processos educacionais, ocorrem de modo concomitante e
contínuo.

5.1 Objetivos Gerais

A Instituição tem como objetivos gerais:
1 – Promover educação superior, buscando a excelência e ofertando-a ao
maior número de pessoas, de modo acessível e democrático;
2 – Oferecer uma educação contextualizada com as demandas do
mercado de trabalho nacional e internacional;
3 – Educar para a construção de competências em uma perspectiva
integral – ser, fazer, conhecer, conviver – preparando profissionais, cuja
atuação diferenciada contribua para o desenvolvimento regional;
4 – Promover educação, a partir de uma concepção pluricultural, de
acessibilidade e de respeito às diferenças étnico-raciais, à orientação
sexual e aos direitos humanos.

5 – Praticar a responsabilidade social, de forma a contribuir com a inclusão
social, com o desenvolvimento sustentável local, regional e global, com a
defesa da memória cultural, da produção artística e do patrimônio
histórico;
6 – Promover a educação para a sustentabilidade socioambiental, através
do ensino, da pesquisa e da extensão;
7 – Construir, disseminar e compartilhar o conhecimento, para formar
cidadãos éticos e profissionais qualificados, por meio da excelência no
ensino, nas atividades de extensão e de pesquisa, desenvolvidas com
rigor acadêmico;
8 – Incentivar o aperfeiçoamento cultural e profissional em uma ótica de
formação permanente;
9 – Promover a interação com as comunidades interna e externa, visando
à constante articulação entre teoria e prática e prestando serviços de
qualidade;
10 – Referenciar as ações de gestão, a partir de uma cultura
organizacional que tem como pressuposto o desenvolvimento e a
valorização das pessoas como seu diferencial estratégico;
11 – Desenvolver uma gestão eficiente e eficaz, a partir de uma concepção
de planejamento, ação, avaliação e melhorias contínuas.

5.2 Metas Institucionais

As metas e ações previstas no PDI para Centro Universitário Fadergs 20212025 estão alinhadas com os objetivos institucionais e marcados pela dinamicidade
da articulação dos pilares da Marca Centro Universitário Fadergs-

Qualidade

Acadêmica, Empregabilidade, Tradição - combinados com os desafios da Renovação
e Inovação, dada a necessidade que a instituição possa responder a novos desafios
e demandas dos cenários educacionais e profissionais contemporâneos, com a
competência que caracteriza as suas contribuições históricas.

Considerando os objetivos gerais, foram definidas as seguintes metas gerais
para o quinquênio:
1 – A permanente qualificação das atividades de Ensino, Extensão e
Pesquisa, consolidando-se como IES de referência no ensino superior;
2 – O aperfeiçoamento das funções de planejamento e gestão dentro dos
objetivos da educação superior à que se propõe, em todas as instâncias;
3 – A permanente qualificação dos cursos de graduação e a criação de novos
cursos nas modalidades presencial e a distância;
4 – A permanente qualificação dos cursos de pós-graduação lato sensu e a
ampliação de sua oferta nas modalidades presenciais e a distância;
5 – A conservação e a ampliação da infraestrutura institucional, necessárias
para o desenvolvimento da ação educativa;
6 – A valorização e o desenvolvimento contínuo das pessoas;
7 – O apoio institucional aos discentes, tendo em vista o seu desenvolvimento
acadêmico e as suas condições de permanência na educação superior;
8 – A permanente qualificação do processo de avaliação institucional, de
forma a subsidiar o planejamento e a implementação de melhorias contínuas.
Para o acompanhamento das metas, são elencados indicadores quantitativos e
qualitativos, objetivando a otimização dos recursos físicos, materiais, financeiros e de
pessoas, de acordo as necessidades e as demandas existentes. As ações para as
metas gerais são:
Quadro 15: Metas e Ações 2021 - 2025.
Metas Gerais
2021
1. A permanente qualificação das atividades de ensino,
extensão e pesquisa, consolidando-se como IES de
referência no ensino superior.
1.1 Aplicação da Avaliação Institucional com a
comunidade
Acadêmica
1.2 Análise qualitativa e quantitativa dos cursos e das suas
disciplinas,
através da Avaliação Institucional,
realizada
semestralmente
1.3 Análise de infraestrutura e serviços oferecidos pela
instituição, realizada anualmente, a partir da Avaliação
Institucional

2022

2033

2024

2025

1.4. Realização dos Diálogos de Avaliação (DDA) com os
Colegiados de Curso, para análise de pontos fortes e
fragilidades, com o estabelecimento de prioridades de
ação
1.5 Planejamento de ações de melhorias para superação
das
fragilidades e qualificação do processo educacional.
1.6 Comunicação dos resultados obtidos e as proposições
de
melhoria, de modo que os processos de avaliação se
tornem transparentes
1.7 Proposição de formas de acompanhamento e
monitoramento de atividades acadêmicas específicas de
extensão e pesquisa.
1.8 Consolidação de sistema de avaliação de atividades
acadêmicas
específicas de extensão e pesquisa
1.9 Implementação de melhorias, a partir das avaliações
de
atividades acadêmicas específicas de extensão e
pesquisa
1.10 Aperfeiçoamento de indicadores de gestão
acadêmica, visando a ações preventivas, para assegurar
a qualidade do ensino e pesquisa
1.11 Capacitação de Equipes de Gestão Acadêmica para
o uso de novas ferramentas de gestão acadêmica
1.12 Consolidação do sistema de monitoramento da
qualidade da permanente qualificação das atividades de
ensino, extensão e pesquisa
1.13 Compartilhamento de melhores práticas para a
construção de metodologias e tecnologias, considerando
as contribuições da mantenedora
1.14 Empreender ações de ensino, extensão e pesquisa,
através de parcerias estratégicas que contribuam para o
desenvolvimento regional
1.15 Empreender ações que contribuam para o
desenvolvimento regional, por intermédio de uma atuação
educacional, comprometida com a sustentabilidade, a
empregabilidade, a responsabilidade socioambiental, os
direitos humanos, assim como a diversidade étnico-racial
e de gênero.
2. O aperfeiçoamento das funções de planejamento e
gestão dentro dos objetivos da educação superior à que
se propõe em todas as instâncias
2.1 Sistematização das reuniões de equipes gerenciais
com coordenadores
2.2 Capacitação das coordenações de curso para a
recrutamento e seleção, contratação e retenção de
desenvolvimento de equipes, apartir de uma perspectiva
estratégica
2.3 Aperfeiçoamento da atuação do NDE e dos Colegiados
de Cursos para atuação estratégica e propositiva no
aprimoramento dos cursos
2.4 Utilização do mapeamento dos custos para a tomada
de decisão, baseada em dados objetivos

2.5 Definição das alçadas orçamentárias para a agilização
dos processos
2.6 Elaboração do orçamento, considerando os centros de
custos
2.7 Mapeamento e otimização dos processos chave,
descrevendo os procedimentos e instrumentos.
2.8 Capacitação das equipes para condução dos
processos, conforme normatizado
2.11
Avaliação
dos
processos
normatizados,
empreendendo melhorias contínuas
2.10 Elaboração do plano de expansão dos cursos e
análise de
viabilidade, de forma a subsidiar a previsão orçamentária
e o projeto de ampliação de infraestrutura e camps
2.11 Análise dos dados disponíveis e definição da
utilização de novos dados gerenciais para o
acompanhamento do desenvolvimento acadêmico –
monitoramento do desempenho, ingresso, evasão,
satisfação, egressos, empregabilidade, etc.
2.12 Sensibilização da comunidade acadêmica para uso
de recursos ambientais
2.13 Implantação de Projeto de Sustentabilidade
2.14 Consolidação do Projeto de Sustentabilidade
2.15
Desenvolvimento de parcerias estratégicas
para
o
enriquecimento de projetos e processos acadêmicos e de
gestão
3. A permanente qualificação dos cursos de graduação e
a criação de novos cursos nas modalidades presencial e a
distância.
3.1 Dar continuidade ao monitoramento dos indicadores
de avaliação dos cursos, através do setor de Regulação
Acadêmica
3.2 Monitorar a necessidade de revisão dos Projetos dos
Cursos, a partir de demandas pontuais do curso,
tendências de mercado, resultados da Avaliação
Institucional, alteração de legislação vigente e outras
necessidades
3.3 Protocolar pedido de autorização dos cursos de
graduação,
previstos do PDI
3.4 Receber a visita da Comissão de Avaliadores para os
cursos
previstos no PDI
3.5 Implantar os cursos, conforme previsto no PDI
3.6 Acompanhar a implementação dos cursos, previstos
no PDI, avaliando sistematicamente a sua qualidade,
através de indicadores
dos cursos
4. A permanente qualificação dos cursos de pósgraduação lato sensu e a ampliação de sua oferta nas
modalidades presenciais e a distância
4.1 Realização dos cadastros dos cursos de pósgraduação lato sensu já existentes na IES e dos novos
cursos no Sistema e-MEC

4.2 Ampliação da oferta de cursos de pós-graduação lato
sensu, a partir de demanda
4.3 Planejamento dos novos cursos de pós-graduação lato
sensu
4.4 Implementação dos novos cursos de pós-graduação
lato sensu, conforme demanda e cronograma estabelecido
4.5 Acompanhamento e avaliação dos cursos de pósgraduação lato sensu
6. A conservação e a ampliação da infraestrutura
institucional
necessária para o desenvolvimento da ação educativa
6.1. Manter atualizada a infraestrutura, considerando as
demandas dos cursos existentes
6.2 Elaborar um projeto de ampliação de infraestrutura dos
cursos existentes
6.3 Ampliar a infraestrutura, considerando as demandas
dos cursos existentes
6.3 Assegurar as condições de iluminação, ventilação,
limpeza,
segurança, conservação e acessibilidade em todas as
instalações
6.4 Planejar reformas, melhorias, equipamentos,
aquisições e dotação orçamentária
6.5 Assegurar a atualização do acervo físico e
eletrônico/digital, conforme projeto de implantação dos
cursos e demandas identificadas
6.6 Assegurar a atualização dos laboratórios/ambientes e
cenários para práticas didáticas dos cursos e demandas
identificadas
6.7. Elaborar projeto de infraestrutura física para cursos
previstos no PDI
6.8. Recepcionar comissão do INEP nos polos
6.9 Implantar novos polos
6.10. Implantar a infraestrutura dos novos polos
6.11. Monitorar o desenvolvimento das atividades nos
polos,
conforme planejamento
7. A valorização e o desenvolvimento contínuo das
pessoas
7.1 Diagnóstico anual de desempenho das
equipes,
com estabelecimento de metas de
melhorias contínuas
7.2 Proposições de ações de desenvolvimento de
equipes, a partir do diagnóstico realizado
7.1 Planejamento da capacitação de docentes e das
equipes de trabalho
7.2 Realização das capacitações para docentes e
equipes de trabalho
7.3 Acompanhamento e avaliação das capacitações
realizadas
7.4 Estímulo à participação em eventos e cursos
externos, visitas técnicas, compartilhamento de práticas
profissionais com outras instituições pertencentes à
mantenedora

7.5 Realização de Reuniões Pedagógicas sistemáticas,
para o
alinhamento de atividades acadêmicas e de gestão do
Plano de Desenvolvimento Institucional
7.6 Estímulo à capacitação continuada, através dos
cursos/palestras EaD, ofertados pela mantenedora
7.7 Promoção da integração e acolhimento dos novos
colaboradores (técnico-administrativos, professores e
líderes), através de programas de boas-vindas, a fim de
apoiar e agilizar a adaptação dos novos integrantes
7.8
Participação contínua dos gestores em
programas de desenvolvimento das lideranças
7.9 Valorização pessoal e profissional, a partir de
Programas de Avaliação de Desempenho, que podem
promover as oportunidades de melhorias, o tratamento
das fragilidades e o alinhamento de expectativas entre
gestores e equipes
7.10 Reconhecimento de conquistas individuais e das
equipes, a partir da execução de ações e
comportamentos de excelência, alinhados aos valores,
competências e atividades, através de programas de
reconhecimento
7.11 Preparação das equipes de trabalho, para apoiar a
inclusão de pessoas com deficiência.
7.12 Capacitação dos colaboradores técnicoadministrativos em conceitos e práticas identificados em
Pesquisa de Opinião/Engajamento, visando ao
desenvolvimento pessoal e
profissional das equipes
8. Apoio institucional aos discentes, tendo em vista o
seu
desenvolvimento acadêmico e as suas condições de
permanência na educação superior
8.1 Planejamento e organização do Núcleo de
Desenvolvimento Discente (NADES)
8.2 Implementação das ações do NADES
8.3 Acompanhamento e avaliação das ações do NADES
8.4 Manutenção e aprimoramento dos serviços da
Central de
Atendimento ao Estudante (CAE)
8.5 Implementação de novos serviços na
CAE,
conforme necessidade, a partir da avaliação dos
estudantes e da demanda da administração
8.6 Acompanhamento e avaliação dos serviços da CAE
8.7 Manutenção e aperfeiçoamento das atividades do
Núcleo de Educação a Distância
8.9 Acompanhamento e avaliação dos serviços do Núcleo
de Educação a Distância
8.10 Manutenção dos programas, projetos e ações do
Núcleo de
Orientação de Carreira
9. A permanente qualificação do processo de avaliação
institucional, de forma a subsidiar o planejamento e a
implementação de melhorias contínuas

9.1 Sensibilização da comunidade acadêmica para a
importância de participar da Avaliação Institucional
9.2 Organização de estratégias de comunicação para a
divulgação e a devolução dos resultados
9.3 Revisão dos instrumentos de avaliação
9.4 Implementação dos Diálogos de Avaliação (DDA’s)
nas reuniões de Colegiado de Curso, a partir da Avaliação
Institucional e Pesquisa de Satisfação, com foco no
tratamento das fragilidades e no fortalecimento dos pontos
fortes
9.5 Planejamento e Acompanhamento da atuação da CPA
9.6 Participação da CPA em ações integradas com outras
IES da Rede Laureate, visando ao compartilhamento de
ideias, à otimização de
recursos e aplicação de melhores práticas de avaliação
institucional.
Fonte: reitoria.

Tais aspectos norteiam e estão expressos no PDI, além de ditarem as diretrizes
para a Gestão Institucional de forma a garantir que as ações institucionais internas,
transversais a todos os cursos, e externas, por meio dos projetos de responsabilidade
social, estejam em consonância com o PDI e Políticas Institucionais. Sua construção
ocorre de forma participativa, a cada cinco anos, com revisões anuais, envolvendo
todos os seus atores da comunidade acadêmica. Suas premissas de desenvolvimento
estão pautadas pelo disposto no Decreto nº 9.235/17 e Portaria Normativa nº 23/17.
O ciclo avaliativo do PDI ocorre anualmente, sendo um instrumento de gestão
dinâmico e capaz de orientar e acompanhar a evolução da Instituição, bem como
garantir a aplicação das políticas de ensino, de extensão e de pesquisa, que são
pautadas na missão, valores, objetivos e metas. Na missão, o compromisso da
instituição de “promover educação superior acessível e de excelência”, está
representado pelos objetivos gerais I, II, III, IV, V, VII, IX, X e XI. O compromisso
expresso na missão de “formar cidadãos éticos e comprometidos”, está contemplado
nos objetivos gerais IV, V, VII e IX. Com relação ao compromisso de “contribuir para
a construção de uma sociedade sustentável” está refletido nos objetivos V e VI.

5.3 Resultados do PDI Anterior

Metas Gerais
Resultados
1. A permanente qualificação das atividades de As atividades de ensino e extensão foram
ensino, extensão e
amplamente trabalhadas junto a comunidade
pesquisa, consolidando-se como IES de referência acadêmica. A Pesquisa foi estimulada dentro

no ensino superior.

de disciplinas específica do evento anual
SIPE.
1.1 Aplicação da Avaliação Institucional com a O Resultado foi atingido com sistemáticas
comunidade
avaliações.
Acadêmica
1.2 Análise qualitativa e quantitativa dos cursos e O Resultado foi atingido com sistemáticas
das
suas avaliações.
disciplinas,
através da Avaliação
Institucional, realizada
semestralmente
1.3 Análise de infraestrutura e serviços oferecidos O Resultado foi atingido com sistemáticas
pela instituição,
avaliações semestrais
realizada anualmente, a partir da Avaliação
Institucional
1.4. Realização dos Diálogos de Avaliação (DDA) O Resultado foi atingido através de reunião
com os Colegiados de Curso, para análise de com o colegiado dos cursos.
pontos fortes e fragilidades,
com o estabelecimento de prioridades de ação
1.5 Planejamento de ações de melhorias para O Resultado foi atingido com sistemáticas
superação das
avaliações.
fragilidades e qualificação do processo educacional.
1.6 Comunicação dos resultados obtidos e as Foi atingido através da comunicação
proposições de
institucional.
melhoria, de modo que os processos de avaliação
se tornem transparentes
1.7 Proposição de formas de acompanhamento e Atingido através de editas de cusros de
monitoramento de
extensão e pesquisa.
atividades acadêmicas específicas de extensão e
pesquisa.
1.8 Implementação de processos de avaliação e O Resultado foi atingido com sistemáticas
monitoramento de
avaliações.
atividades acadêmicas específicas de extensão e
pesquisa
1.9 Consolidação de sistema de avaliação de O Resultado foi atingido com sistemáticas
atividades acadêmicas
avaliações.
específicas de extensão e pesquisa
1.10 Implementação de melhorias, a partir das O Resultado foi atingido com sistemáticas
avaliações de
avaliações.
atividades acadêmicas específicas de extensão e
pesquisa
1.11 Elaboração de Projeto Piloto para Relórios apresentados por meio da fermenta
aperfeiçoamento
de
relatórios
gerenciais de Power BI, que permite analisar os
acadêmicos que permitam melhor diagnóstico, indicadores acadêmicos e a partir disto,
análise de
propor melhorias em cada uma das ações.
problemas e tomada de decisão
1.12 Criação de novas ferramentas de gestão Dashboards com indicadores acadêmicos,
acadêmica que possibilitem ampliação do relatórios, instrumentos e evidências
diagnóstico, análise de problemas e
registradas de todos o trabalho realizado,
aperfeiçoamento da tomada de decisão
com análise crítica e plano de ação
estabeclidos.
1.13 Aperfeiçoamento de indicadores de gestão Foi atingido a partir da reformulação do setor
acadêmica, visando a
de planejamento acadêmico
ações preventivas, para assegurar a qualidade do
ensino e pesquisa
1.14 Capacitação de Equipes de Gestão Acadêmica Foi atingico através da Plataforma SHARPS
para o uso de

novas ferramentas de gestão acadêmica
1.15 Consolidação do sistema de monitoramento da O Resultado foi atingido com sistemáticas
qualidade da
avaliações.
permanente qualificação das atividades de ensino,
extensão e pesquisa
1.16 Compartilhamento de melhores práticas para a Foi atingido através do reconhecimento de
construção de metodologias e tecnologias, projetos e práticas docentes
considerando as contribuições da Rede
Laureate
1.17 Empreender ações de ensino, extensão e Parcerias
com
instituições
para
o
pesquisa, através de
desenvolvimento dos projetos de extensão,
parcerias estratégicas que contribuam para o de ações junto a comunidade acadêmico,
desenvolvimento regional
como também a ampliação de campus de
estágio para os alunos cumprirem com a
proposta de ensino de seus cursos.
1.18 Empreender ações que contribuam para o Criação do Fadergs Carreiras, do CRCD –
desenvolvimento regional, por intermédio de uma conselho de repeito a diversidade, da cultura
atuação educacional, comprometida com a da paz e dos direitos humanos. A realização
sustentabilidade,
a
empregabilidade,
a de diversos eventos promovendo os
responsabilidade
assuntos relacionados a Responsabilidde
socioambiental, os direitos humanos, assim como a social. Obtenção renovação do Selo da
diversidade étnico-racial e de gênero.
ABMES como Instituição socialmente
responsável.
1.19 Implantação de Teste de Progresso para Provas integradoras foram realizadas.
monitoramento da
qualidade dos cursos
2. O aperfeiçoamento das funções de planejamento Desenvolvimento de plataformas para
e gestão dentro
auxiliar no planejamento e gestão de
dos objetivos da educação superior à que se propõe indicadores acadêmicos.
em todas as instâncias
2.1 Manutenção da utilização do Sistema de Gestão Foi mantido e aprimorado o sistema de
por
gestão (PATH)
Competências da Rede Laureate (Path), como
ferramenta de desenvolvimento das equipes em
funções de liderança
2.2 Utilização do Sistema de Gestão por Segue em utilização
Competências da Rede Laureate (Path), como
ferramenta de apoio ao planejamento e à
gestão de equipes
2.3 Sistematização das reuniões de equipes Atingido com reunião semanais
gerenciais por Escola e segmento
2.4 Capacitação das coordenações de curso para a Atingido através do programa MOVER.
recrutamento e seleção, contratação e retenção de
desenvolvimento de equipes, a
partir de uma perspectiva estratégica
2.5 Aperfeiçoamento da atuação do NDE e dos Ações realizadas junto aos cursos.
Colegiados de Cursos
para atuação estratégica e propositiva no
aprimoramento dos cursos
2.6 Utilização do mapeamento dos custos para a Acompanhamento mensal dos custos.
tomada de decisão,
baseada em dados objetivos
2.7 Definição das alçadas orçamentárias por centro Definido em parceria com o setor de
de custos para a
planejamento acadêmico
agilização dos processos

2.8 Elaboração do orçamento, considerando os Definido em parceria com o setor de
centros de custos
planejamento acadêmico
2.9
Estabelecimento
dos
macroprocessos Processos estabelecidos para a busca da
institucionais.
qualidade acadêmica.
2.10 Mapeamento e otimização dos processos Implementação do Laureate Design
chave, descrevendo os
procedimentos e instrumentos.
2.11 Capacitação das equipes para condução dos Diversos treinamentos realizados para os
processos, conforme normatizado
processos estabelecidos.
2.12 Avaliação dos processos normatizados, Pesquisas realizadas com professors e
empreendendo melhorias contínuas
alunos para entender o que deve ser
aprmorado nos processos.
2.13 Elaboração do plano de expansão dos cursos Foi elaborado
e análise de
viabilidade, de forma a subsidiar a previsão
orçamentária e o projeto de ampliação de
infraestrutura
2.14 Análise dos dados disponíveis e definição da Monitoramento por meio do Power BI.
utilização de novos dados gerenciais para o
acompanhamento do desenvolvimento acadêmico –
monitoramento do desempenho, ingresso, evasão,
satisfação, egressos, empregabilidade, etc.
2.15 Sistematização da utilização de dados Monitoramento por meio do Power BI.
gerenciais
para
acompanhamento
do
desenvolvimento acadêmico – monitoramento
do
desempenho, ingresso, evasão,
satisfação,
egressos, empregabilidade,
etc.
2.16 Sensibilização da comunidade acadêmica para Semana de responsabilidade social.
uso de recursos
ambientais
2.17 Implantação de Projeto de Sustentabilidade Área de planejamento acadêmico
2.18
Implantação
de
indicadores
de Gestão pelo Power Bi
Sustentabilidade
2.19 Consolidação do Projeto de Sustentabilidade Relatórios e indicadores mapeados e
analisados
2.20
Desenvolvimento de parcerias
Consultorias específicas para os assuntos
estratégicas
para o
acadêmicos.
enriquecimento
de
projetos
e
processos
acadêmicos e de gestão
3. A permanente qualificação dos cursos de Revisão periódica da estrutura curricular e e
graduação e a criação de
metodologias.
novos cursos nas modalidades presencial e a
distância
3.1 Dar continuidade ao monitoramento dos Utilização do Power Bi.
indicadores de avaliação
dos cursos, através do setor de Regulação
Acadêmica
3.2 Monitorar a necessidade de revisão dos Projetos Monitoramento realizado pelo setor de
dos Cursos, a partir de demandas pontuais do regulação acadêmica
curso, tendências de mercado,
resultados da Avaliação Institucional, alteração de
legislação vigente e outras necessidades
3.3 Ser credenciado para a oferta de cursos em Credenciamento realizado
EaD.

3.4 Implantar o Curso Superior de Tecnologia em Curso implementado
Gestão de Recursos
Humanos EaD
3.5 Protocolar pedido de autorização dos cursos de Autorizações protocoladas
graduação,
previstos do PDI
3.6 Receber a visita da Comissão de Avaliadores Diversas visitas recebidas com 97% das
para os cursos
notas entre 4 e 5.
previstos no PDI
3.7 Implantar os cursos, conforme previsto no PDI Cursos implementados
3.8 Acompanhar a implementação dos cursos, Acompanhamento
realizado
até
a
previstos no PDI, avaliando sistematicamente a sua implementação
qualidade, através de indicadores
dos cursos
4. A permanente qualificação dos cursos de pós- Foram expandidos, principalmente na
graduação lato sensu
modalidade em EAD, os cursos de pós
e a ampliação de sua oferta nas modalidades graduação ato Sensu
presenciais e a distância
4.1 Realização dos cadastros dos cursos de pós- Cadastros realizados
graduação lato sensu
já existentes na IES e dos novos cursos no Sistema
e-MEC
4.2 Ampliação da oferta de cursos de pós- Foram ampliados, seguindo o portifólio de
graduação lato sensu, a partir de demanda
cursos da Laureate
4.3 Planejamento dos novos cursos de pós- Foram planejados e implementados
graduação lato sensu
4.4 Implementação dos novos cursos de pós- Foram implementados
graduação lato sensu,
conforme demanda e cronograma estabelecido
4.5 Acompanhamento e avaliação dos cursos de Acompanhamento permanente através da
pós-graduação lato
coordenação de cursos de pós graduação
sensu
5. A criação de programas de pós-graduação stricto Não atingido, pois foi modificado o
sensu, aderentes
planejamento estratégico, tendo foto na
às demais ofertas da Instituição
abertura de cursos de lato sensu.
5.1 Protocolo de curso de pós-graduação stricto Não atingido, pois foi modificado o
sensu – Mestrado
planejamento estratégico, tendo foto na
Acadêmico em Responsabilidade Social das abertura de cursos de lato sensu.
Empresas e da Administração Pública.
5.2 Recebimento de visita in loco para autorização Não atingido, pois foi modificado o
do Mestrado Acadêmico em Responsabilidade planejamento estratégico, tendo foto na
Social das Empresas e da
abertura de cursos de lato sensu.
Administração Pública.
5.3 Implementação do Mestrado Acadêmico em Não atingido, pois foi modificado o
Responsabilidade
planejamento estratégico, tendo foto na
Social das Empresas e da Administração Pública. abertura de cursos de lato sensu.
5.4 Acompanhamento e avaliação do Mestrado Não atingido, pois foi modificado o
Acadêmico em
planejamento estratégico, tendo foto na
Responsabilidade Social das Empresas e da abertura de cursos de lato sensu.
Administração Pública.
5.5 Protocolo do curso de pós-graduação stricto Não atingido, pois foi modificado o
sensu – Mestrado
planejamento estratégico, tendo foto na
Profissional em Psicologia Organizacional
abertura de cursos de lato sensu.
5.6 Recebimento de visita in loco para autorização Não atingido, pois foi modificado o
do Mestrado
planejamento estratégico, tendo foto na
Profissional em Psicologia
abertura de cursos de lato sensu.

5.7 Implementação do Mestrado em Profissional em Não atingido, pois foi modificado o
Psicologia
planejamento estratégico, tendo foto na
Organizacional
abertura de cursos de lato sensu.
5.8 Acompanhamento e avaliação do Mestrado Não atingido, pois foi modificado o
Profissional em
planejamento estratégico, tendo foto na
Psicologia Organizacional
abertura de cursos de lato sensu.
5.9 Protocolo do curso de pós-graduação stricto Não atingido, pois foi modificado o
sensu – Mestrado
planejamento estratégico, tendo foto na
Profissional em Administração
abertura de cursos de lato sensu.
5.10 Recebimento de visita in loco para autorização Não atingido, pois foi modificado o
do Mestrado
planejamento estratégico, tendo foto na
Profissional em Administração
abertura de cursos de lato sensu.
5.11 Implementação do Mestrado Profissional em Não atingido, pois foi modificado o
Administração
planejamento estratégico, tendo foto na
abertura de cursos de lato sensu.
5.12 Acompanhamento e avaliação do Mestrado Não atingido, pois foi modificado o
Profissional em
planejamento estratégico, tendo foto na
Administração
abertura de cursos de lato sensu.
6. A conservação e a ampliação da infraestrutura Foi ampliado três novas unidades, Galeria
institucional
Luza, Assis Brasil e Cavalhada.
necessária para o desenvolvimento da ação
educativa
6.1.
Manter
atualizada
a
infraestrutura, Atingido com a revitalização e construção de
considerando as demandas dos cursos existentes novos laboratórios
6.2 Elaborar um projeto de ampliação de Atingido com a revitalização e construção de
infraestrutura dos cursos existentes
novos laboratórios
6.3 Ampliar a infraestrutura, considerando as Atingido com a revitalização e construção de
demandas dos cursos existentes
novos laboratórios
6.3 Assegurar as condições de iluminação, Atingido
ventilação, limpeza,
segurança, conservação e acessibilidade em todas
as instalações
6.4 Planejar reformas, melhorias, equipamentos, atingido
aquisições e dotação
orçamentária
6.5 Assegurar a atualização do acervo físico e Acervo atualizado e disponível ao aluno.
eletrônico/digital, conforme projeto de implantação
dos cursos e demandas identificadas
6.6
Assegurar
a
atualização
dos Atingido com a revitalização e construção de
laboratórios/ambientes e cenários para práticas novos laboratórios
didáticas dos cursos e demandas identificadas
6.7. Elaborar projeto de infraestrutura física para Atingido com a revitalização e construção de
cursos previstos no PDI
novos laboratórios
6.8. Recepcionar comissão do INEP nos polos
Atingido
6.9 Implantar polos
Foram implementados vários polos pelo
Brasil
6.10 Fazer um alinhamento estratégico com EaD Foram implementados vários polos pelo
Laureate para a
Brasil
implantação de novos polos
6.11. Implantar a infraestrutura dos novos polos
Foram implementados vários polos pelo
Brasil com infraestrutura
6.12. Monitorar o desenvolvimento das atividades Monitorado através dos cursos EAD
nos polos,
conforme planejamento
7. A valorização e o desenvolvimento contínuo das Atingido através de programas de ações
pessoas
previstas pelo RH

7.1

Diagnóstico anual de desempenho das Atingido através de relatórios gerados pelos
equipes,
com
Gerentes de escola
estabelecimento de metas de melhorias contínuas
7.2 Proposições de ações de desenvolvimento de Avaliação de desempenho semestral e plano
equipes, a partir do diagnóstico realizado
de desenvolvimento individual.
7.1 Planejamento da capacitação de docentes e das Atingido através da qualidade acadêmica
equipes de
trabalho
7.2 Realização das capacitações para docentes e Atingido através da qualidade acadêmica
equipes de trabalho
7.3 Acompanhamento e avaliação das capacitações Atingido através da qualidade acadêmica
realizadas
7.4 Estímulo à participação em eventos e cursos Atingido através da qualidade acadêmica
externos, visitas técnicas, compartilhamento de
práticas profissionais com outras
instituições pertencentes à Rede Laureate ou não
7.5 Realização de Reuniões Pedagógicas Atingido, através de sistemáticas reuniões
sistemáticas, para o
com coordenadores de curso, gerente de
alinhamento de atividades acadêmicas e de gestão escolas e NDEs.
do Plano de Desenvolvimento Institucional
7.6 Estímulo à capacitação continuada, através dos Atingido através da qualidade acadêmica
cursos/palestras EaD, ofertados pela Rede
Laureate
7.7
Dar
continuidade
ao
Programa
de Atingido através do setor de carreiras
Oportunidades de Carreira na Rede Laureate Brasil,
através do Programa Job Posting.
7.8 Promoção da integração e acolhimento dos Atingido através da qualidade acadêmica
novos
colaboradores
(técnico-administrativos,
professores e líderes), através do Programa BoasVindas, a fim de apoiar e agilizar a adaptação dos
novos
integrantes
7.9
Participação contínua dos gestores no Atingido através da qualidade acadêmica
Programa
de
Desenvolvimento das Lideranças
7.10 Estabelecimento de uma linha de base de Atingido através da Plataforma SHARPS
conduta, através do treinamento on-line do Código
de Ética e Conduta da Laureate para todos os
colaboradores do CENTRO UNIVERSITÁRIO
FADERGS.
7.11 Valorização pessoal e profissional, a partir do Atingido através da qualidade acadêmica
Programa de Avaliação de Desempenho, que
promove as oportunidades de
melhorias, o tratamento das fragilidades e o
alinhamento de expectativas entre gestores e
equipes
7.12 Reconhecimento de conquistas individuais e Atingido através da qualidade acadêmica
das equipes, a partir da execução de ações e
comportamentos de excelência, alinhados aos
valores, competências e atividades, através do
Programa de Reconhecimento Formal
7.13 Desenvolvimento Gerencial para Diretores das Atingido através da Plataforma SHARPS
Instituições da Rede Laureate, objetivando a
geração de conhecimentos e a visão sistêmica de
alta complexidade e magnitude, mediante o
Programa Gold – Harvard Manage Mentor

7.14 Preparação das equipes de trabalho, para Atingido através de programas do RH
apoiar a inclusão de pessoas com deficiência, a
partir do Programa de Inclusão
7.15 Capacitação dos colaboradores técnico- Atingido através de programas do RH
administrativos
em
conceitos
e
práticas
identificados
em
Pesquisa
de
Opinião/Engajamento, visando ao desenvolvimento
pessoal e
profissional das equipes – Programa Academia do
Saber
8. Apoio institucional aos discentes, tendo em vista Garantida a permanencia e evolução
o seu
tipo de atendimento
desenvolvimento acadêmico e as suas condições
de permanência na educação superior
8.1 Planejamento e organização do Núcleo de Garantida a permanencia e evolução
Desenvolvimento
tipo de atendimento
Discente (NADES)
8.2 Implementação das ações do NADES
Garantida a permanencia e evolução
tipo de atendimento
8.3 Acompanhamento e avaliação das ações do Garantida a permanencia e evolução
NADES
tipo de atendimento
8.4 Manutenção e aprimoramento dos serviços da Garantida a permanencia e evolução
Central de
tipo de atendimento
Atendimento ao Estudante (CAE)

deste

deste

deste
deste
deste

6 CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO
E DOS CURSOS

Nos quadros a seguir, serão apresentados os cronogramas de implantação dos
cursos de graduação bacharelado, licenciatura e tecnológicos, nas modalidades
presencial e a distância, no período do PDI.

6.1 Graduação Presencial

Quadro 16: cronograma de implantação de cursos de graduação

Presencial 2021 -2025

CST Design de Games

LIC.

TEC.

VAGAS

x

CST Design de Animação

ANO IMPLANTAÇÃO

2022

150

x

CURSO

BACH.

GRAU

2022

150

Fonte: do autor.

6.2 Graduação à Distância
Quadro 17: cronograma de implantação de cursos de graduação a

distância 2021 - 2025

Fonte: do autor. Reitoria

LIC.

TEC.

2021

150

2021

2000

2021

2000

2021

200

X

Educação Física

X

Psicologia

VAGAS

X

Enfermagem

DE

X

Direito

ANO
IMPLANTAÇÃO

X

CURSO

BACH.

GRAU

Com isto, internamente foi desenvolvido o modelo de expansão, utilizando a
demanda latente, a área de influência e a estratégia de capilaridade.

6.3 Cursos de Extensão
Quadro 18: Cronograma de Implantação de Cursos De Extensão
NOME DO CURSO

ANO
IMPLANTAÇÃO

VAGAS

Estratégias de Negociação

2021

100

Responsabilidade Social Corporativa

2021

100

Saúde Baseada em Evidências

2021

100

Bioética e Humanização em Saúde

2021

100

Tecnologia da Informação Aplicada à Negócios

2021

100

Design Thinking para Concepção de Projetos

2021

100

Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas

2021

100

Consultoria em Orientação de Carreira

2021

100

Gestão em Terapia Intensiva

2021

100

Avaliação do paciente crítico

2022

100

Definição do Escopo e Requisitos do Projeto

2022

100

Gestão de Prazos e Cronogramas

2022

100

Saúde e Bem Estar no Trabalho

2022

100

Cultura e Clima Organizacional

2022

100

Métodos Ágeis em Projetos

2022

100

Escritório de Gerenciamento de Projetos
(PMO)
Introdução à Psicologia Organizacional e do
Trabalho

2022

100

2022

100

Tendências em Consultoria Organizacional

2022

100

Gestão de Stakeholders em Projetos

2022

100

Tratamento paliativo e protocolo de morte
encefálica e doação de órgãos

2022

100

Gestão da Comunicação em Projetos

2022

100

Análise Estratégica em Gestão de Pessoas

2022

100

Gestão de Custos em Projetos

2023

100

Interpretação de exames laboratoriais e de
imagem em terapia intensiva

2023

100

Farmacologia aplicada em Terapia Intesiva

2023

100

Gestão de Aquisições e Contratos em Projetos

2023

100

Gestão de Conflitos nas Organizações

2023

100

Gestão de Riscos em Projetos

2023

100

Liderança e Motivação de Equipes

2023

100

Gestão da Diversidade Organizacional

2023

100

Aprendizagem Organizacional e Gestão do
Conhecimento

2023

100

Gestão Emocional nas Organizações

2023

100

Biossegurança e Segurança do Paciente

2023

100

Fonte: Qualidade Acadêmica.

7 GESTÃO DE PESSOAS

7.1 Corpo Docente

7.1.1 Titulação e Experiência no Magistério Superior e Profissional Não
Acadêmico

Os docentes do Centro Universitário Fadergs consistem no seu capital humano,
considerado como seu bem mais precioso. Em função do estilo de gestão democrática
e participativa por excelência, adotado pela Reitoria, são as pessoas que constroem
a instituição, seu clima de trabalho, condição para que essa participação flua,
consistente e sólida, na direção da concretização da missão institucional e de sua
visão.
Partindo dessa premissa, busca-se um perfil de docentes, para a formação do
quadro docente Centro Universitário Fadergs, que por seus conhecimentos,
habilidades e atitudes tenham condições de desenvolver as atividades relativas à
docência. Engajados na filosofia da Instituição, ministram aulas na graduação
presencial e a distância e na pós-graduação, atuam na orientação de trabalhos de
conclusão de cursos, de iniciação científica e nos campos de estágio e desenvolvem
pesquisas e atividades de extensão.
Considerando a docência na educação Superior como uma profissão que
apresenta algumas especificidades e dada a sua importância no processo de ensinoaprendizagem, o Centro Universitário Fadergs entende que para exercê-la, como
regra, é necessário que os professores apresentem a experiência solidificada e a
titulação compatível com a área de atuação. A composição do corpo docente atende
os critérios estabelecidos no art. 66 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Além
de ter todos os professores com titulação mínima de especialista, 60% do corpo
docente é constituído por professores com pós-graduação Stricto Sensu.
A documentação comprobatória da titulação dos docentes fica disponível nas
pastas individuais em arquivo físico. Para ser admitido o candidato deve apresentar,
no mínimo, o título de Especialista ou diploma de Mestrado e/ou Doutorado. Na busca

contínua pela excelência acadêmica, procura-se, nos processos de seleção docente,
privilegiar os professores com reconhecida experiência profissional em sua área de
atuação e formação. Assim, Centro Universitário Fadergs atende à exigência da
Resolução CNE/CES n° 3/2010, do Decreto nº 9.235/2017 e da Portaria nº 23/2017,
que dispõem sobre os Centros Universitários.
O Quadro 19 demonstra os dados atuais do corpo docente quanto à titulação e
o plano de expansão do mesmo para o período de 2021 a 2025.
Quadro 19: Titulação do Corpo Docente.
TITULAÇÃO

2021

2022

2023

2024

2025

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

Nº

Nº

%

Especialista

34

41%

32

39%

32

38%

31

36%

30

34%

Mestre

44

54%

46

56%

48

56%

50

57%

51

59%

Doutor

4

5%

4

5%

5

6%

6

7%

6

7%

Total

82

100

82

100

85

100

87

100

87

100

Fonte: Planejamento Acadêmico.

Na Centro Universitário Fadergs é considerada relevante a experiência no
magistério superior e a experiência profissional não acadêmica, principalmente no que
se refere ao desempenho profissional na área para a qual o docente contribui para a
formação dos alunos do curso. Esta experiência fica evidenciada na documentação
acadêmica e profissional entregue pelos professores contratados, bem como, em sua
atualização constante, um dos critérios necessários, no processo de mobilidade no
Plano de Carreira Docente.

7.1.2 Regime de Trabalho

Em atendimento a Resolução CNE/CES N° 3/2010 e ao Decreto nº 9235/2017,
o Centro Universitário Fadergs possui um quadro de docentes que se distribuem
quanto ao regime como: Professores em Regime Horista, Professores em Regime de
Tempo Parcial e Professores em Regime de Tempo Integral. Esse último se
caracteriza por professores com, no mínimo, (40 horas semanais), com pelo menos

50% em atividades que não sejam de ensino, o segundo é para docentes com no
mínimo 12 horas semanais, sendo pelo menos 25% do tempo em atividades que não
sejam ensino. O quadro de horistas é integrado por docentes que não têm ou não
desejam assumir encargos mínimos para serem enquadrados em regime de tempo
contínuo.
O quadro abaixo demonstra a dedicação do corpo docente atual do Centro
Universitário Fadergs e o seu plano de expansão no período 2021 - 2025,
considerando as atividades desenvolvidas e cursos oferecidos pela Instituição.
Quadro 20: Dedicação do Corpo Docente.
REGIME DE
TRABALHO
Tempo
Integral
Tempo
Parcial
Horista

2021

2022

2023

2024

2025

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

17

21

17

21

17

20

18

21

18

21

17

21

17

21

17

20

17

19

17

19

48

59

48

59

51

60

52

60

52

60

100

85

100

87

100

87

100

Total
82
100
82
Fonte: Planejamento Acadêmico.

O perfil acadêmico do corpo docente em 2021 é constituído por mais de 50%
de mestres e doutores. Do total dos professores, 20% estão em regime de trabalho
em tempo integral.

7.1.3 Plano de expansão do corpo docente, com titulação e regime de trabalho
pretendido para período de vigência do PDI

Durante a vigência deste PDI, a estrutura organizacional do Centro
Universitário Fadergs será constantemente avaliada, tomando-se em conta as
demandas de expansão e os aportes tecnológicos disponíveis, de modo que haja
ajustes, quando necessário, que reflita as melhores práticas de gestão acadêmica e
administrativa de instituições de ensino superior.
O cronograma de expansão do corpo docente tem por pressuposto a
manutenção dos percentuais de qualidade satisfatórios, considerando a legislação
vigente e seus percentuais para o Centro Universitário Fadergs,

portanto,

considerados os 100% de docentes, o quadro docente será monitorado de modo que
se mantenham os percentuais de doutores, mestres e especialistas bem como de
docentes de tempo integral, parcial e horistas, garantindo, assim, a qualidade do
processo de ensino-aprendizagem.

7.1.4 Critérios de Seleção e Contratação

A seleção de novos docentes se desenvolve por meio de um processo
estruturado que se inicia com as aprovações do número de vagas pela Reitoria
Acadêmica e definição dos perfis de competências requeridas em cada caso;
prossegue com prospecção de candidatos e seleção colaborativa entre a área de
Recursos Humanos e a área acadêmica, culminando com a contratação e inclusão
dos novos docentes programas de integração com o Centro Universitário Fadergs.
A aprovação de vagas para aumento do quadro de docentes ocorre em
situações de justificada necessidade, como a criação ou ampliação de cursos e/ou a
expansão da área geográfica de abrangência, para que sejam priorizadas as
atribuições de aulas aos docentes já contratados.
Uma vez aprovadas as contratações, a equipe de Recursos Humanos prioriza
a prospecção interna de docentes que possam atender às necessidades identificadas,
com base nos perfis de competências previamente elaborados pelas coordenações
dos cursos solicitantes. A divulgação interna das vagas segue procedimentos
estruturados de divulgação, de forma a identificar potenciais de contribuição entre os
docentes integrantes do quadro. Não havendo adequação dos docentes em relação
às demandas e/ou não havendo disponibilidade dos mesmos para designação das
aulas, inicia-se a prospecção externa de candidatos, com base no banco eletrônico de
currículos disponíveis (opção Trabalhe Conosco do site do Centro Universitário
Fadergs, Linkedin, Catho, Vagas.com e outros) e indicações de candidatos efetuadas
pelas próprias coordenações de curso.
A seleção dos docentes para contratação é efetuada de forma colaborativa
entre a equipe de recursos humanos e as coordenações dos cursos, com realização
de entrevistas e apresentação de aulas teste pelos candidatos, nas quais são

avaliadas suas competências pedagógicas, tecnológicas e conhecimentos nas áreas
de pretendidas de ensino. São também ponderados os aspectos relacionados à
titulação, à produção acadêmica e ao potencial dos candidatos para o
desenvolvimento de atividades de apoio ao ensino e às coordenações na gestão dos
cursos.
Os docentes recém-contratados participam de atividades de integração na
instituição, conduzidas pela equipe de recursos humanos. Nesta integração são
abordados temas como: história do Centro Universitário Fadergs, missão, visão,
valores, cultura, estrutura organizacional, código de conduta e ética, benefícios,
parcerias com entidades externas, serviços prestados pelas centrais de atendimento
ao docente e programas de desenvolvimento educacional, capacitação, com especial
destaque para o Programa Transforma, programa de formação para o fortalecimento
do desenvolvimento das competências como docentes
Além da integração com as áreas funcionais e de benefícios, os novos docentes
participam de um intenso programa de integração nos cursos para os quais foram
contratados, durante as Semanas Acadêmicas de Planejamento realizadas no início
de cada semestre letivo. Nessas atividades, os recém-contratados participam de
ações de integração com os demais docentes, oficinas, palestras, treinamentos e
atividades específicas de seus respectivos cursos. Os processos de seleção interna e
externa de docentes são descritos na Política Recrutamento e Seleção Docente.

7.1.5 Incorporação de Professores com Comprovada Experiência

A incorporação de professores com comprovada experiência em áreas
estratégicas vinculadas ao desenvolvimento nacional, à inovação e à competitividade,
de modo a promover a articulação com o mercado de trabalho, tem início no processo
de seleção e contratação do docente, e, dentre os requisitos, estão a sua qualificação,
experiência e conhecimentos específicos da área em questão.
Quanto à definição do perfil, ele é elaborado com base nas disciplinas ligadas
ao curso em que o docente vai atuar, levando em consideração as linhas de pesquisa,
os projetos de ensino e extensão e, principalmente, buscando um perfil diverso que

venha agregar novas competências essenciais ao curso e de modo que promova a
articulação com o mercado de trabalho.

7.1.6 Plano de Carreira

O Plano de Carreira Docente-PCD foi elaborado com a colaboração de
consultores, equipe da Diretoria de Recursos Humanos e Reitoria. Posteriormente, o
plano foi apresentado aos coordenadores e professores para conhecimento dos
instrumentos e procedimentos para as movimentações na carreira de docência, com
base em critérios claros e objetivos de elegibilidade para progressão horizontal e
vertical em cada categoria e, então, avaliado e enriquecido com a contribuição dos
mesmos. Após o PCD foi submetido à apreciação e aprovação dos órgãos internos e
direção da Instituição, tendo por critério que o estabelecimento de um sistema justo
de meritocracia, em bases sustentáveis e regras bem definidas para as progressões
na carreira dos professores.
Esse plano tem o objetivo de: Promover ascensão funcional e retenção dos
docentes mais bem preparados; atrair, reter e desenvolver o corpo de docentes,
atrelando a sua remuneração ao seu nível de desenvolvimento e ao bom desempenho
na função; assegurar um quadro de docentes integrado, altamente qualificado e
comprometido com os objetivos acadêmicos da Instituição e com a qualidade do
ensino.
Conforme referido no seu Plano de Carreira, o Centro Universitário Fadergs
possui o Regime de Trabalho Integral, Parcial e Horista. O Regime de Tempo Integral
(TI) prevê docentes com 40 horas semanais, com, pelo menos, 50% em atividades
que não sejam de ensino; o Regime de Tempo Parcial (TP) prevê a incorporação de
docentes com, no mínimo, 12 horas semanais, sendo, pelo menos, 25% do tempo em
atividades que não sejam ensino; o Quadro de Horistas é integrado por docentes que
não têm ou não desejam assumir encargos mínimos para serem enquadrados em
regime de tempo contínuo.
Os objetivos contemplados no Plano de Carreira Docente estabelecem critérios
e procedimentos para as movimentações dentro da carreira por meio de progressões,

alternadamente, por merecimento, bem como, as promoções para as categorias
funcionais do plano, de acordo com o nível de desenvolvimento do quadro
permanente. Ao privilegiar o reconhecimento com base em valores inerentes à prática
acadêmica de docência, o Plano de Carreira representa um importante fator de
atração, retenção de talentos e incentivo ao aprimoramento profissional e pessoal. O
Plano estabelece três categorias funcionais, definidas com base em níveis mínimos
de titulação e outros critérios de pontuações atribuídas a fatores considerados
relevantes para os objetivos institucionais.
Cada categoria funcional é delimitada por uma faixa salarial estabelecida em
níveis competitivos com as médias salariais de mercado. Os fatores considerados nos
critérios de pontuação incluem, além da titulação:
Fator I) Avaliação de desempenho – composta pelas notas obtidas em
instrumentos das avaliações da CPA;
Fator II) Avaliação de desenvolvimento – composto por entregas de produções
didático-pedagógica e treinamentos oferecidos pela Instituição.
Todo ano todos os docentes apresentarão as informações referentes aos anos
anteriores, relativas às atividades didático-pedagógica e demais atividades que
integram os fatores considerados para progressão vertical, com apresentação de seus
respectivos comprovantes em sistema eletrônico. Com base na análise da
documentação, é efetuada a atualização da pontuação geral de cada docente, a qual
define sua elegibilidade para promoção vertical. Para a progressão horizontal (mérito),
utilizaremos a avaliação de desempenho do docente que é aplicada pela Comissão
Própria de Avaliação (CPA) semestralmente, que propõe avaliar e dar feedback
quanto ao desempenho do docente em sua função, identificando os pontos fortes e
as oportunidades de melhoria. Esta avaliação é composta pela nota do aluno,
autoavaliação e nota do coordenador de curso.
Os procedimentos estabelecidos no Plano garantem a objetividade e a
imparcialidade na aplicação desses critérios. O Plano implantado reúne todos os
docentes contratados no Regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.

7.1.7 Procedimentos para substituição eventual dos professores do quadro

A substituição eventual de professores do quadro, por demissão ou licença, tem
início na Coordenação de Curso. É norma verificar possibilidade de aproveitamento
dos profissionais do quadro vigente, considerando a formação acadêmica, carga
horária na Instituição, experiência acadêmica e profissional. Esgotadas as
possibilidades no âmbito interno abre-se a seleção, para profissionais externos do
Centro Universitário Fadergs.
Quando a substituição eventual se faz necessária para períodos muito curtos,
de dias apenas, adota-se o seguinte procedimento: o docente preenche o Formulário
para Solicitação de Afastamento Temporário de Professor e/ou Apoio à
Participação/Apresentação em Eventos (disponível permanentemente no site da
Instituição), no qual, além dos seus dados pessoais, menciona os dias em que
necessitará estar afastado, o motivo de seu afastamento e discrimina as aulas que
teria nesses dias, apontando o professor do curso que o substituirá.
No caso de abertura de processos seletivos externos para substituição eventual
de professores do quadro, cumpre-se a Política Recrutamento e Seleção Docente.

7.1.8 Capacitação e Formação Continuada

O bem mais precioso, no que corresponde ao capital humano dentro de uma
instituição de ensino é o docente. Deste modo, os docentes do Centro Universitário
Fadergs, são fundamentais e valiosos na complexidade do processo de ensinoaprendizagem, por essa razão, a capacitação e formação continuada contribui com o
aprimoramento e fortalecimento do vínculo docente, por desenvolver os seus
docentes constantemente para que forneçam um ensino de qualidade. Além dos
docentes, não podemos esquecer que o foco de uma instituição de ensino é promover
a mudança da vida de um ser humano, ou seja, o discente.
Neste contexto, o corpo docente do Centro Universitário Fadergs é formado por
profissionais que apresentam amplos conhecimentos do curso que irão ministrar,
experiência laboral em seu campo de atuação e uma forte vocação para formação. Ao
ingressar na Instituição, iniciam um programa de formação docente, com o objetivo de

desenvolver a consciência de que ensinando aprende-se ainda mais e por isso é
preciso estar constantemente se capacitando para aprender enquanto ensina.
Objetivando o desenvolvimento do seu corpo docente, o Centro Universitário
Fadergs instituiu uma Política de Desenvolvimento Docente que oportuniza a formação
desses profissionais no âmbito do seu exercício, em consonância com este PDI. A partir
desta política de incentivo, institui-se um programa de formação docente estruturado no
âmbito de toda a comunidade docente do Centro Universitário Fadergs e contemplando
ações específicas de capacitação e formação continuada, traduzidas em cursos de
qualificação e atualização presenciais e à distância, atividades de extensão, , além do
aperfeiçoamento em nível de graduação e pós-graduação. As necessidades de formação
e capacitação são evidenciadas, utilizando subsídios dos processos avaliativos
desenvolvidos no âmbito da Comissão Própria de Avaliação (CPA), além das necessidades
evidenciadas pelas coordenações de cursos, gerências de escola, reitoria e levantamentos
feitos com os próprios docentes. Uma das ferramentas utilizadas para promover o
desenvolvimento docente é o Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) de cada professor
que está diretamente relacionado ao feedback semestral que ele recebe do seu
coordenador de curso, com base na avaliação discente, autoavaliação sobre seu
desempenho semestral e a avaliação do próprio coordenador de curso.
A Política completa já foi apresentada neste PDI no item Política de
Desenvolvimento Docente.

7.1.9 Qualificação Acadêmica em Mestrado

Em termos de qualificação docente e formação continuada, Centro Universitário
Fadergs atende, plenamente, ao disposto na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT)
dos Professores Universitários de São Paulo. A CCT beneficia os docentes com
bolsas de estudos em cursos de graduação desde que o candidato seja aprovado nos
processos

seletivos.

Essas

bolsas

contam

com

processo

específico

de

enquadramento e avaliação, conduzido pela Área de Recursos Humanos, e são
estendidas aos seus dependentes. No período de 2016 a 2021, 06 docentes foram
contemplados com bolsas de estudos (bolsas de graduação, pós-graduação lato

sensu e stricto sensu) com 16 bolsas estendidas a dependentes. A CCT não
estabelece bolsas de pós-graduação Lato Sensu, entretanto, o Centro Universitário
Fadergs oferece descontos para esse nível de formação para os seus docentes.

7.2 Corpo Técnico-Administrativo

7.2.1 Perfil do Corpo Técnico-Administrativo

Um colaborador do corpo Técnico Administrativo do Centro Universitário
Fadergs é aquele que realiza funções diversas nas Centrais de Atendimento aos
Alunos – CAA, nos setores de Regulação e Suporte Acadêmico, como Secretaria
Geral, Biblioteca, Centrais de Atendimento ao Professor, nos setores Qualidade
Acadêmica, Inovação e Empregabilidade, nos setores administrativos e financeiros,
nos Laboratórios Técnicos e específicos, na Tecnologia da Informação e na
Infraestrutura da Instituição. Compõe-se o Quadro Geral de funcionários distribuídos
entre os cargos de Auxiliares, Assistentes, Analistas, Supervisores, Líderes,
Coordenadores e Gerentes, no âmbito dos citados.

7.2.2. Plano de Carreira e a Gestão do Corpo Técnico-Administrativo

O Plano de Carreira dos Colaboradores Técnico-Administrativos estabelece um
conjunto de ações voltadas para valorizar as oportunidades de movimentação entre
diferentes setores da instituição e o reconhecimento da performance dos
colaboradores de forma coerente com as características humanas e profissionais de
cada grupo, permeadas pela constante atenção à qualidade do clima organizacional
e de vida no trabalho.
O quadro geral dos colaboradores do Centro Universitário Fadergs é composto
por níveis da carreira que são definidos em função das necessidades de cada setor,
criando assim as bases de desempenho da carreira de cada uma das áreas da

organização. Para cada área funcional é possível construir carreiras que se alinhem
aos modelos disponíveis.
Os objetivos contemplados no Plano de Carreira Técnico-Administrativo são
baseados em critérios transparentes e práticos, deixando explícito os requisitos de
ascensão e mobilidade, permitindo ao colaborador ser autor de sua própria carreira.
O plano prevê e define critérios de seleção, estruturação das áreas/cargos,
competências, avaliação e componentes de remuneração para os técnicosadministrativos,

fomentando

o

crescimento

embasado

em

Programas

de

Desenvolvimento Profissional.
O número de níveis da carreira é definido, em função das necessidades de
cada departamento funcional, criando-se, assim, as bases de desempenho da carreira
de cada uma das áreas da organização.
Para cada área funcional, é possível construir carreiras que se alinhem aos
modelos disponíveis. Os níveis são uma referência para o gerenciamento de carreira,
tanto para a área de recursos humanos quanto para os líderes e funcionários,
proporcionando-se, desta forma, as possíveis trilhas de carreira.
O desenho das trilhas de carreira possibilita uma visão clara de possíveis
opções de crescimento nas diferentes carreiras do Centro Universitário Fadergs,
oferecendo ao colaborador a possibilidade de desenvolvimento e crescimento em
diferentes áreas, desde que atenda à premissa básica do perfil em questão:

Figura 37: Trilhas de Desenvolvimento Profissional.

Fonte: Recursos Humanos.

O objetivo da estrutura de cargos é vislumbrar as possibilidades de carreira que
existem dentro da organização, assim como definir claramente os níveis dos cargos.
Outro fator de destaque é a padronização das nomenclaturas por grupos de cargos,
facilitando, desta forma, o entendimento e as ações de Recursos Humanos. Os cargos
da Instituição são divididos em três grandes grupos: estratégico, tático e operacional.
Entende-se por estratégico aqueles cargos de gestão que atuam gerenciando
os processos sob sua responsabilidade, supervisionando ou distribuindo tarefas e
orientando o trabalho de seus subordinados, garantindo a satisfação da comunidade
interna e externa com visão estratégica de curto e médio prazo.
Entende-se por tático os cargos que orientam tecnicamente o trabalho
prestando esclarecimentos ou respondendo dúvidas referentes ao processo em
questão ou sua área específica de conhecimento. Criam relatórios para análise,
coletando e processando dados ou informações técnicas.
E, por fim, entende-se por operacional os cargos que executam rotinas
administrativas diversas, como elaborar planilhas de controle, redigir minutas,
atendimento ao estudante, entre outras atividades de mesma natureza e
complexidade.

A carreira representa os cargos existentes em ordem hierárquica bem como
seu posicionamento na mesma esfera de atuação. Desta forma, visa demonstrar o
crescimento para desenvolvimento gerencial ou para a carreira técnica. A carreira
envolve uma série de estágios e a ocorrência de transições que refletem
necessidades, motivos e aspirações individuais e expectativas da instituição.
A liderança da área é responsável por aprovar previamente junto ao RH e
oficializar possíveis alterações de estrutura, escopo do cargo ou qualquer outra
mudança para que as descrições dos cargos e sua posição na tabela salarial estejam
sempre atualizadas.
A estrutura salarial é o resultado da relação entre a pontuação dos cargos nos
níveis de carreira e as medianas de mercado dos cargos correspondentes. Para as
funções táticas e estratégicas, a estrutura é desenhada através do conceito de faixas
amplas, considerando os percentuais limitadores, conforme valor de mercado.
Para as funções operacionais, utiliza-se um valor fixo por função e não escala,
definido de acordo com a mediana de mercado, pelo fato das atividades serem
compartilhadas e não haver diferença entre as responsabilidades de cada
colaborador.
A instituição atualiza suas referências de mercado anualmente através de
Pesquisa de Remuneração realizada por consultoria contratada, com atuação
regional, nacional e internacional, aprovada pela Sócia. Os cargos são comparados
utilizando-se painel de empresas estrategicamente selecionadas em termos de porte,
região e segmento de atuação para uma comparação competitiva.

7.2.3 Recrutamento, Seleção e Contratação

Quando há necessidade de recrutar pessoas prevalecem os seguintes
princípios:
 Valorização e aproveitamento dos talentos internos – prática efetuada pela
movimentação de pessoal (realocações, promoções e transferências internas),
destacando as vantagens que tal procedimento propicia à Instituição, bem como
indução a motivação e constante interesse evolutivo entre seus colaboradores.

 Recrutamento no ambiente externo: com base na imagem de solidez e
credibilidade conquistada pela Instituição junto ao mercado de recursos
humanos, busca-se atrair os melhores talentos disponíveis no mercado de
trabalho.
O recrutamento para respectivo segmento da empresa é precedido de seleção
coordenada por um gestor da área. A Instituição, nos processos de seleção, considera
o nível de experiência no exercício da função e a formação acadêmica do candidato,
visando definir os cargos e suas respectivas remunerações. Para ser admitido, o
candidato técnico-administrativo deve preencher exigências de qualificação, tais
como: características de liderança, ser inovador no desempenho de suas tarefas na
área específica das funções que exerce, conhecimentos adequados na área de
informática, mostrar capacidade de trabalhar em equipe, demonstrar domínio de
conhecimentos na sua área de trabalho e estar predisposto à formação contínua. O
corpo técnico-administrativo é contratado pelo regime da CLT e é regido por plano de
carreira.
Quando há necessidade de recrutar pessoas prevalecem os seguintes
princípios:
a) valorização e aproveitamento dos talentos internos - prática efetuada pela
movimentação de pessoal (realocações, promoções e transferências internas),
destacando as vantagens que tal procedimento propicia à Instituição, bem
como indução a motivação e constante interesse evolutivo entre seus
colaboradores; e
b) recrutamento no ambiente externo - com base na imagem de solidez e
credibilidade conquistada pela Instituição, busca-se atrair os melhores talentos
disponíveis no mercado de trabalho.
Não havendo candidatos selecionados no processo de seleção interna ou não
havendo interessados, dá-se sequência no processo de seleção externa. Todo o
processo é mediado pela equipe de Recursos Humanos, não havendo procedimentos
diretos entre a área interessada e os candidatos.

A operacionalização do recrutamento e seleção é realizada por meio de um
processo sistematizado que se aplica tanto às contratações externas quanto às
movimentações internas. Esse processo é constituído pelas seguintes etapas:
a) divulgação das oportunidades internas - realizada para todas as áreas da
Instituição através de e-mail, bem como publicadas no site de vagas, no qual
se encontram as posições em aberto com os requisitos necessários;
b) divulgação externa das vagas - são utilizados canais de qualidade
compatível com as oportunidades divulgadas como: site institucional,
empresas de recrutamento e mídias sociais, de acordo com as características
das publicações dos veículos e perfis profissionais requeridos em cada caso;
e
c) triagem - a área Recursos Humanos realiza a triagem dos candidatos que
preencheram os requisitos necessários, conforme as características das vagas
disponíveis.
Tanto nas seleções internas como externas, são utilizadas combinações entre
as metodologias seletivas relacionadas a seguir:
a) Triagem de Currículos;
b) Dinâmica de Grupo;
c) Entrevista com Recursos Humanos;
d) Entrevista com Requisitante;
e) Entrevista com Gerente e/ou Diretor da Área (quando houver a
necessidade);
f) Aplicação de Testes Técnicos (quando houver a necessidade); e
g) Aplicação de Ferramentas de Avaliação de Perfil Comportamental (quando
houver a necessidade).
A escolha das metodologias é contingencial ao perfil da vaga à qual se aplica
o processo de seleção e ao grau de refinamento requerido em relação à identificação
de candidatos com competências e habilidades que atendam a demandas específicas.
Eventualmente, são utilizados serviços de consultorias externas especializadas
em casos de vagas estratégicas ou de elevada especificidade, ou quando os
procedimentos descritos anteriormente não possibilitam a aprovação de candidatos.

Finalizado o processo de seleção e de contratação, os novos colaboradores
participam de atividades de integração, que envolvem o conhecimento dos princípios
e valores institucionais, código de ética, segurança do trabalho, informações gerais da
área de Recursos Humanos.

7.2.4 Capacitação e Formação Continuada

A capacitação dos colaboradores está pautada na Política de Capacitação e
Formação Continuada para o Corpo Técnico-Administrativo para garantir que as
atividades sejam desenvolvidas com padrão de excelência preconizado pelo Centro
Universitário Fadergs na sua missão.
A capacitação do corpo técnico-administrativo objetiva:


desenvolver programa especial e intensivo de qualificação, capacitação e

desenvolvimento gerencial, em todos os níveis, tendo em vista seu caráter
determinante para o desempenho da atividade acadêmica, buscando padrões
compatíveis com as exigências de uma Instituição inovadora e participante;


capacitar e formar talentos humanos, em níveis técnico, administrativo e

gerencial, promovendo o aperfeiçoamento e a reciclagem de conhecimentos.


estimular a participação em eventos sociais, culturais e científicos

promovidos pela instituição e outras entidades;


alcançar e manter, em nível de excelência, a formação e a qualificação

profissional do corpo técnico-administrativo da Instituição;


propiciar atualização de conhecimentos;



incentivar a formação continuada do corpo técnico, ofertando cursos

voltados à atuação específica.
A área de Recursos Humanos planeja e viabiliza a qualificação dos
colaboradores técnico-administrativo, através de diversas ações voltadas para a sua
capacitação, fomentando o seu desenvolvimento e progressão na instituição.
Por meio do seu programa de qualificação permanente, o Centro Universitário
Fadergs planeja e acompanha o desenvolvimento de seus colaboradores, criando
oportunidades de aperfeiçoamento e capacitação para novas tarefas e/ou funções, o

qual é operacionalizado por meio de diferentes iniciativas, a depender do perfil de
cargo/função desempenhada.
Abaixo destacamos alguns programas de qualificação:
 Academia de Desenvolvimento da Liderança (ADL), treinamento
corporativo com o objetivo de desenvolver líderes de alta performance. São
oferecidos cursos presenciais e online. Para esta iniciativa, a Instituição
desenvolve seus líderes a cada ano, com foco em temas variados como, por
exemplo, modelo de competências; construção de equipes de alto
desempenho; e o desafio de liderar diferentes gerações.
 Scire, um simulador de aprendizagem, onde o participante assume o papel
do novo presidente da Scire, uma pequena universidade com 5.000 alunos. A
simulação proporciona múltiplas oportunidades de decisão e permite observar
o impacto destas escolhas na instituição como um todo. Seu objetivo é acelerar
a aprendizagem da cultura da Centro Universitário Fadergse proporcionar o
alinhamento dos líderes ao modelo de negócio Institucional. O programa tem
como público-alvo colaboradores em cargos de gestão, considerados talentos,
e com alta performance, indicados pelo gestor.
 Plano de Formação, tem a finalidade de integrar os líderes ao nosso
negócio e cultura. Esses módulos são obrigatórios a todos os novos
colaboradores e aos que são promovidos.
 Trilha de Desenvolvimento, são módulos desenvolvidos de acordo com a
estratégia e necessidade da Instituição e dos Líderes. Indicado para toda a
liderança e segmentado de acordo com a sua maturidade e função.
 Diálogos com a Liderança, são módulos em formato “roda viva”
direcionado aos Diretores e CEOs, com a presença de um palestrante
renomado para tratar do tema sugerido.
 Biblioteca de desenvolvimento: Os módulos anteriores ficarão disponíveis
nessa “biblioteca virtual” para serem utilizados posteriormente de acordo com
a necessidade ou demanda de cada Instituição.
 Academia de Desenvolvimento Profissional (ADP), é um programa de
capacitação para colaboradores aplicado no formato de workshop e cursos, que
está alinhado ao plano de crescimento. O objetivo é formar e capacitar

colaboradores para tarefas e comportamentos alinhados à nossa cultura. É
direcionado para todos os colaboradores do Centro Universitário Fadergs até o
nível analista sênior. Cada módulo é desenvolvido e aplicado por um docente
da instituição, selecionado pelo seu amplo conhecimento sobre os temas
abordados. Os colaboradores elegíveis recebem um convite, com local e data
de cada capacitação. A capacitação é dividida em dois blocos: a) Formação
básica: composta de módulos voltados para o desenvolvimento de
competências Intelectual, Organizacional e Interpessoal. b) Aperfeiçoamento:
abordará temas de áreas de conhecimentos específicos como, por exemplo,
Finanças, Compliance, Pessoas, Educacional, Estratégia e Atendimento ao
Estudante
 Programa Conhecer e Reconhecer, tem como objetivo premiar projetos
implementados na instituição que tenham seus resultados atrelados a um dos
nossos pilares da cultura organizacional. Atualmente este programa é
direcionado somente para a área administrativa e a partir de 20XX será
ampliado também para a área acadêmica.
 Programa Jovem Aprendiz, é realizado em parceria com o Centro de
Integração Empresa-Escola (CIEE-XX) e tem por objetivo a inclusão de jovens
no mundo do trabalho por meio da qualificação profissional e da atuação em
empresas. O jovem frequenta o projeto no CIEE-XX uma vez por semana
durante o horário de trabalho, contemplando 80 horas de formação inicial
teórica e um encontro mensal de 5 horas. Essa formação ocorre do início ao
final do contrato que poder ser de até 18 meses.
 Programa de Integração, é voltado para novos colaboradores, o qual
consiste em um encontro presencial quanto história do Centro Universitário
Fadergs, missão, visão, valores, cultura, estrutura organizacional, o Código de
Ética e benéficos.
 Código de Ética e Conduta, treinamento realizado com o objetivo de
estabelecer princípios de integridade e comportamento ético, assim como de
responsabilidades mútuas, para com os alunos, financiadores de crédito
estudantil, fornecedores, acionistas e o público em geral. O código abrange

tópicos, como registros apurados acurados, uso adequado de ativos e
informações, conflitos de interesse, suborno e corrupção. O código serve como
uma referência: ele não abrange todos os problemas que podem surgir, porém
proporciona princípios básicos e uma metodologia que ajuda a alcançar esse
objetivo em comum. O código estabelece padrões comuns para toda a rede
Laureate. O colaborador, ao seguir esses padrões mantem a reputação de
excelência da Centro Universitário Fadergse da rede, beneficiando todas as
instituições membro. Este treinamento é obrigatório a todos os colaboradores
da rede Laureate, a partir da assinatura de seu contrato. A reciclagem ocorre
após 01 (um) ano.
 Cultura, Movimento Laureate, leva para todos os colaboradores as
informações sobre a história da Laureate, a missão do fundador, os sonhos,
crenças e valores e princípios operacionais da rede para atingirmos nosso
plano. Este treinamento é obrigatório a todos os colaboradores da rede
Laureate, a partir da assinatura de seu contrato.
 Curso de Alinhamento de Processos de Provisões, é um treinamento
exclusivo para gestores onde estes desenvolvem conceito de provisão;
diferença entre Regime de Competência e Regime de Caixa; Conceito
LRP/Budget/Forecastu; cumprimento dos prazos; tipos de provisões e
padronização Planilha de Provisão Manual.
O gerenciamento do desempenho apoia no desenvolvimento de equipes mais
coesas, com objetivos ajustados, alinhados ao nosso estilo de liderança definidos
pelas onze competências organizacionais que permitem o feedback constante entre
líderes e equipe: Conhecimento e Compreensão do Estudante, Ética e Integridade,
Proteção à Vida e Segurança Patrimonial, Colaboração, Resiliência, Confiança,
Geração de Resultados, Inovação, Foco no Cliente, Geração de Engajamento e
Liderança de Pessoas.

7.2.5 Participação em eventos

O Centro Universitário Fadergs planeja e acompanha o desenvolvimento de
seus docentes e colaboradores, criando oportunidades de aperfeiçoamento e
capacitação para novas tarefas e/ou funções por meio do treinamento no trabalho e
pela web, em cursos de extensão, participação em palestras, seminários e eventos
afins em sua área de atuação. Estas ações têm como objetivos:
 Privilegiar o mérito indiscutível, assim como a participação destacada,
relevante e de maior expressão na inovação e atualização do conhecimento;
 Privilegiar a concessão do apoio para colaborador que demonstre
participação destacada como conferencista convidado, debatedor convidado
ou presidente em sessões de eventos; palestrante convidado para a
apresentação completa de trabalho em sessão regular do evento; participação
com apresentação de trabalho, comprovadamente aceito, pela organização do
evento;
 Condicionar a concessão do apoio à relevância acadêmica do evento para
a área a que o colaborador está vinculado, bem como a relevância para a
Instituição;
 Receber do participante o compromisso de elaborar e apresentar relatório
técnico sobre o evento e sua participação, nota escrita de sua participação para
publicação interna e relato aos demais colaboradores de sua área, em reunião
acordada com o superior imediato.
Abaixo segue os eventos realizados pela área de Recursos Humanos, e
incentivo a participação:
 Café com a Liderança: canal de comunicação e relacionamento direto entre
colaborador e os diretores. Nesta ocasião, o intuito é promover um bate papo
informal para abordar assuntos relacionados ao Centro Universitário Fadergs.
São organizados quatro encontros por ano, formado por grupos de até 12
pessoas cada um. Os temas abordados são diversos, promove a exposição
dos profissionais aos diretores onde o canal é aberto para discutir novas ideias.

O Centro Universitário Fadergs dispõe, ainda, de uma Política de Apoio à
Participação Docente em Eventos Científicos, Técnicos, Artísticos e Culturais,
permitindo que o colaborador compareça a esses eventos externos, sempre que tiver
oportunidade, tendo abonadas as suas faltas desde que documentado o evento e
aprovado pelo seu respectivo gestor. Os eventos internos de cunho científico, técnico,
artístico e cultural são estendidos gratuitamente a todos os colaboradores em todos o
campu.
Além das iniciativas destacadas acima, são incentivadas a participação de
eventos de qualificação promovidos por entidades externas, como cursos de
aperfeiçoamento na área de atuação, além de encontros de melhores práticas entre
os profissionais que atuam na Rede Laureate.

7.2.6 Qualificação Acadêmica em Programas de Graduação e/ou PósGraduação

Como forma de incentivo a formação acadêmica dos profissionais técnicoadministrativo, o Centro Universitário Fadergs oferece aos colaboradores e
dependentes a oportunidade de cursar Graduação e Pós-Graduação na Instituição por
meio de bolsas de estudo conforme Política de Incentivos a Educação. Os
colaboradores do Centro Universitário Fadergs, em regime CLT adquirem o direito a
bolsa a partir da sua data de admissão. São considerados dependentes legais:
cônjuges, companheiros (legalmente reconhecido) e filhos até 24 anos. No caso de
colaboradores, as bolsas são concedidas para os cursos de Graduação e Pósgraduação. Já para os dependentes, o benefício é destinado aos cursos de
Graduação.

7.2.7 Remuneração e Benefícios

A estrutura salarial é o resultado da relação entre a pontuação dos cargos nos
níveis de carreira e as medianas de mercado dos cargos correspondentes.
O salário base é o que se paga para um determinado cargo na estrutura
organizacional, levando em consideração requisitos para o ocupante desse cargo.



Para as funções táticas, a estrutura é desenhada por meio do conceito

de faixas amplas, considerando os percentuais limitadores, conforme valor de
mercado:
a. 80% - funcionários no processo de desenvolvimento na função;
b. 100% (mediana de mercado) – funcionários aptos, de forma plena, no
desenvolvimento da função;
c. 120% - funcionários que se destacam, dentro da função, e que são uma
referência técnica.
Para as funções operacionais, utiliza-se um valor fixo por função e não escala
definida de acordo com a mediana de mercado, pelo fato de as atividades serem
compartilhadas e não haver diferença entre as responsabilidades de cada
colaborador.
A remuneração variável é destinada aos colaboradores da área comercial,
premia de acordo com atingimentos de metas.
Além da remuneração, complementam o salário nominal, os benefícios
estendidos aos colaboradores técnico-administrativos: Plano de saúde (100%
subsidiado pela Instituição), plano odontológico (opcional), seguro de vida (para todos
os colaboradores), empréstimo consignado, bolsa de estudo (colaborador e
dependentes bolsas 100% subsidiada pela Instituição e bolsa adicional de 50%),
parceria com o SESC (para todos os colaboradores), vale transporte (opcional), vale
refeição (para colaboradores técnico-administrativo que trabalham mais de 20 horas
semanais), vale combustível e estacionamento(para público elegível), dentre outros
benefícios concedidos por parceiros.

Benefícios


Bolsa de Estudos para Colaboradores



Plano de Saúde



Plano Odontológico



Vale Refeição



Seguro de Vida

7.2.8 Inclusão de pessoa com deficiência

No que refere à inclusão e à capacitação para o trabalho, a Área de Recursos
Humanos, no âmbito de sua política de inclusão, promove a diversificação de suas
contratações, admitindo colaboradores com diferentes tipos de necessidades, com
focos em suas capacidades e potencial de realização pessoal e profissional. A
Instituição reconhece os ganhos obtidos com essas contratações para o
fortalecimento do espírito colaborativo e de conscientização dos colaboradores,
humanização do trabalho coletivo e melhorias no clima organizacional. O aprendizado
acumulado com a contratação de Pessoas com Deficiência - PCDs mostra que o
desempenho desses colaboradores frequentemente supera as expectativas do
contrato, de forma que sua inclusão decorre não apenas das necessidades
normativas, mas por um interesse genuíno em proporcionar a esses colaboradores a
oportunidade de realização profissional e pessoal, ao mesmo tempo em que integrar
seus potenciais na realização dos objetivos institucionais.
De forma a explorar ao máximo seus potenciais de realização, os PCDs são
alocados em setores diversos da Instituição, com práticas de rotatividade entre os
setores quando necessário, e sempre que houver compatibilidade entre tarefas e
capacidades dos colaboradores, ampliando as possibilidades de convívio, de
aprendizado e de realizações profissionais.

7.2.9 Ações de avaliação e implementação de melhorias contínuas na gestão
de pessoas

O Centro Universitário Fadergs promove ações que garantem a avaliação de
seus processos de gestão e a identificação de necessidades de melhorias, de modo
a manter a coerência entre o planejado e o executado e a qualidade de suas ações,
tais como:
a) Pesquisa de Clima Organizacional: tem frequência bienal (anos
impares), atinge todos os colaboradores da Instituição e tem o objetivo de
ouvir a opinião dos colaboradores sobre o desenvolvimento da Instituição,

promovendo diversas ações com o intuito de cultivar um ambiente de alto
desempenho.
As questões aplicadas estão focadas nas seguintes dimensões:


Comunicação;



Confiabilidade na liderança;



Conformidade;



Crescimento e desenvolvimento;



Diversidade e inclusão;



Envolvimento e senso de participação;



Flexibilidade entre a vida pessoal e profissional;



Futuro / visão;



Índice de capacitação de desempenho;



Índice de comprometimento dos funcionários;



Índice de cultura;



Índice de eficácia do gerente;



Reconhecimento;



Relacionado com NPS;



Segurança.

b) Pesquisa de eficácia: tem frequência bienal e tem o objetivo de fornecer
um diagnóstico organizacional visando contribuir para a implementação de
melhores

práticas

que

permitirão

aumentar

a

eficiência

desenvolvimento contínuo da Instituição.
As questões aplicadas estão focadas nas seguintes dimensões:


Clareza dos objetivos;



Indicadores;



Processos;



Comunicação;



Sistemas;



Liderança;



Cultura;



Possibilidade de mudança.

e

o

c) Sistemas Utilizados na Gestão Institucional para Gerenciamento de
Pessoas e Processos: Centro Universitário Fadergs conta com sistemas de
suporte à gestão de pessoas e processos, como os citados no quadro 21:
Quadro 21: Sistemas de Suporte à Gestão Centro Universitário Fadergs.
SISTEMAS

DESCRIÇÃO
É um sistema corporativo de requisição de pessoal e divulgação de vagas. É uma
ferramenta on-line integrada ao sistema de Remuneração e Atração e Seleção integrado
BrassRing
as redes sociais. O BrassRing possui uma interface entre a gestão e os candidatos que
conta também com uma ferramenta de gerenciamento das informações do candidato.
Sistema de processamento da folha de pagamento que permite aos usuários acesso às
APData
seguintes informações: Demonstrativo de pagamento, informe de Rendimentos,
Evolução salarial, Afastamentos, Dependentes, Contribuição Sindical.
O Portal RH é um portal integrado ao sistema de folha de pagamento. O portal possibilita
a solicitação e gestão de requerimentos de Recursos Humanos, como por exemplo o
Portal RH
fluxo de solicitação de férias. Nele é possível realizar pedidos relacionados à folha de
pagamento e benefícios, como também acesso ao Demonstrativo de pagamento e
informe de Rendimentos.
Sistema de gestão de desempenho. É uma ferramenta disponibilizada para todos os
colaboradores técnico-administrativo que tem o objetivo de direcionar a execução e os
PATH
resultados do negócio junto à Instituição, promovendo comunicação entre gestores e
(SHRPS)
colaboradores, esclarecendo as expectativas, reconhecendo realizações e identificando
áreas de melhoria.
PeopleSoft é a ferramenta que proporciona a interface das operações financeiras e de
compras entre os usuários nas instituições e o Centro de Serviços Compartilhados
(CSC) e Centro de Expertise (CoE). CSC é responsável por fornecer serviços
PeopleSoft
financeiros e de compras de forma mais eficiente. CoE é responsável por fornecer
conhecimentos especializados e vai atuar em 4 campos: Compras, Controladoria,
Tesouraria e Tributário.
Fonte: Recursos Humanos.

7.3 Corpo Tutorial

7.3.1 Titulação, experiência em educação a distância e experiência no exercício
de tutoria

O Centro Universitário Fadergs privilegia a contratação de tutores mediadores
graduados na área da disciplina pelas quais são responsáveis e projeta a evolução
gradativa do corpo de professores-tutores para os que possuem titulação obtida em
programas de stricto sensu.

O corpo de tutores mediadores deve ter experiência em educação a distância
de modo a assegurar:
a)

a identificação das dificuldades dos discentes;

b)

a realização de mediação pedagógica junto aos discentes;

c)

a exposição do conteúdo em linguagem aderente às características da

turma;
d)

a apresentação de exemplos contextualizados com os conteúdos dos

componentes curriculares;
e)

a elaboração de atividades específicas, em colaboração com o NAP,

para a promoção da aprendizagem de alunos com dificuldades;
f)

a adoção de práticas comprovadamente exitosas ou inovadoras no

contexto da modalidade a distância;
g)

a demonstração inequívoca qualidade no relacionamento com os

estudantes, incrementando processos de ensino aprendizagem; e
h)

a orientação aos alunos, sugerindo atividades e leituras complementares

que auxiliam sua formação.

7.3.2 Critérios de seleção e contratação

O processo de seleção é composto de diversas etapas, iniciando pela triagem
de currículos e aplicação de ferramentas de avaliação de perfil comportamental e
psicológica (quando aplicável).
Em seguida, parte-se para as etapas de entrevistas. A primeira entrevista é
realizada pela área de Recursos Humanos, encaminhando os candidatos que
atendam o perfil da vaga para a entrevista com o requisitante. Os candidatos préaprovados, são então encaminhados para a entrevista com o gerente ou diretor da
área, quando houver necessidade.
Após a etapa de seleção, inicia-se a etapa de contratação, composta pela
realização do exame admissional e entrega de documentos.

7.3.3 Plano de carreira

O Plano de Carreira para tutores mediadores foi elaborado com a colaboração
de consultores, equipe da Diretoria de Recursos Humanos e Reitoria. Posteriormente,
o plano foi apresentado aos coordenadores e professores-tutores para conhecimento
dos instrumentos e procedimentos para as movimentações na carreira com base em
critérios claros e objetivos de elegibilidade para progressão horizontal e vertical em
cada categoria e, então, avaliado e enriquecido com a contribuição dos
mesmos. Após o plano ter sido submetido à apreciação e aprovação dos órgãos
internos e direção da Instituição, tendo por critério que o estabelecimento de um
sistema justo de meritocracia, em bases sustentáveis e regras bem definidas para as
progressões na carreira dos professores.
Esse plano abrange todos o campus do Centro Universitário Fadergs e outros
que vierem a ser criados no Município de Porto Alegre. O plano tem o objetivo de:
 promover ascensão funcional e retenção dos docentes mais bem
preparados;
 atrair, reter e desenvolver o corpo de docentes, atrelando a sua remuneração
ao seu nível de desenvolvimento e ao bom desempenho na função;
 assegurar um quadro de docentes integrado, altamente qualificado e
comprometido com

os objetivos acadêmicos da Instituição e com a qualidade

do ensino.
Conforme referido no seu Plano de Carreira, o Centro Universitário Fadergs
possui o Regime de Trabalho Integral, Parcial e Horista. O Regime de Tempo Integral
(TI) prevê tutores mediadores com 40 horas semanais, com, pelo menos, 50% em
atividades que não sejam de ensino; o Regime de Tempo Parcial (TP) prevê a
incorporação de docentes com, no mínimo, 12 horas semanais, sendo, pelo menos,
25% do tempo em atividades que não sejam ensino; o Quadro de Horistas é integrado
por docentes que não têm ou não desejam assumir encargos mínimos para serem
enquadrados em regime de tempo contínuo.
Os objetivos contemplados no Plano de Carreira estabelecem critérios e
procedimentos para as movimentações dentro da carreira por meio de progressões,

alternadamente, por merecimento, bem como, as promoções para as categorias
funcionais do plano, de acordo com o nível de desenvolvimento do quadro
permanente. Ao privilegiar o reconhecimento com base em valores inerentes à prática
acadêmica de docência, o Plano de Carreira representa um importante fator de
atração, retenção de talentos e incentivo ao aprimoramento profissional e pessoal. O
Plano estabelece três categorias funcionais, definidas com base em níveis mínimos
de titulação e outros critérios de pontuações atribuídas a fatores considerados
relevantes para os objetivos institucionais.
Cada categoria funcional é delimitada por uma faixa salarial estabelecida em
níveis competitivos com as médias salariais de mercado. Os fatores considerados nos
critérios de pontuação incluem, além da titulação:


Fator I) Avaliação de desempenho – composta pelas notas obtidas em

instrumentos das avaliações da CPA;


Fator II) Avaliação de desenvolvimento – composto por entregas de

produções didático-pedagógica e treinamentos oferecidos pela Instituição.
Todo ano todos os professores-tutores apresentarão as informações referentes
aos anos anteriores, relativas às atividades didático-pedagógica e demais atividades
que integram os fatores considerados para progressão vertical, com apresentação de
seus respectivos comprovantes em sistema eletrônico. Com base na análise da
documentação, é efetuada a atualização da pontuação geral de cada docente, a qual
define sua elegibilidade para promoção vertical. Para a progressão horizontal (mérito),
utilizaremos a avaliação de desempenho do professor-tutor que é aplicada pela
Comissão Própria de Avaliação (CPA) semestralmente, que propõe avaliar e dar
feedback quanto ao desempenho do docente em sua função, identificando os pontos
fortes e as oportunidades de melhoria. Esta avaliação é composta pela nota do aluno,
autoavaliação e nota do coordenador de curso.
Os procedimentos estabelecidos no Plano garantem a objetividade e a
imparcialidade na aplicação desses critérios. O Plano implantado reúne todos os
professores-tutores contratados no Regime da Consolidação das Leis do Trabalho CLT.

7.3.4 Regime de trabalho

O regime de trabalho dos professores-tutores é de acordo com a Consolidação
das Leis de Trabalho – CLT.

7.3.5 Procedimentos para substituição eventual dos tutores mediadores do
quadro

Quando

há

necessidade

de

substituição

de

professores-tutores,

independentemente das razões para tal (pedido de demissão ou desligamento por
desempenho), o processo de substituição também ocorre por meio do processo de
seleção.
O fluxo para abertura de vaga para substituição eventual dos tutores do quadro
segue conforme figura a seguir.
Figura 38: Fluxo de Abertura de Vagas para Tutores Mediadores.

Fonte: Recursos Humanos.

7.3.6 Capacitação e formação continuada

Tutores mediadores são os atores que mais interagem com os estudantes no
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), daí a importância de terem formação
acadêmica na área da disciplina, conhecimento especializado dos temas abordados
e disposição didática para o EaD, o que engloba o uso adequado de estratégias de
comunicação, metodológicas e de relacionamento, além do próprio domínio de uso do
Blackboard.
Para que correspondam às expectativas e potencializem suas competências,
docentes e tutores são capacitados para atuar em EaD e para utilizar o AVA. Essa
capacitação orientada para fins educacionais contempla: TIC’s; potencialidades da
Internet, incluindo ferramentas e recursos web disponíveis; especificidades do
ambiente virtual; estratégias de ensino-aprendizagem; e indicadores de qualidade no
EaD. Além disso, docentes e tutores participam de reuniões, recebem suporte técnico
e pedagógico e têm a oportunidade de trocar informações sobre melhores práticas, o
que facilita a identificação e adoção de práticas inovadoras de retenção e sucesso
acadêmico dos estudantes. Ainda são disponibilizados na área virtual de apoio:
manuais e tutoriais, modelos, recursos digitais (objetos de aprendizagem, bancos de
questões e de atividades, animações, etc.).
De modo a garantir a melhoria contínua das atividades de mediação
pedagógica, todos os atores são avaliados periodicamente pelos estudantes e pela
equipe pedagógica através dos relatórios de avaliação.
A equipe do Núcleo de Educação a Distância (NEaD) é responsável pelo
aprimoramento e capacitação do corpo de tutores presenciais do Centro Universitário
Fadergs. Os tutores recebem suporte técnico e pedagógico fornecido pela equipe de
NEaD, por meio de reuniões presenciais e a distância e troca de informações por meio
de recursos de comunicação on-line.
As Políticas de Recursos Humanos, a Política do Centro Universitário Fadergs
e Capacitação para o Corpo Técnico-Administrativo e a Política de Desenvolvimento
Docente do Centro Universitário Fadergs estão centradas na seleção e manutenção

de profissionais que se destaquem pelo caráter e competência com que desenvolvem
suas atividades, visando contribuir para a excelência acadêmica da Instituição. São
essas as políticas que asseguram a capacitação e formação continuada também para
o corpo de tutores presenciais. Para isso, o Centro Universitário Fadergs planeja e
acompanha o desenvolvimento de seus colaboradores, criando oportunidades de
aperfeiçoamento e capacitação por meio de cursos presenciais ou on-line, palestras,
seminários e afins, de forma a garantir a participação em cursos de desenvolvimento
pessoal e profissional.
Desta forma, evidencia-se que as práticas de capacitação, qualificação,
formação continuada e desenvolvimento de professores-tutores estão consolidadas e
institucionalizadas.

7.3.7 Participação em eventos

A Política de Apoio à Participação em Eventos Científicos, Técnicos, artísticos
e Culturais estende-se ao corpo de tutores mediadores, permitindo o comparecimento
a esses eventos externos, tendo abonadas suas faltas desde que documentado o
evento e aprovado pelo gestor do respectivo tutor. Os eventos internos de cunho
científico, técnico, artístico e cultural são estendidos gratuitamente a todos os
professores-tutores e áreas de conhecimento.
É, ainda, incentivada a participação dos professores-tutores do Centro
Universitário Fadergs em eventos de qualificação promovidos por entidades externas,
como cursos de aperfeiçoamento na área de atuação, além de encontros de melhores
práticas entre os profissionais que atuam na Rede Laureate.

7.3.8 Qualificação acadêmica em graduação e/ou pós-graduação

Em termos de qualificação acadêmica na graduação e/ou em programas de
pós-graduação Lato Sensu, as regras aplicadas aos tutores mediadores são apoiadas
tanto naquelas destinadas ao corpo docente quanto naquelas destinadas ao corpo
técnico-administrativo. São concedidas bolsas de graduação para funcionários e seus

dependentes conforme Política de Incentivo a Educação, além de descontos em
cursos de pós-graduação Lato Sensu e Stricto Sensu. O desconto em cursos de pósgraduação trata-se de um benefício definido exclusivamente pela instituição, não
sendo uma obrigatoriedade estabelecida em Convenção Coletiva de Trabalho. As
bolsas e descontos são importantes para incentivar o desenvolvimento profissional na
Instituição.

7.4 Corpo Discente

7.4.1 Formas de acesso

Respeitando os princípios da igualdade de oportunidades de ingresso de
estudantes nos cursos de graduação, o processo seletivo do Centro Universitário
Fadergs ocorre por meio do Processo Seletivo (Vestibular e Vestibular Agendado), do
Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) e do PROUNI, dentro do limite de vagas
estabelecido pela legislação educacional. Além disso, em função do número de vagas
oferecidas em cada curso, a Instituição oferece duas modalidades adicionais para o
ingresso de candidatos, observadas as instruções específicas: Matrícula para
portadores de diploma de curso superior reconhecido/registrado pelos órgãos
competentes e Transferência Externa, para alunos provenientes de cursos de
graduação de outras instituições de ensino superior.
O processo seletivo é disciplinado pelo ConsUnEPE e Regimento Institucional,
obedecida a legislação e normas vigentes e se destina a avaliar a formação recebida
pelos candidatos e a classificá-los, dentro do estrito limite das vagas oferecidas para
cada curso.
Para os cursos de pós-graduação, são estabelecidos critérios específicos de
seleção, previstos em editais próprios, considerando os requisitos exigidos por cada
programa.

7.4.2 Programa de apoio ao discente

Com o compromisso de fortalecer a sua missão institucional de gerar e
transferir conhecimento e, através de educação continuada, inovadora e de
excelência, formar pessoas que contribuam para o desenvolvimento regional, o Centro
Universitário Fadergs disponibiliza apoio acadêmico, psicopedagógico e financeiro em
termos de acesso e permanência aos seus discentes, sem qualquer discriminação em
termos de raça, sexo, idioma, religião, ou de condições sociais e de deficiências
físicas. Atenção especial também é dada ao ingressante, através da efetivação de
programas de informação e orientação profissional, voltados aos estudantes do
Ensino Médio. As condições institucionais de atendimento aos estudantes ocorrem de
modo a criar condições para uma vivência acadêmica produtiva e segura.
Na instituição existe um setor criado especialmente para apoiar estudantes e
professores: o Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP), que oferece suporte
acadêmico, desenvolvendo e implementando cursos, encontros e material
institucional de apoio. O foco de atuação do Núcleo de Apoio Psicopedagógico- NAP
é a promoção de ações preventivas e de saneamento das principais dificuldades dos
estudantes em suas interfaces com o aprender e ao professor suporte no processo
ensino - aprendizagem. Sua missão é a otimização dos processos de ensino e
aprendizagem e a melhora dos indicadores institucionais em consonância com as
diretrizes acadêmicas do Centro Universitário Fadergs. O NAP tem como objetivo
geral promover ações para o desenvolvimento e a melhoria dos processos de
aprendizagem do Centro Universitário Fadergs; tem, ainda, como objetivos
específicos:


Desenvolver projetos e políticas de apoio ao discente;



Criar mecanismos para melhora do desempenho discente;



Promover cursos de nivelamento e grupos de apoio para o

desenvolvimento de habilidades de estudo;


Otimizar ações de satisfação e permanência acadêmica;



Favorecer a inclusão e acessibilidade de alunos com deficiência;



Auxiliar docentes no processo ensino – aprendizagem;



Orientar o professor nos conflitos em sala de aula e ambiente virtual; e



Apoiar e promover cursos de capacitação de professores.

A Política de Atendimento aos Discentes evidencia interfaces com as demais
políticas institucionais ao estabelecer ações que perpassam pela definição de critérios
de ingresso e pelo estabelecimento de programas de apoio à sua permanência na
Instituição. Nesta perspectiva, os alunos contam com um conjunto de programas
voltado à sua integração, acompanhamento e desenvolvimento acadêmico, cujas
ações se estendem aos egressos, buscando desenvolver o senso de pertencimento
permanente destes com a comunidade acadêmica ao oferecer, inclusive,
oportunidades para a educação continuada. O programa de apoio ao discente é
desenvolvido por meio de projetos focados em três ênfases: da permanência
acadêmica, do apoio à aprendizagem e da inclusão do aluno com deficiência.

7.4.3 Proficiência

A Centro Universitário Fadergs oferece aos alunos para fins de dispensa de
disciplina por meio do aproveitamento e reconhecimento de conhecimentos anteriores
o edital de proficiência semestralmente. O Centro Universitário Fadergs oferece aos
alunos para fins de dispensa de disciplina, por meio do aproveitamento e
reconhecimento

de

conhecimentos

anteriores,

o

edital

de

proficiência

semestralmente.
Define-se o exame de proficiência como um sistema especial de avaliação das
potencialidades, conhecimentos e experiência profissional anteriores do aluno, que
lhe possibilita avançar nos estudos, mediante comprovada demonstração do domínio
do conteúdo e das habilidades e competências requeridas por disciplina ou grupo de
disciplinas do currículo do seu curso.
O período de inscrição e realização das avaliações, bem como os critérios para
participação, são publicados previamente em Edital próprio.

7.4.4 Cursos De Nivelamento

Dentre as políticas de apoio à aprendizagem desenvolvidas pelo Centro
Universitário Fadergs, está a oferta de cursos de nivelamento aos estudantes
ingressantes. Esses cursos podem ser realizados por qualquer aluno da instituição e
são gratuitos.
O programa foi construido após realizamos pesquisas internas em nossos
processos avaliativos que oportunizaram,
que fossem mapeados os
principais conteúdos de
diferentes
áreas com
o
propósito de
resgatarmos competências de ensino médio, permitindo ao estudante
retomar conhecimentos-chave para sua evolução e desenvolvimento acadêmico.
Nossos achados corroboram com os Franco (2008) sobre o cenário do Ensino
Superior, onde os estudantes que concluem o ensino médio não demonstram o
domínio desejado dos conteúdos da escola básica, da fluência na escrita e produção
de textos. Essa análise oportunizou como evidenciado a construção da trilha geral de
nivelamento.
Cabe ressaltar que embora a literatura e nossos dados apontem para uma
direção única nossa operacionalização precisa levar em conta a história de
aprendizagem educacional de cada ingressante, além de suas particularidades. Para
tal Como requisito de qualidade, todos os módulos foram criteriosamente
desenvolvidos e contam com uma estrutura capaz de mensurar o desempenho do
estudante no início e no final de cada módulo. A figura abaixo demostra a distribuição
dessas atividades.
Mais informações já constam no PPI e na política aqui já citados.

7.4.5 Programa De Desenvolvimento De Carreira

O programa de desenvolvimento de carreira apoia os estudantes na sua
inserção profissional no mercado onde pretende atuar, através de ações junto a
empresas e agentes de integração e orientação para os programas de estágio e
formação profissional.

As ações são gerenciadas FADERGS Carreiras, visando orientar, acompanhar
e estimular o bom desempenho dos estudantes em suas atividades profissionais ao
longo de sua formação.
Ações de orientação, capacitação e aproximação com as empresas são
promovidas através de workshops, palestras, cursos e feiras, que promove o contato
direto entre as empresas ofertantes de programas de estágio e trainee e os
estudantes.
As ações desenvolvidas pelo FADERGS Carreiras, visam o desenvolvimento
profissional do seu corpo discente e dos egressos, independente do curso, por meio
da oferta de diversos serviços importantes para seu desenvolvimento e ingresso no
mercado de trabalho. Este projeto tem o intuito de explanar os programas conduzidos
pelo setor tais como demonstrado na figura 38
Figura 39: Programa De Desenvolvimento De Carreira.

Fonte: FADERGS Carreiras

7.4.6 Programa de Monitoria

O Programa de Monitoria visa estimular nos discentes participantes a iniciação
à docência e possibilitar o aprofundamento de conhecimentos teóricos e práticos,
além de favorecer o clima de cooperação mútua entre os estudantes, bem como a
interação e cooperação entre docente e estudante. Destaca-se que o Programa de
Monitoria ocorre de forma transversal a todos os cursos ofertados. A perspectiva da

atuação do monitor transcende a disciplina a presencialidade e a virtualidade, de tal
forma que todo o conjunto de atividades de ensino, planejamentos, reuniões, informes,
formações e certificações são realizados com mesmo critério em todas as dimensões.
O Programa é destinado a estudantes regularmente matriculados em cursos de
graduação, podendo desenvolver no máximo uma monitoria a cada semestre. O
número de vagas é limitado e a previsão dos critérios de seleção que envolve aspectos
cognitivos e sócio-comportamentais, ou seja, baseados em disponibilidade de tempo
e competências como: organização, comprometimento, responsabilidade e
autocrítica. As vagas são disponibilizadas divididas em dois seguimentos Monitorias
Acadêmicas Voluntárias e com Bolsa, que ocorrem por meio de editais distintos
oferecidos semestralmente.
Promove-se a captação de estudantes que auxiliam docentes no
desenvolvimento das atividades relacionadas ao ensino de graduação e insere-se o
estudante monitor em um papel ativo em sala de aula, o que cria oportunidades para
o estudante monitor aprofundar seus conhecimentos teóricos e práticos na disciplina
de sua escolha. Essa ação ocorre sempre sob orientação e supervisão do docente
responsável pela disciplina.
Mais informações já constam no PPI e na política aqui já citados.

7.4.7 Programa de Educação Continuada:

O Programa de Educação Continuada envolve a oferta de graduação
tecnológica, graduação, pós-graduação lato extensão, proporcionando a ampliação
do conhecimento do estudante durante sua trajetória profissional.
Como forma de estimular a formação continuada, o Centro Universitário
Fadergs adota ações de valorização desse programa, como:
 Concessão de benefícios financeiros para continuidade dos estudos a todos
os membros da comunidade acadêmica (discentes, docentes, colaboradores e
egressos), mesmo que de forma diferenciada;
 Comunicação e divulgação constantes sobre oportunidades existentes na
Instituição.

7.4.8 Programas de assistência financeira

O apoio financeiro aos alunos da graduação se desenvolve lançando mão de
diferentes formas.
FIES – Fundo de Financiamento Estudantil: programa destinado a financiar,
prioritariamente, a graduação no Ensino Superior de estudantes que não têm
condições de arcar com os custos de sua formação e estejam regularmente
matriculados em instituições particulares cadastradas no Programa e com avaliação
positiva nos processos conduzidos pelo MEC.
O FIES é um modelo de financiamento estudantil moderno, que divide o
programa em diferentes modalidades e varia conforme a renda familiar do candidato.
PROUNI – Programa Universidade para todos: é um programa do Ministério da
Educação que oferece bolsas de estudo, integrais e parciais (50%), em instituições
particulares de educação superior, para futuros estudantes de baixa renda. Criado
pelo Governo Federal, tem o objetivo de conceder bolsas de estudo em cursos de
graduação. O programa conta com um sistema de seleção informatizado e impessoal,
que confere transparência e segurança ao processo. Os candidatos são selecionados
pelas notas obtidas no ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio, desse modo,
reconhece os estudantes com melhores desempenhos acadêmicos.
PRAVALER – Financiamento estudantil: O PRAVALER é uma empresa de
crédito estudantil que tem como objetivo facilitar a forma de pagamento para o
estudante. O financiamento é sem juros, a contratação é semestral e cada semestre
o estudante paga, no mínimo, em 1 ano. Assim, se for financiado todos os semestres
de um curso de 4 anos, o estudante terá, no mínimo, 8 anos para pagar.
CREDIES - Crédito Educacional FundaCred: Por meio da parceria com a
FADERGS, possibilita que o estudante pague 50% da mensalidade enquanto estuda
e 50% após concluir o curso (ou terminar o vínculo com a FADERGS). Não há
cobrança de juros remuneratórios e a taxa administrativa é a menor do Brasil.
Visando ampliar o acesso e permanência ao ensino superior, o Centro
Universitário Fadergs oferece, também, alternativas, as quais estão elencadas a
seguir:



Desconto para pagamento antecipado do semestre;



Descontos para os colaboradores de organizações parceiras, que

mantêm convênios corporativos;


Bolsas de estudos para colaboradores e professores;



Bolsas de estudos para dependentes de colaboradores e docentes da

FADERGS.

7.4.9 Programas de estímulos à permanência

Para além das dificuldades financeiras que podem afetar a permanência dos
alunos em instituições de ensino superior privadas, há também as lacunas de
aprendizagem trazidas pelos alunos da educação básica, que comprometem a sua
permanência no curso. Para tentar mitigar as referidas lacunas, o Centro Universitário
Fadergs dispõe de alguns mecanismos de nivelamento. Sabe-se que a reprovação é
um fator importante dentre as causas da evasão na educação superior e, como a
aprovação sem condições de rendimento escolar é impensável, torna-se necessário
o desenvolvimento desses mecanismos de nivelamento, que buscam minimizar os
efeitos nocivos das lacunas de formação anterior ou mesmo das dificuldades de
aprendizagem dos alunos.
A instituição tem a preocupação de auxiliar o discente na adaptação à vida
universitária e acompanhá-lo mais de perto, a fim de que estes concluam a sua
graduação. Este programa trabalha de forma preventiva, por meio de contato direto
com os estudantes em risco de abandono e que foram identificados, através do motor
de risco criado com indicadores que resultam em evasão. A área possui uma equipe
dedicada em acompanhar os estudantes durante o estágio de risco, trabalhando com
portfólio de soluções acadêmicas e financeiras, tendo como objetivo final conceder
soluções apropriadas para garantir a permanência do discente no Centro Universitário
Fadergs.
Além das políticas de apoio à aprendizagem desenvolvidas pelo NAP, já citados
neste documento, são ofertados também cursos de nivelamento aos estudantes
ingressantes disponíveis na plataforma Blackboard acessadas pelo aluno online.

Esses cursos podem ser realizados por qualquer aluno da instituição; são gratuitos e
computam horas de atividade complementar.

7.4.10 Unidades de apoio discente

Tendo como pressuposto o valor institucional de responsabilidade pelos
resultados dos alunos como base para revolução na educação, o Centro
Universitário Fadergs gera espaços para o acolhimento de múltiplas formas de
expressão e de apropriação do conhecimento, valorizando a aprendizagem além da
sala de aula. Todas as ações visam garantir a atuação efetiva do discente em
atividades extraclasse, orientadas por bases teóricas e conceituais.
O foco é ampliar as possibilidades de aprendizagem além da sala de aula
através da participação de minicursos, atividades culturais, palestras, oficinas, rodas
de conversa, concursos, visitas técnicas e das demais atividades que Centro
Universitário Fadergs oferece através das áreas de ensino, pesquisa e extensão.
A Política de Atendimento aos Discentes apresenta interfaces com as demais
políticas institucionais ao estabelecer ações que perpassam pela definição de critérios
de ingresso de estudantes e pelo estabelecimento de programas de apoio
psicopedagógico e financeiro, criando condições para a sua permanência na
Instituição. Nesta perspectiva, os discentes contam com um sistema voltado à sua
integração, acompanhamento e desenvolvimento acadêmico, cujas ações se
estendem aos egressos, buscando desenvolver o senso de pertencimento
permanente destes com a comunidade acadêmica ao oferecer, inclusive,
oportunidades para a educação continuada.
O Centro Universitário Fadergs oferece vários programas e/ou unidades de
apoio ao discente nos aspectos acadêmico, pedagógico, psicológico e financeiro, com
o objetivo de dar o suporte integral ao estudante na sua formação. Atenção especial
também é dada ao ingressante, por meio da efetivação de programas de informação
e orientação profissional.

Figura 22: Programas De Apoio Ao Discente.

Fonte: Gerência de Atendimento.

7.4.11 Central de Atendimento ao Estudante (CAE)

Responsável por atender as demandas de ordem acadêmica e financeira dos
estudantes quanto às normas, aos procedimentos e regulamentos para a atividade
estudantil, atuando como facilitador entre os estudantes e o Centro Universitário
Fadergs, por meio do atendimento presencial, online ou via Portal do Estudante.
A Central de Atendimento ao Estudante (CAE) existe no campus Galeria Luza,
atuando durante todos os turnos de segunda-feira a sexta-feira. Todas as Centrais
são dotadas de equipe especializada e sistemas de suporte que permitem o rápido
atendimento dos estudantes em suas demandas.
O atendimento via Internet se dá através do Whatsapp (51) 3079 9001, das 9h
às 19h, de segunda a sexta-feira, e através do portal do aluno que requer a utilização
do número de matrícula e uma senha de acesso, que são informados ao ingressante
por meio de comunicado institucional, entregue no ato da sua matrícula, o qual indica
também os procedimentos para o primeiro acesso ao Autoatendimento.

O

atendimento presencial no campus da Centro Universitário Fadergs, ocorre de
segunda a sexta-feira, das 9 horas às 21 horas.
O atendimento para os cursos EaD ocorre nos respectivos Polos de Apoio aos
Encontros Presenciais.

7.4.12 Central de Atendimento ao Candidato (CAC)

Responsável por atender as demandas do aluno ingressante. O atendimento
presencial contempla candidatos de todas as modalidades: graduação bacharelado,
graduação tecnológica, e EaD, que poderão tirar dúvidas e efetivar processos de
inscrições, matrículas e cancelamento de matrícula.
A Central de Atendimento ao Candidato está presente no Campus do Centro
Universitário Fadergs, atuando durante todos os turnos e dias de funcionamento em
formato presencial e on-line. A Central é composta por uma equipe especializada para
atender os candidatos e suas demandas.
Os serviços da CAE e CAC contemplam desde o acolhimento e integração
formal do discente quando do seu ingresso na Instituição até a orientação frente às
necessidades com que se depara ao longo de sua formação. Além disso, a CAE e
CAC prestam suporte processual para a Comissão de Acompanhamento e Controle
Social (COLAPS) para o ProUni e FIES.
7.4.13 NAP – O que é o NAP e por que existe
O NAP – Núcleo de Apoio Psicopedagógico - é um serviço de acolhimento,
aconselhamento

e

desenvolvimento

psicopedagógico

para

os

estudantes

universitários.
Com base em leis federais (9.394/96; 13.663/18; 13.146/2015; 13.819/2019) e
nos Programas de Acessibilidade ao Ensino Superior – Incluir /2013; Plano Nacional
de Educação em Direitos Humanos (BRASIL, 2007); e Política Nacional de Educação
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), surgem os núcleos
de apoio aos discentes, especialmente a partir do Decreto nº 7.234/10 que dispõe

sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES. O Programa tem
como finalidade a ampliação das condições de permanência dos jovens na educação
superior pública federal e, em seu Art. 2º, expressa os seguintes objetivos:
“democratizar as condições de permanência dos jovens na educação superior pública
federal; minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na permanência e
conclusão da educação superior; reduzir as taxas de retenção e evasão; e contribuir
para a promoção da inclusão social pela educação”. Ainda, no art. 3o § 1o consta que
as ações de assistência estudantil do PNAES deverão ser desenvolvidas em
diferentes áreas, entre elas: “acesso, participação e aprendizagem de estudantes com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e
superdotação”.
Deste modo, as intervenções do NAP têm como base as orientações legais,
mas orientam-se a partir das demandas identificadas, emergidas no cotidiano
acadêmico.
O

NAP

busca

uma

atuação

mais

preventiva

sobre

os

aspectos

psicopedagógicos para que se identifique necessidades e se promova ações através
da perspectiva integral do estudante, entendendo que o desenvolvimento do mesmo
se dá através de um olhar sistêmico, em especial aos cuidados com o processo de
ensino-aprendizagem e questões transversais que eventualmente gerem desconforto
mental e/ou emocional.
Este desconforto pode ser gerado por diferentes situações: sentimentos de
exclusão, de rejeição, de preconceitos, de problemas emocionais, de cunho social e
tantos outros. A proposta do NAP é ser um núcleo cujas ações tornem o ambiente
acadêmico num espaço de trocas, crescimento e desenvolvimento para todos e,
portanto, mais inclusivo.
A inclusão no nível superior comporta estudantes com deficiência (PCDs –
Pessoas com Deficiência) (DE SOUSA & DE OLIVEIRA; 2019), mas também de
estudantes que por diversas razões possam estar vivenciando dificuldades que
impedem seu desenvolvimento (DA MATTA, DOS SANTOS e BONADIMAN, 2019).
Cabe ao NAP garantir que todo estudante possa ter acesso a um ensino e
aprendizado significativos, tanto no sentido de atenuar e/ou resolver, quanto no
sentido de prevenir e promover experiências de crescimento acadêmico.

Os três pilares de atuação do NAP
Atentando-se às premissas regulatórias e com o propósito de melhorar e
padronizar as ações do NAP, foram instituídos três pilares de atuação para este setor:
Eu Sou, Eu Respeito e Eu Aprendo.
O primeiro pilar, denominado “EU SOU” engloba todas as ações que visam
desenvolver competências socioemocionais. Este pilar prevê desde ações de
acolhimento de demandas relacionadas ao bem-estar emocional, até a execução de
projetos de promoção e prevenção voltados à saúde mental. Através deste pilar são
atendidas demandas observadas em diagnósticos das IES, relatos da literatura
(AZEVEDO, SILVA e LIMA, 2019; DA MATTA, DOS SANTOS e BONADIMAN, 2019)
e as orientações legais.
O pilar “EU RESPEITO”, vem ao encontro dos objetivos referentes à
conscientização quanto ao respeito à diversidade, direitos humanos e cultura da paz.
Este pilar responde, entre outros, ao compromisso firmado no Pacto Universitário pela
Promoção do Respeito à Diversidade, da Cultura da Paz e Direitos Humanos
(MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E CIDADANIA, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO; 2016). As
ações deste pilar serão validadas pelo Conselho de Respeito à Diversidade, Cultura,
da Paz e Direitos Humanos (CRDC) que planejará e realizará a promoção da
conscientização e formação crítica, cidadã e consciente da comunidade acadêmica a
respeito da diversidade, cultura da paz e direitos humanos.
O terceiro pilar, denominado de “EU APRENDO”,prevê ações de inclusão no
processo de ensino-aprendizagem, considerando que a “acessibilidade é direito que
garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma
independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social” (art. 53 da
Lei 13146/2015) e, portanto, integra estudantes com deficiência a partir de uma visão
inclusiva e não segregadora.
Deste modo, o NAP objetiva atender diferentes demandas estudantis, atingindo
não apenas o corpo discente como toda a comunidade acadêmica, contemplando o
cumprimento da legislação vigente e os âmbitos necessários para que haja o melhor
desenvolvimento de nossos estudantes no processo de ensino-aprendizagem e
posterior inclusão no mercado de trabalho.

Responsabilidades do NAP
Cabe ao NAP prover acolhimento e atendimento psicopedagógicos aos
estudantes, cujas ações no formato presencial ou remoto, atendem aos três pilares
apresentados a seguir:


EU SOU:
o

Desenvolver competências socioemocionais;

o

Promover e executar ações de prevenção e promoção de saúde

mental;


EU RESPEITO:
o

Realizar e acompanhar as ações do CRCD – Conselho de

Respeito à Diversidade, Cultura da Paz e Direitos Humanos;
o

Apoiar e orientar ações de acessibilidade arquitetônicas e

atitudinais;


EU APRENDO:



Prover

acolhimento

e

orientação

psicológica

e

pedagógica

individualizado a discentes com objetivo de apoiar e aprimorar o processo de
aprendizagem e desenvolvimento pessoal;


Orientar coordenadores de curso e docentes no que compete a ações

didáticas e conduta com os estudantes com deficiência e necessidades
educacionais específicas visando a inclusão;


Apoiar

processo

avaliativo

dos

estudantes

com

deficiência

e

necessidades educacionais específicas que requeiram intermediação por
profissionais especializados;


Promover ações de promoção e prevenção relacionadas à inclusão;



Registrar os atendimentos e os encaminhamentos realizados, bem

como, apoiar a consolidação dos indicadores da área.
Entende-se por “atendimento” ações pontuais do NAP aos diferentes públicos
da comunidade acadêmica (estudantes, coordenador de curso, docente, tutor), tais
como: adaptação em avaliação, orientação, acolhimento, etc. Já o termo
“acompanhamento” refere-se a ações sistemáticas de suporte do NAP, tais como:
intérprete/ledor aula a aula, monitoramento de casos de risco, etc.

NAP – PREMISSAS ORGANIZATIVAS
A dimensão organizativa demonstra as principais ferramentas utilizadas no
NAP, com objetivo de organizar todas as suas atividades, alinhadas ao Laureate
Design.
a.

Política de Apoio Psicopedagógico: A política serve tanto para

atender demandas regulatórias, mas principalmente para orientar as práticas
do núcleo. As mudanças na política visam uma maior atuação inclusiva e
voltada para o bem-estar de nossos estudantes. Este documento deverá ser
validado pelo CONSUNEPE de cada IES.
b.

Regulamento do Conselho de Respeito à Diversidade,

Cultura da Paz e Direitos Humanos – CRCD: Documento normativo do
CRCD, que permite que a IES atue de modo equalizado em prol da firmação
de uma cultura de paz, de respeito à diversidade e aos direitos humanos. Além
disso, o documento norteia aspectos como composição e sistematização de
reuniões e ações. O regulamento foi validado no CONSUNEPE da IES.
c.

Seção do NAP no site institucional: Considerando premissas

regulatórias e também de interesse da comunidade acadêmica, o NAP deve ter
no site da IES uma seção contendo informações gerais sobre o NAP, definições
e links para os principais documentos (como política) e acesso ao agendamento
online de atendimento (através da ferramenta Microsoft Booking, diretamente
vinculada ao e-mail do NAP).( https://www.fadergs.edu.br/nap)
d.

Passos para a inclusão dos estudantes no processo de

aprendizagem: Guia do NAP: Com o objetivo de promover a inclusão dos
estudantes, foi desenvolvido um guia padronizado de orientações tanto para
docentes de aulas presenciais quanto para tutores e docentes do EaD
(Educação a Distância) (https://sway.office.com/lwB7iEliYX56AIbn?ref=Link);
e.

Formulário de atendimento do NAP: Formulário físico de

registro do atendimento NAP;
f.

Formulário de formalização da orientação do NAP: Formulário

digital com informações advindas do Formulário de atendimento do NAP

visando formalizar as orientações e procedimentos do NAP para o estudante
com todos os envolvidos;
g.

Formulário de encaminhamento do NAP: Formulário digital

para encaminhar estudantes a outros profissionais/serviços quando necessário
;
h.

Formulário de Avaliação do Atendimento do NAP: O formulário

de satisfação deve ser aplicado aos usuários que utilizarem os serviços do NAP
(Link);
i.

Formulário de avaliação do suporte NAP aos estudantes

acompanhados: esse formulário será aplicado apenas uma vez, no meio do
semestre, ao estudante acompanhado. O momento da aplicação do formulário
será uma orientação nacional (Link);
j.

Formulário

de

Avaliação

do

suporte

do

NAP

ao

Docente/Tutor: O NAP deverá enviar o link do formulário ao docente/tutor no
meio do semestre. O momento da aplicação do formulário será orientado
nacionalmente (Link);
k.

Portfólio de evidências do NAP: Template para registro

semestral das ações desenvolvidas pelo NAP para fins regulatórios (Visitas de
MEC);
l.

Sharepoint do NAP: Espaço virtual de acesso exclusivo aos

integrantes do NAP para armazenamento seguro dos arquivos, disponibilização
de planilhas de gestão de atendimento, acesso ao formulário de indicação de
estudantes para adaptação digital e trilha de aprendizagem do colaborador
NAP;
m.

Formulário de indicação de estudantes para adaptação

digital: envio de informações de estudantes pelos NAP´s para o EAD indicando
necessidades de adaptação digital, disponibilizado no Sharepoint do NAP.
NAP – PREMISSAS OPERATIVAS
A dimensão operativa demonstra as principais atividades a serem
desenvolvidas no NAP na IES e possui objetivo de efetivar a operação de todas as

etapas desse processo, alinhadas ao Laureate Design. A seguir, a descrição das
principais etapas para a sua implementação.

Descrição das funções e tarefas do NAP
O NAP deverá dispor de profissionais qualificados para atender demandas e
cumprir objetivos e metas. Segue abaixo, a composição do Núcleo e as
responsabilidades pertinentes à cada profissional.
a.

Analista Administrativo que terá como atividades:
a.

Implementar ações ligadas aos três pilares do NAP, gerando

evidências e relatórios de ações
b.

Acompanhar os indicadores de resultados do NAP visando a

melhoria contínua
c.

Implementar os fluxos de trabalho dos processos do NAP

d.

Realizar capacitação da equipe do NAP

e.

Estimar a necessidade de intérpretes e ledores, buscando a

eficiência financeira
f.

Acompanhar, renovar e reavaliar contratos com empresas

terceirizadas dos serviços de intérpretes e ledores
g.

Mediar a relação do setor com intérpretes de LIBRAS (Linguagem

Brasileira de Sinais) e ledores, quando terceirizados
h.

Realizar a organização administrativa do setor, garantindo a

confidencialidade dos dados digitais e físicos
i.

Realizar e acompanhar as ações do CRCD

j.

Ficar à disposição para atividades ligadas a atos regulatórios no

que compete ao NAP
b.

Docente com formação em Psicologia que terá como atividades:
a.

Realizar acolhimento e encaminhamento dos discentes e

docentes do NAP. É obrigatório que este docente tenha formação
superior em Psicologia. Só será obrigatória a presença de um docente
D quando a função Administrativo C for exercida por um pedagogo.

b.

Ficar à disposição para atividades ligadas a atos regulatórios no

que compete ao NAP.
c.

Intérprete de LIBRAS ou ledor (terceirizado ou colaborador)
a.

Atender às demandas de tradução e/ou apoio à leitura aos

estudantes acompanhados
Cada IES determinará qual dos integrantes será o líder que responderá pelo
setor à liderança nacional.

Quadro 22: Fluxo de trabalho e processos
SETOR
PROCESSO
SOLICITAÇ
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Os documentos diagnósticos podem ser relatórios e laudos médicos,
psicológicos ou fonoaudiólogos recentes apresentados pelo(a) discente.
Inclui: suporte psicopedagógico, apoio de monitoria, de ensalamento,
mobiliário,

intérprete

de

libras,

ledor,

tecnologia

assistida

e

eventuais

encaminhamentos para rede de serviços parceiros
Ponto de atenção: sigilo dos dados do estudante
A avaliação deverá ser conduzida conforme orientações apresentadas neste
documento.
O registro deve ser realizado conforme orientações apresentadas neste
documento, respeitando a Lei Geral de Proteção aos Dados e preenchendo formulário
físico padrão

Gestão dos atendimentos/acompanhamentos do NAP: cuidados com a proteção
dos dados (LGPD)
O canal de atendimento do NAP para os estudantes será a partir de
agendamento online (Microsoft Booking), com link disponibilizado na seção NAP do
site institucional. O atendimento deverá ser, prioritariamente, virtual, através do
Microsoft Teams. O e-mail do NAP pode ser utilizado ainda para contato com
coordenadores de curso/docentes e para contatos formais com estudantes. Será
ainda disponibilizado ao NAP uma linha telefônica via wifi para entrar em contato com
estudantes que não acessam e-mail.

O NAP passa a ter ação, prioritariamente, virtual, mas é importante realizar o
registro físico do estudante atendido: o integrante do NAP preencherá o Formulário de
atendimento do NAP e armazená-lo apenas em pasta física, guardada no armário
físico com chave do setor, que fica sob responsabilidade do colaborador NAP
principal. Tanto os formulários impressos, quanto as pastas e canetas devem
fornecidos pela IES. Após um atendimento, as orientações e procedimentos deverão
ser formalizados via e-mail com todos os envolvidos a partir do Formulário de
formalização da orientação do NAP. É preciso que os destinatários dêem o aceite no
recebimento do e-mail. As orientações e procedimentos deverão ser renovadas a cada
semestre pelo NAP com os envolvidos.
Ao final de cada semestre, o integrante deverá recolher e armazenar estes
formulários nos armários físicos que estarão disponíveis no setor NAP da IES. Caso
o integrante saia de férias, o procedimento citado anteriormente deve ser realizado na
véspera do início do período de férias.
Quando o registro estiver ocorrendo em home office, o integrante do NAP
deverá atentar-se e manter as pastas fora do alcance de terceiros.
O integrante NAP deverá assinar um termo de confidencialidade com os dados.
Na assinatura do e-mail do NAP deve conter a seguinte informação após a
assinatura:
ESTA MENSAGEM PODE CONTER INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL OU PRIVILEGIADA,
SENDO SEU SIGILO PROTEGIDO POR LEI. É DE RESPONSABILIDADE DO DESTINATÁRIO
NÃO COMPARTILHAR ESSAS INFORMAÇÕES COM PESSOAS NÃO AUTORIZADAS E
GARANTIR O SIGILO SUPRACITADO, CONFORME A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS.
SE VOCÊ NÃO FOR O DESTINATÁRIO OU A PESSOA AUTORIZADA A RECEBER
ESTA MENSAGEM, NÃO PODE USAR, COPIAR OU DIVULGAR AS INFORMAÇÕES NELA
CONTIDAS OU TOMAR QUALQUER AÇÃO BASEADA NESSAS INFORMAÇÕES. SE VOCÊ
RECEBEU ESTA MENSAGEM POR ENGANO, POR FAVOR, AVISE IMEDIATAMENTE AO
REMETENTE, RESPONDENDO O E-MAIL E EM SEGUIDA APAGUE-O. AGRADECEMOS SUA
COOPERAÇÃO.

Além disso, todos os atendimentos e acompanhamentos realizados pelo NAP
deverão ser registrados digitalmente na planilha de gestão de atendimentos do NAP,
disponibilizada no Sharepoint do NAP (Seção 2l deste documento). Cada estudante

receberá um número de identificação (ID) que ficará registrado no Formulário de
atendimento do NAP do estudante para controle interno da equipe. Cada estudante
atendido receberá um número de identificação que ficará sob os cuidados do
responsável pelo NAP, mantido em registro físico e de acesso exclusivo da equipe.
A cada atendimento prestado, cabe ao analista do NAP preencher a referida
planilha, respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Os dados servirão
para posterior produção de relatórios e dashboards que permitirão a análise constante
das informações para a manutenção ou recondução das ações para que as demandas
possam estar sendo acolhidas e atendidas da melhor maneira possível.
Os dados sobre gestão dos atendimentos devem ser preenchidos na planilha
da IES e somente os dados solicitados devem ser armazenados. Dados referentes ao
detalhamento dos atendimentos devem ser mantidos em registro físico e sob sigilo. A
planilha de gestão de atendimento jamais deve ser baixada do Sharepoint, nem
distribuída.
Os seguintes indicadores serão gerados de forma automática a partir desse
registro, compondo relatório do NAP:


Número total de atendimentos/acompanhamentos por Área e por curso;



Perfil do estudante que procura o NAP: faixa etária, gênero;



Frequência dos motivos do atendimento e tipos de diagnóstico.

As adaptações digitais que precisam ser realizadas para os estudantes deverão
ser sinalizadas para o NAP EAD, a partir de formulário específico.
Além disso, a satisfação dos atendimentos/acompanhamentos será avaliada ao
longo do semestre utilizando os seguintes formulários:
a. Formulário de Avaliação da Satisfação do Atendimento do NAP: O
formulário de satisfação deve ser aplicado aos discentes que utilizarão os
serviços do NAP que poderão enviar seus feedbacks ao núcleo para constante
otimização das ações;
b. Formulário de avaliação do suporte dado pelo NAP aos estudantes
acompanhados: esse formulário será aplicado apenas uma vez, no meio do
semestre, ao estudante acompanhado. O momento da aplicação do formulário
será uma orientação nacional;

c. Formulário de Avaliação do suporte do NAP ao Docente/Tutor: O
NAP deverá enviar o link do formulário ao docente/tutor no meio do semestre.
O momento da aplicação do formulário será orientado nacionalmente.
Todo processo de registro, análise de dados e produção de relatórios servirão,
também, para fins de evidência regulatória. Caberá ao responsável pelo NAP
participar das visitas do MEC para apresentar projetos, ações e resultados obtidos.
Para evidenciar as ações do NAP, deve ser utilizado o Portfólio de Ações do
NAP, preenchido regularmente para garantir o registro através de imagens e dados,
tanto para fins regulatórios quanto para divulgação da efetividade do que está
proposto.
Todos os templates, assim como todos os materiais produzidos e dados
gerados, bem como documentos e formulários utilizados pelo NAP devem ser
armazenados em pastas por IES no Sharepoint do NAP Nacional.
A sala de atendimento presencial do NAP deve atender a algumas premissas:
a.

Ser plenamente acessível aos estudantes, isto é, não devem haver
barreiras que impeçam o estudante de chegar até a sala ou mesmo de
permanecer na mesma em caso de atendimento presencial.

b.

Deve haver placas sinalizando a orientação dos estudantes até o local,
bem como a identificação da sala deve ter a possibilidade de leitura pelo
sistema Braile aos estudantes cegos. Além disso, a sala deve dispor de
espaço físico adequado para a circulação de cadeirantes e assentos
apropriados para pessoas obesas.

c.

Deve dispor de espaço para atendimento individualizado afim de garantir
o direito do estudante de preservar em sigilo os conteúdos trazidos para
atendimento. Caso a sala do NAP não disponha de sala onde o
estudante possa ser atendido com discrição, cabe à IES disponibilizar
espaço de atendimento privado sempre que necessário. A sala deve ter
chave, preferencialmente com isolamento acústico e sem janelas ou
vidros que permitam visibilidade a terceiros. No caso de haver janelas
ou portas com vidro, recomenda-se o uso de cortinas.

A sala do NAP deve ainda:

a. Dispor de armário(s) ou arquivo(s) com chave(s) para armazenar todos os
formulários e demais documentos nas pastas dos estudantes.
b. As pastas contendo os dados dos estudantes, formulários de atendimento e
eventuais laudos/atestados devem ser armazenadas em ordem alfabética e
devem ficar sob os cuidados do líder do NAP.
c. As chaves dos armários devem permanecer sob os cuidados do integrante
responsável pelo NAP. Em sua ausência, o mesmo deverá deixar a chave sob
os cuidados do coordenador de Qualidade Acadêmica.
d. Em hipótese alguma a sala ou armário(s) do NAP poderão ser utilizados ou
movidos sem o conhecimento do responsável. Nos casos em que houver troca
da equipe, cabe ao portador das chaves entregar ao novo responsável,
respeitando as orientações éticas pertinentes à cada conselho profissional
(CRP no caso dos psicólogos, por exemplo).
d. O conteúdo dos atendimentos deve ser resumido para que não haja
exposição dos estudantes.

Alinhamento de procedimentos em situações de emergência
O NAP tradicionalmente é um setor acolhedor e resolutivo naquilo que lhe
compete. Contudo, algumas situações têm sido recorrentes na prática diária e este
item prevê algumas propostas de ação frente à estas situações. São elas:
a.

Estudantes com comportamentos agressivos e/ou violentos:

Não raro, são encaminhados ao NAP alunos com problemas graves de conduta
e comportamento inadequado, agressivo e mesmo violento. Nestes casos, é
importante ressaltarmos que NÃO cabe ao NAP aplicar advertências ou realizar ações
de coerção a estes estudantes. Sugere-se que a equipe do NAP, sempre que receber
este tipo de encaminhamento ou demanda reforce com coordenadores de curso e
professores, que se deve seguir as orientações previstas no Regimento Interno da IES
e acionar equipes de segurança quando necessário.
b.

Estudantes em surto de ordem psíquica:

As orientações previstas em fluxo (item 3) devem ser seguidas. Quando o NAP
for acionado nestas situações, deve seguir as orientações e solicitar apoio dos
serviços pertinentes. Do mesmo modo, cabe ao NAP orientar coordenadores,

docentes e estudantes sobre os cuidados a serem tomados. Sempre que um
estudante já tiver este tipo de histórico, sugere-se que sejam tomadas ações
preventivas, respeitando-se sempre o sigilo e a preservação da imagem do estudante.
Os integrantes do NAP devem solicitar apoio às equipes de bombeiros ou de
segurança sempre que entender estar enfrentando situação de risco. Sugere-se que
em casos nos quais o estudante atendido tenha histórico de agressões, o integrante
que realizar atendimento deve solicitar apoio à equipe de segurança e manter-se
próximo à porta durante o atendimento.
c.

Problemas com docentes:

O NAP deve ser um local de acolhimento de demandas psicopedagógicas que,
eventualmente podem envolver a relação de estudantes com docentes. Quando
ocorrer este tipo de situação deve-se buscar uma mediação entre as partes,
preservando a autoridade e imagem do docente, respeitando-se as orientações legais
(como Constituição Federal, leis de apoio à estudantes PCDs, Direitos Humanos, etc)
que norteiam tanto as ações do NAP quanto o regimento da universidade.
d.

Reuniões de equipe:

Sugere-se que a equipe do NAP mantenha uma regularidade e frequência de
reuniões capaz de promover a troca de experiências, avaliação constante e melhoria
dos serviços ofertados.
e.

Sobre inovação:

Todas as premissas presentes neste documento foram discutidas e validas
pelas equipes compõem o NAP. Logo, quaisquer ações de inovação e criação de
novas estratégias devem ser compartilhadas nas reuniões e validadas pelo NAP
nacional.

7.4.14 Ouvidoria

A Ouvidoria do Centro Universitário Fadergs é um canal que busca promover a
integração entre a comunidade externa e interna, por meio da democracia da liberdade
de expressão, promovendo a transparência na relação com a sociedade. O principal

objetivo da Ouvidoria é promover a melhoria no atendimento e na qualidade dos
serviços prestados pela Fadergs, atuando na solução e mediação de conflitos.
O acesso à Ouvidoria é disponibilizado no site da Fadergs, através do link:
https://www.fadergs.edu.br/ouvidoria. Qualquer membro da comunidade, seja pessoa
externa ou interna, pode registrar seu chamado na plataforma de ouvidoria, podendo
classificar como: sugestão, reclamação, elogio ou denúncia, podendo ser de forma
anônima ou não.
O cargo de Ouvidor e o canal de Ouvidoria são vinculados ao setor de Serviços
Estudantis. São competência do Ouvidor: atuar na prevenção e mediação de conflitos,
agir com integridade, ética e imparcialidade, resguardar o sigilo das informações e
promover a divulgação da Ouvidoria, tornando-a de fácil acesso aos vários públicos,
para que possam manifestar suas opiniões.
Todas as solicitações da Ouvidoria são documentadas em ordem cronológica,
constando data de recebimento da demanda, data da resposta, nome do solicitante,
quando informado e endereço, telefone, e-mail, quando informado.

7.4.15 Coordenações de curso

Os alunos têm à sua disposição, no Campus do Centro Universitário Fadergs,
uma estrutura de atendimento a questões pedagógicas e dos cursos, composta por
auxiliares administrativos (responsáveis pela triagem inicial das demandas),
assistentes de coordenação (responsáveis pela organização das documentações
necessárias para o atendimento discente) e coordenadores de curso (que dispõe de
horários presenciais de atendimento, além dos atendimentos online e via e-mail).

7.4.16 Call center

O call center do Centro Universitário Fadergs é dividido em duas categorias: o
call center voltado para ingressantes, ou seja, para quem deseja ingressar na Fadergs,
A célula fica localizada em São Paulo e realiza contato ativo na captação de novos
estudantes.

O call center de Student Services é voltado aos alunos e realiza contato
receptivo, ou seja, atendendo a demanda dos estudantes que entram em contato com
o objetivo de esclarecer diversas dúvidas que surgirem. A equipe é capacitada para
dominar os processos internos da Fadergs, de forma que possa auxiliar de forma
efetiva os estudantes, não apenas repassando demandas, mas principalmente
buscando resolver a dúvida do aluno no momento que ele está em contato,
objetivando a agilidade. A plataforma de WhatsApp é o principal canal de contato com
a Instituição.
Em ambas categorias, o número de contato é divulgado amplamente no site da
Faderg, bem como nas redes sociais.

7.4.17 Internacionalidade e empregabilidade

No cenário contemporâneo do universo do trabalho, o incremento de
experiências diversificadas no currículo do trabalhador faz a diferença. Assim sendo,
o profissional com vivência internacional e multicultural, domínio de idiomas e
capacidade de decodificação/adaptação a diferentes contextos culturais é valorizado.
Considerando a importância dessas competências e antevendo o processo de
internacionalização das instituições de ensino brasileiras, o Centro Universitário
Fadergs, passou a oferecer formação multicultural e empregabilidade global aos seus
estudantes e docentes.
As atividades de internacionalização incluem os programas institucionais de
mobilidade acadêmica/intercâmbio, adesão aos editais de mobilidade acadêmica,
alunos estrangeiros na IES.
O projeto de internacionalização e de empregabilidade da instituição é
coordenado por meio do setor FADERGS Carreiras – um ambiente que oferece
ferramentas para o desenvolvimento da carreira dos alunos e egressos e possibilita
experiências educacionais em âmbito internacional tanto para alunos e egressos
quanto para colaboradores (administrativo e acadêmico), sendo o ponto focal entre o
Centro Universitário Fadergs, com e as instituições da Rede Laureate e com IES

parceiras para a operacionalização de processos de internacionalização das
atividades de ensino e capacitação docente.
As atividades do FADERGS Carreiras são norteadas por diretrizes, apoiadas
nos seguintes princípios:
 A educação é a força motriz para a mobilidade social e estabilidade
econômica;
 Quando há mais investimento em educação, consequentemente Sociedades
e Nações se beneficiam;
 As sociedades avançam ao expandir o acesso ao nível universitário,
permitindo realizações de sonhos individuais;
 As demandas de uma economia global altamente competitiva requerem um
acesso à educação que ampare os estudantes com conhecimento,
habilidades e perspectivas internacionais exigidos em todas as profissões;
 A formação multicultural não se encerra no aprendizado da segunda língua.
Nem uma escola internacional se faz apenas com convênios;
 Estudar no exterior e conviver com culturas e colegas de outros países,
significa construir um networking global.
Funcionando como elemento de articulação entre o Centro Universitário
Fadergs e as outras Instituições de Ensino Superior da Rede Laureate, além de outras
instituições de ensino conveniadas em diversos países.
São também desenvolvidas ações que contribuem para a capacitação
permanente do corpo docente, por meio de ações que visam o incentivo à troca de
experiências em processos de ensino-aprendizagem como o recebimento e envio de
docentes para ministrarem palestras, workshops e webinars, participações em
reuniões e eventos como o objetivo de compartilharem as boas práticas na educação.

7.4.18 Mobilidade Internacional:



Semester Abroad.



Short-term Abroad.

7.4.19 Não-mobilidade (Internacionalização em Casa):



Multiculturalidade no Campus.



Classe Espelho.



Classe/Palestra Internacional.

A Política de Internacionalização compreende que o desenvolvimento de
estratégias voltadas à internacionalidade potencializa e consolida a formação da
profissão global, de modo que outro fundamental pilar do Centro Universitário Fadergs
seja positivamente impactado: a Empregabilidade. Assim, esse processo de
internacionalização possibilita que a atividade internacional, de mobilidade ou nãomobilidade, evidencie diversidade cultural, experiências sociais particulares, visões de
mundo próprias que oportunizam a docentes e discentes do Centro Universitário
Fadergs desenvolver competências e habilidades que os façam protagonistas nas
áreas profissionais e pessoais de suas vidas.

7.4.20 Empregabilidade

Almejando aprimoramento contínuo de nossos serviços conforme padrões de
excelência da Rede Laureate e, atendendo as determinações do Ministério da
Educação sem

deixar de estimar, naturalmente,

o melhor programa de

desenvolvimento possível a ser ofertado aos discentes, o Centro Universitário Fadergs
por meio de seu departamento FADERGS Carreiras se propõe, e realiza, atividades
de capacitação gratuitas totalmente voltadas para os padrões de exigência do
mercado de trabalho atual.Almejando aprimoramento contínuo de nossos serviços
conforme padrões de excelência e atendendo as determinações do Ministério da
Educação sem

deixar de estimar, naturalmente,

o melhor programa de

desenvolvimento possível a ser ofertado aos discentes, o Centro Universitário Fadergs
por meio de seu departamento FADERGS Carreiras se propõe, e realiza, atividades
de capacitação gratuitas totalmente voltadas para os padrões de exigência do
mercado de trabalho atual.

No atual modelo de mercado de trabalho onde nossos discentes são inseridos
ao longo da graduação, o incremento de experiências diversificadas no currículo do
trabalhador faz a diferença. De igual maneira, o profissional com vivência habilidades
específicas de sua área de trabalho é valorizado pois tais competências são vistas,
atualmente, como um diferencial competitivo. Tendo em vista a importância dessas
competências e antevendo o processo de internacionalização natural do mercado de
trabalho, por consequência a contemporânea globalização, o Centro Universitário
Fadergs, passou a oferecer ferramentas distintas para entregar profissionais
multicultural, autônomos e seguros no mercado de trabalho.
Deste modo, o pilar da empregabilidade gerido pelo FADERGS Carreiras, sob
regimento do Centro Universitário Fadergs, se propõe a todo tempo em:
 Servir de suporte tanto aos alunos quanto a recém-formados e egressos;
 Oferecer ferramentas necessárias para o desenvolvimento e incremento
profissional dos alunos;
 Proporcionar ferramentas para uma formação multicultural;
 Auxiliar na construção do perfil profissional de cada estudante, sem
descaracterizar as competências específicas de cada área de formação e
desejo individual de cada discente;
 Acompanhar as atividades do discentes desde seu momento de ingresso
até após a conclusão de seu programa educacional;
Dentre as ferramentas geridas e ofertadas pelo FADERGS Carreiras voltadas
para inserção de nossos discentes no mercado de trabalho estão:
a) Portal de Empregabilidade: Ferramenta de divulgação e busca de vagas.
Esse serviço é disponibilizado para as empresas, alunos e egressos podem
se candidatar as oportunidades oferecidas;
b) Workshops de Carreira: São debatidos assuntos relacionados ao ingresso
no mercado de trabalho assim como a transição de carreira a partir de
temas pertinentes aos processos seletivos e dúvidas sobre o mundo
corporativo;
c) orientação profissional: Auxilia o aluno e o egresso na identificação de
habilidades, interesses, talentos e atitudes conectando-o às tendências de
mercado e às práticas profissionais;

d) palestras de empregabilidade: Eventos específicos segmentados por
escola que auxiliam os alunos e egressos a terem uma visão mais profunda
da sua área de atuação no mercado de trabalho;
e) Programa de Mentoria: Auxilia no desenvolvimento acadêmico, pessoal e
profissional dos alunos e egressos. Tem a finalidade de dar suporte aos
estudantes e formados em temas e dúvidas relacionados a carreira
aumentando sua empregabilidade.
f) palestras, treinamentos e outros serviços gratuitos: oficinas de currículos,
realização de cursos, palestras, treinamentos e outros serviços voltados à
preparação do aluno para ingresso no mercado de trabalho;
g) envio das melhores oportunidades via e-mail: o aluno recebe via e-mail
oportunidades selecionadas, disponibilizadas pelas melhores empresas;
h) mural de divulgação: mural físico onde todas as atividades realizadas pelo
departamento são diariamente atualizadas incluindo, inclusive, as
oportunidades de estágio, trainee e efetivos que são recebidas pelo
departamento;
i) planejamento de carreira: atendimento personalizado para alunos; e
j) gestão dos Contratos de Estágio: cadastro e assinatura de Contratos de
Estágios e de Termos de Compromisso de Estágio-TCEs, orientação e
elaboração de Minutas de Convênio de Estágio a pedido das empresas que
buscam essa parceria, recebimento e encaminhamento a imprensa das
vagas de estágios e empregos que lhes são encaminhadas, além de
orientar alunos e empresas sobre questões de estágios.

7.4.21 Organização estudantil

O Centro Universitário Faderg são longo de toda sua história, sempre prestigiou
e valorizou a representação estudantil de diferentes formas. Todos os colegiados
institucionais asseguram a participação de alunos em sua composição.
O Centro Universitário Fadergs conta com o Diretório Central dos Estudantesdo
Estudante,

Diretórios

Acadêmicosacadêmicos

dos

cursos

e

Embaixadores

Acadêmicos dos cursos, instituídos legalmente pelos alunos, sendo reconhecidos
como órgãos oficiais de representação estudantil, além de todos os colegiados
institucionais assegurarem a participação de alunos em suas reuniões.
Todos os Colegiados de Curso também asseguram a participação de
representação discente em sua composição. Com base nas diretrizes institucionais, a
Instituição presta apoio aos movimentos estudantis para realização de eventos
acadêmicos, atividades de integração e campanhas de responsabilidade social, dando
suporte logístico e colaborando com a divulgação para toda a comunidade acadêmica.
Todos os Colegiados de Cursos asseguram a participação de alunos em suas
reuniões. Além disso, o Centro Universitário Fadergs incentiva que os coordenadores
de curso estimulem a participação ativa dos movimentos estudantis da instituição de
ensino.
O Centro Universitário Fadergs, com base nas diretrizes institucionais, a
FADERGS presta apoio aos movimentos estudantis para realização de eventos
acadêmicos, atividades de integração e campanhas de responsabilidade social,
colaborando com a divulgação para toda a comunidade acadêmica.
O Centro Universitário Fadergs busca potencializar a mobilização acadêmica,
o protagonismo e o engajamento estudantil. O Centro Universitário Fadergs quer
fortalecer o sentimento de pertencimento acadêmico para que o aluno se sinta
encorajado a ser um agente de transformação social.

7.4.22 Programa de acompanhamento de egressos

Compete ao FADERGS Carreiras do Centro Universitário Fadergs, em conjunto
com a Gerência de Relacionamento e as Coordenações de Curso, a execução do
Programa de Acompanhamento de Egressos, que envolve uma série de ações junto
aos concluintes de todos os Cursos. Tem como diretrizes:


Valorização profissional: o compromisso fundamental de uma instituição
de ensino é proporcionar aos seus alunos uma formação inicial e
continuada que dê subsídios para a construção de uma carreira

profissional exitosa, se constituindo em uma referência e um local de
oportunidades;


Relacionamento contínuo: o Centro Universitário Fadergs considera-se
ponto de referência na vida do egresso, mantendo com o seu diplomado
uma relação de compromisso, mesmo após a sua titulação;



Educação continuada: através da oferta de condições diferenciadas, o
Centro Universitário Fadergs busca apoiar a continuidade da formação de
seus egressos através de cursos de extensão, pós-graduação lato sensu
e, até mesmo, quando desejado, de uma segunda graduação. O retorno
do diplomado à Instituição permite-lhe estar permanentemente em contato
com a renovação, ampliação e geração de novos conhecimentos e
saberes;



Institucionalização: para a política de acompanhamento ao egresso
(capítulo 04) ter efetividade é preciso garantir: a articulação entre as ações;
a continuidade das ações; a sistematização e o registro de procedimentos;
o envolvimento dos gestores da instituição; avaliação permanente das
ações; a manutenção de registros dos processos e eventos realizados.



Sempre gratuitas, as ações desenvolvidas pelo FADERGS Carreiras
consistem em:
a.

Auxiliar e preparar o aluno e egresso para interagir com o

mercado de trabalho global e gerenciar proativamente sua carreira
proporcionando recursos, orientações, experiências internacionais e
oportunidades para obter um bom estágio ou emprego. Além disso, a
área capacita e desenvolve competências direcionadas ao mercado de
trabalho através de serviços e suporte aos alunos e egressos.
Para a Centro Universitário Fadergs, e por consequência para o FADERGS
Carreiras, a importância do acompanhamento dos egressos não se limita às etapas
posteriores à conclusão dos cursos. A noção de continuidade de relacionamentos,
anteriormente descrita, se traduz no desenvolvimento de atitudes de disposição para
a autoaprendizagem e para a educação permanente entre os estudantes, conforme
detalhado nas políticas de ensino. Procura-se, dessa forma, incutir paulatinamente

nos estudantes a noção de pertencimento a redes profissionais colaborativas que se
expandem no espaço e no tempo, tendo a Instituição de Ensino como ponto de
referência

para

acesso

futuro

a

oportunidades

de

educação

continuada,

relacionamentos com pares e colocação profissional.
O Centro Universitário Fadergs oferece aos egressos uma série de serviços,
sempre gratuitos, organizadas pelo FADERGS Carreiras e outras áreas, conforme
exemplos relacionados a seguir:


programas de internacionalidade;



programas de extensão universitária;



workshops e seminários;



divulgação de oportunidades no mercado de trabalho;



canal de divulgação de vagas de estágio, trainee e efetivas, por meio de

um sistema que permite a visualização dos currículos dos candidatos pelas
empresas;


participação em pesquisas de acompanhamento contínuo; e



benefícios para programas de pós-graduação Lato Sensu, ofertados pela

instituição.
A Centro Universitário Fadergs busca manter os egressos sempre conectados
à Instituição.

7.4.23 Canais de comunicação com o egresso

O portal do Centro Universitário Fadergs é um canal permanente e dinâmico de
comunicação entre a Instituição e seus egressos, possibilitando o estreitamento e
manutenção da relação estabelecida, por intermédio dos seguintes canais de
comunicação:
 Espaço do Egresso: esse espaço tem por objetivo divulgar
oportunidades de trabalho, ofertadas pelas empresas nacionais e
multinacionais, de diferentes ramos de atuação.

 Endereço Eletrônico:

para contato exclusivo entre o

Centro

Universitário Fadergs e o egresso. Através desse endereço eletrônico os
egressos terão um canal direto de comunicação virtual com a Instituição,
para que possam sanar dúvidas, solicitar informações, fazer sugestões ou
críticas. O retorno a ser dado ao egresso deverá ser feito por um profissional
do Centro Universitário Fadergs.
 Acesso à agenda de Eventos: por meio do site da instituição
portal.fadergs.edu.br os egressos terão acesso a agenda de eventos
promovidos e/ou sediados no Centro Universitário Fadergs, tais como
palestras, seminários, congressos, fóruns, workshops, entre outros. Para
atender à Política de Egressos, estes serão divulgados de forma ampla aos
egressos através dos e-mails cadastrados no sistema.
 Acesso aos serviços da Secretaria de Geral: para solicitação de 2ª via
do diploma / certificado, planos de ensino, histórico escolar e matriz
curricular.

7.4.24 Ações de incentivo à Educação Continuada

Com o intuito de estimular a continuidade dos estudos dos egressos o Centro
Universitário Fadergs divulga regularmente oportunidades de formação, nos níveis de
especialização e de cursos lato sensu, bem como de cursos livres em suas áreas
profissionais, oferecendo condições diferenciadas de pagamento:
Todos os descontos tratados somente serão aplicados caso o egresso esteja
adimplente com todas as suas mensalidades anteriores. Cabe ressaltar que os
descontos não serão retroativos e somente vigorarão a partir do momento da
concessão. Além disso, estes não serão cumulativos entre si, não existindo dessa
forma possibilidade de acúmulo de benefícios/bolsas/desconto.
As dúvidas e os casos omissos são analisados pela Diretoria Financeira Centro
Universitário Fadergs, devendo ser consultado o regulamento de descontos da IES.

7.4.25 Incentivo à Ciência e acesso à Biblioteca

Os egressos e a comunidade externa, no geral, poderão ter acesso a
periódicos, livros, obras de referência, multimeios e outros materiais disponíveis na
Biblioteca para consulta local. Além disso, poderão utilizar o ambiente da Biblioteca
para estudar livremente, desde que observem as regras descritas nas políticas do
setor e da instituição, conforme estão descritas neste documento.
Dessa forma, a Biblioteca, consciente de seu papel social como suporte e
agente propulsor da Ciência, promove a pesquisa acadêmica da comunidade como
um todo.
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DEMONSTRATIVO DE CAPACIDADE E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA

O planejamento econômico-financeiro para o quinquênio 2021-2025 foi
elaborado com o objetivo de dimensionar e dispor de instrumentos para acompanhar
e controlar a viabilidade econômico-financeira do Centro Universitário Fadergs.
O Centro Universitário Fadergs busca uma gestão financeira eficiente,
associando

os

modernos

princípios

de

administração

financeira

com

as

particularidades do mundo acadêmico. Desta forma, além do acompanhamento de
entradas e saídas de caixa, do planejamento orçamentário, dos relatórios contábeis
que sempre foram utilizados como ferramentas de gestão financeira, outros
instrumentos e métodos de análise estão sendo implantados.
A previsão das receitas é dimensionada a partir da combinação de expectativa
do número de alunos relacionada ao valor das mensalidades dos cursos. De forma
semelhante, os custos, despesas e investimentos foram estimados de forma a
possibilitar a aquisição e manutenção de uma estrutura compatível com o ensino de
qualidade proposto pela Centro Universitário Fadergs.
As atividades da instituição têm como princípio norteador um perfeito equilíbrio
entre fonte de recursos e os seus elementos de despesa, garantindo a sustentação
das atividades de ensino, pesquisa e extensão do Centro Universitário Fadergs.
A Diretoria Financeira, órgão diretamente ligado à Presidência, é responsável
por elaborar a proposta orçamentária anual da Instituição. A proposta apresentada é
fruto do levantamento das necessidades apontadas pelos colegiados dos cursos, os
quais convergem as informações às Diretorias de Escolas, que, então, os repassa à
Diretoria Financeira.
Desta forma, como a Mantenedora hoje tem sua capacidade financeira
equilibrada, os esforços são também em função de não a expor à riscos de
desequilíbrio financeiro que possam comprometer a execução do plano quinquenal de
desenvolvimento.
O quadro 01 a seguir apresentada traz exemplo da composição das fontes de
receita e despesas da Instituição, no exercício de 2020.

Quadro 23: Receitas Ano Base 2020.
DESCRIÇÃO DAS RECEITAS

2020

Graduação (Bach + CST)

R$89.361.002

Pós graduação (Lato)

R$1.299.564

EaD
Outras Receitas

R$285.073

RECEITA BRUTA

R$90.945.640

Bolsas Graduação (Bach + CST)

R$29.740.057

Bolsas Pós Graduação (Lato)

R$677.311

Bolsas EAD
Descontos Graduação (Bach + CST)

R$13.626.764

Descontos Pós Graduação (Lato)

R$172.854

Descontos EAD
TOTAL de Bolsas & Descontos

R$44.216.985

RECEITA após Bolsas & Descontos
Fonte: Diretoria Financeira.

R$46.728.655

O montante de receitas aferidos pela Instituição no balanço de 2020 demonstra
que a Instituição possui sustentabilidade para manter sua estrutura e apoiar
investimentos. Estes resultados decorrem da observância do conceito de
sustentabilidade, que na IES possui especial importância, visto que é um de seus
princípios filosóficos. Por isso, todos os gestores são desafiados a considerar a
sustentabilidade em seus projetos e decisões.
Quadro 24: Custos e Despesas Centro Universitário Fadergs 2020.
DESCRIÇÃO CUSTOS / DESPESAS
Consumo de materiais
Conservação e Manutenção
Alugueis
Serviços Gráficos / Publicidade
Custo / Despesa Administrativo
Custo / Despesa de Pessoal (Docente)
Despesas Operacionais
Outros Custos / Despesas
Total Custos / Despesas
Resultado Operacional antes Depreciação,
Amortização e resultados financeiros
Fonte: Diretoria Financeira.

2020
R$456.077,69
R$3.536.055,65
R$2.933.268,60
R$3.058.465,95
R$4.912.240,77
R$8.290.625,42
R$4.095.500,26
R$2.066.773,91
R$29.349.008,25
R$17.310.238,10

Os quadros de receitas e de custos apresentadas foram a base referencial para
a realização da base de cálculo para as ações que demonstrando que o Centro

Universitário Fadergs tem conseguido dispor de recursos suficientes para manutenção
das suas operações, mas, principalmente, para fazer face a necessidade de
investimentos necessários ao seu crescimento e desenvolvimento institucional
destinada as projeções do orçamento deste PDI, dos próximos cinco anos.
O orçamento institucional é realizado juntamente com as áreas da instituição.
É realizado um estudo de mercado que contempla dados que embasem a projeção
de crescimento e manutenção da base de alunos e consequentemente, a receita da
Instituição para o ano seguinte.
Além disso, há também os investimentos necessários para atendimento da
expansão das atividades em desenvolvimento, dos novos cursos e atividades a serem
implantadas, assim como, investimentos em melhorias das instalações e
infraestruturas existentes, buscando atender às expectativas dos clientes, internos e
externos. É importante citar que o acompanhamento do orçamento é realizado
mensalmente, com o objetivo de monitorar e medir as ações planejadas e garantir que
as metas sejam, de fato, alcançadas.
8.1 Sustentabilidade financeira – relação com o desenvolvimento institucional

O Planejamento Estratégico Institucional tem como foco suprir/atender as
necessidades apontadas pela comunidade acadêmica, por meio de pesquisa de
satisfação no âmbito do processo de autoavaliação. São destacadas as alocações
orçamentárias por meio das políticas institucionais que busca inventariar a evolução
patrimonial e as necessidades futuras, em consonância com a demonstração de
receitas e despesas previstas em seu plano institucional. Existe adequação entre a
proposta de desenvolvimento da IES, captação de recursos e a previsão orçamentária
e compatibilidade entre os cursos oferecidos e os recursos disponíveis, bem como a
existência de controle entre as despesas efetivas e as despesas correntes, de capital
e de investimento. A Instituição realiza investimentos destinados à infraestrutura,
capacitação docente e de técnico-administrativos, divulgação do conhecimento
científico tendo como meta a excelência na oferta dos serviços educacionais. Os
demonstrativos de capacidade e sustentabilidade financeira e o PDI estão condizentes

com as políticas efetivas de aquisição de equipamentos e de expansão e/ou
conservação do espaço físico necessário à adequada implementação dos programas
de ensino, pesquisa e extensão.
A gestão financeira é pautada pelos seguintes objetivos:


adotar o orçamento no processo de gestão do plano de metas visando
servir de referência para a avaliação das atividades e tomadas de
decisões para investimentos, gerando melhoria da qualidade dos cursos;



implementar

políticas

e

instrumentos

de

gestão

financeira

e

orçamentária para possibilitar a autossustentação dos cursos e
programas.


Possui como metas:



elaborar

orçamentos

anuais

para

gestão

da

instituição,

no

gerenciamento de cursos, projetos pedagógicos, projetos artísticos,
culturais e sociais;


aperfeiçoar os instrumentos de gestão financeira para subsidiar estudos
de viabilidade dos diversos produtos ofertados pela instituição na
vigência do PDI;



realizar reavaliações anuais do orçamento global da instituição.

A política de racionalização dos recursos financeiros disponibilizados pela
instituição inclui a elaboração prévia de estudos de viabilidade econômico-financeira
como condição para aprovação. Isto, entretanto, não desconsidera os estudos e
relevância social das ações e projetos. O processo de desenvolvimento e
acompanhamento da gestão acadêmica e administrativa da instituição far-se-á com
base em orçamento anual, podendo ser desdobrado em orçamentos de cursos e
setoriais. Todavia, o processo de construção do orçamento privilegiará a participação
dos gestores de todos os níveis da estrutura organizacional.

8.2 Plano de investimentos

Como toda IES de natureza privada, a Centro Universitário Fadergs tem como
principal fonte de captação de recursos, a receita oriunda das mensalidades dos
cursos de graduação, pós-graduação e cursos de extensão. As despesas contemplam
o custeio básico da Centro Universitário Fadergs, incluindo-se a destinação de
recursos para a capacitação de pessoal e significativo montante para a manutenção
e adequação da estrutura física em padrão de excelência. Outras fontes de captação
de recursos são planejadas para viabilizar projetos de pesquisa e as atividades de
extensão.
Em relação à política de investimentos, a Centro Universitário Fadergs conta
com um processo de aprovação e acompanhamento dos gastos, garantindo o retorno
financeiro previsto e também a sua sustentabilidade. Este plano de investimentos é
elaborado anualmente, com projeção para os próximos cinco anos, no processo de
planejamento estratégico e financeiro, o chamado LRP (Long Range Plan), no qual
ocorrem intensas discussões que visam nortear a Centro Universitário Fadergs nos
próximos anos. Desta forma, aumentamos a previsibilidade sobre a necessidade de
gastos e, consequentemente, a correlação com a receita esperada.
O LRP define as premissas financeiras e metas orçamentárias da instituição
para os próximos cinco anos a partir do PDI. Nele é analisado como a Centro
Universitário Fadergs viabilizará o crescimento e manutenção de toda sua estratégia
acadêmica,

novos cursos, projetos,

corpo

docente, dentre outros fatores

fundamentais. Esse planejamento econômico-financeiro é revisado anualmente,
garantindo os recursos necessários para atendimento dos objetivos institucionais
previstos neste PDI. Além disso, indica também os investimentos necessários para
atendimento da expansão das atividades em desenvolvimento, dos novos cursos e
atividades a serem implantadas e da expansão da infraestrutura.
A previsão das receitas se dá pela combinação da expectativa do número de
alunos relacionada ao valor das mensalidades de cada curso de graduação e da pósgraduação. De forma semelhante, os custos, despesas e investimentos são estimados

para possibilitar a aquisição e manutenção de uma estrutura compatível com o ensino
de qualidade proposto pela Centro Universitário Fadergs.
Do ponto de vista gerencial, a instituição mantém um departamento financeiro
sólido, composto por profissionais capacitados, com grande experiência técnica, que
baseiam seus procedimentos em normas internas, processos e sistemas bem
definidos, garantindo a operação das obrigações legais e tributárias nos prazos
corretos.
A área financeira tem um papel fundamental de avaliar o direcionamento de um
modelo financeiro sustentável orientado para o futuro. O setor é suportado pela área
de Planejamento Financeiro, responsável por garantir a meta orçamentária do modelo
econômico pré-estabelecido envolvendo todos os departamentos da Centro
Universitário Fadergs de modo a assegurar o máximo de assertividade no
planejamento da receita e dos custos que incorrerão ao longo do ano que fora orçado.
Há a área de Receitas, responsável pela análise e confiabilidade das operações
financeiras envolvendo toda a receita gerada na empresa a fim de assegurar a
legitimidade de toda a operação. Também há uma área dedicada a Controles Internos
com o propósito de garantir a melhoria contínua, segurança e compliance dos
processos organizacionais. Há uma área que realizada atendimentos financeiros aos
alunos que exerce um papel de intermediador entre o aluno e a Centro Universitário
Fadergs, verificando as devidas situações e regras de pagamento das mensalidades.
Todas essas áreas que compõem a Diretoria Financeira e suas respectivas
atribuições são de extrema importância, como suporte para garantir o maior grau de
certeza nos modelos financeiros adotados para o processo orçamentário, que aferem
um maior desempenho assertivo em toda a cadeia do planejamento estratégico
institucional, maximizando a relação entre o crescimento financeiro sustentável e
acadêmico, garantindo a continuidade de um serviço de qualidade oferecido pela
Centro Universitário Fadergs aos seus alunos. Destaca-se que estudos são realizados
pela área Financeira para monitorar e acompanhar a distribuição de créditos, por meio
de indicadores de desempenho para verificação do alcance das metas institucionais.
A principal ferramenta utilizada para controle e acompanhamento orçamentário
é o Sistema Oracle People Soft, que foi projetado para atender aos requisitos de

negócios mais complexos e permite que as organizações aumentem a produtividade,
agilizem o desempenho de negócios e ofereçam um menor custo de propriedade.
Este planejamento financeiro, alinhado ao PDI, tem garantido o suporte
financeiro necessário para a realização dos investimentos e manutenção das ações
institucionais que garantiram e garantem o alcance dos objetivos institucionais,
demonstrando sua viabilidade econômico-financeira ao longo dos anos considerados.
A alocação de recursos para programas de ensino, pesquisa, extensão e
gestão da Centro Universitário Fadergs está em acordo com às diretrizes previstas
neste PDI e desencadeadas no LRP, bem como pautada nas respectivas políticas de
ensino, pesquisa e extensão. Ademais, o Centro Universitário Fadergs pertence à
Rede Laureate, e também tem sua performance financeira monitorada em sua matriz,
o que garante duplo lastro de sustentabilidade financeira que, por fim, garantem a
realização da missão e desenvolvimento institucional.
As despesas contemplam o custeio básico da instituição, incluindo-se a
destinação de recursos para a capacitação de pessoal e significativo montante para a
manutenção e adequação da estrutura física em padrão de excelência. Indica a
viabilidade econômico-financeira da instituição e a sua capacidade crescente para a
realização de investimentos nos diversos projetos e ações planejados neste
documento.
O Centro Universitário Fadergs possui um planejamento econômico financeiro
equilibrado para os próximos cinco anos, como se observa no quadro abaixo.
Quadro 25: Projeção Financeira (em mil reais – 2021 a 2025).
NATUREZA

BASE DE DADOS

RECEITAS

2021

2022

Anuidade
/
Mensalidade (+)

R$78.273.144

R$
79.212.421,73

Bolsas (-)

R$43.262.124

R$
43.781.269,49

Diversos (+)

R$23.528,43

R$
23.810,77

Financiamentos
(+)
Inadimplência (-)

2023

2024

R$
80.162.970,
79
R$
44.306.644,
72
R$
24.096,50

R$
81.124.926,4
4
R$
44.838.324,4
6
R$
24.385,66

2025
R$
82.098.425,56
R$
45.376.384,35
R$
24.678,29

NATUREZA

BASE DE DADOS

Serviços (+)
Taxas (+)
2021

2022

Aluguel (-)

R$
1.237.762,28

R$
1.250.139,90

Despesas
Administrativas (-)

R$
7.938.779,06

R$
8.018.166,85

Encargos (-)

R$
3.098.748,80

R$
3.129.736,29

Equipamentos (-)

R$
120.640,82

R$
121.847,23

R$
1.262.641,3
0
R$
8.098.348,5
2
R$
3.161.033,6
5
R$
123.065,70

R$
979.818,98

R$
989.617,17

R$
1.824.943,12

R$
1.843.192,55

R$
4.225.941,91

R$
4.268.201,33

R$
5.155.097,04

R$
5.206.648,01

DESPESAS

2023

2024

2025

R$
1.275.267,71

R$
1.288.020,39

R$
8.179.332,00

R$
8.261.125,32

R$
3.192.643,99

R$
3.224.570,43

R$
124.296,36

R$
125.539,32

R$
999.513,34

R$
1.009.508,47

R$
1.019.603,56

R$
1.861.624,4
8

R$
1.880.240,72

R$
1.899.043,13

R$
4.353.992,18

R$
4.397.532,10

R$
5.311.301,64

R$
5.364.414,65

R$
142.265,04

R$
143.687,69

Acervo
Bibliográfico (-)

Eventos (-)
Investimentos
Compra de Imóvel
(-) Novos Campus
Manutenção (-)
Mobiliário (-)
Pagamento
Colaboradores
Administrativo (-)
Pagamento
Colaboradores
Docentes (-)
Pesquisa
e
Extensão (-)
Treinamento (-)

R$
138.081,05
Fonte: Diretoria Financeira.

Acreditação (-)

R$
139.461,86

R$
4.310.883,3
4
R$
5.258.714,4
9

R$
140.856,48

A destinação de recursos para investimentos contempla todas as áreas da
Instituição a perspectiva de investimentos da Centro Universitário Fadergs,
distribuídos para biblioteca (incluindo o acervo físico e eletrônico e mobiliários);
equipamentos para laboratórios; informática (incluindo locação de equipamentos,
aquisição de mobiliários); investimento em novas tecnologias e equipamentos para o
EaD; e outros investimentos como: novos imóveis, instalações físicas e pessoal para
o apoio ao ensino, pesquisa e extensão universitária, conforme demonstra o quadro
04, que compreende o período de 2021 a 2025.

Quadro 26: Plano de investimentos 2021 a 2025.
Fonte: Diretoria Financeira.
FADERGS
BR

2021

2022

2023

2024

Equipamento Hardware de Computadores de Rede de
Comunicações

R$

120.640,82

R$

121.847,23

R$

123.065,70

Melhorias em propriedades

R$

979.818,98

R$

989.617,17

R$

999.513,34 R$

Acreditação

R$

138.081,05

R$

139.461,86

R$

140.856,48

Total

R$

1.238.540,85 R$

1.250.926,26 R$

R$

R$

1.263.435,52 R$

124.296,36

2025
R$

125.539,32

1.009.508,47 R$

1.019.603,56

142.265,04

R$

143.687,69

1.276.069,88 R$

1.288.830,58

O Sistema de Gerenciamento People Soft implantado possibilita maior controle
financeiro, com as seguintes características:


Integração, em uma plataforma única, de um sistema de classe mundial

baseado em boas práticas com processos padronizados da Rede Laureate;


Gerenciamento dos ciclos de transações mais importantes-Purchase to

Pay (PP) e Record to Report (R2R) por Sistema Central;


Os requerimentos tributários do Brasil serão incorporados à configuração

do sistema;


Melhorias nos processos;



Informações financeiras em tempo real;



Redução de captura de dados manuais e eliminação de controles

manuais.

8.3 Sustentabilidade financeira - participação da comunidade interna

O Centro Universitário Fadergs rege-se pela Legislação Federal, pelo seu
Estatuto, Regimento e atos legais dos seus Conselhos e Colegiados. Destacam-se
como ações:


Otimização da utilização dos meios existentes e agilização dos processos
decisórios evitando a duplicação de meios para fins idênticos;



Modernização de métodos e processos de trabalho, controle de custos e
de resultados e eficiência no uso dos recursos, particularmente, dos
recursos financeiros e de pessoal;



Planejamento integrado institucionalizado, acompanhado e avaliado em
todos os níveis da instituição;



Avaliação institucional, atendendo ao que dispõe a legislação, visando ao
aperfeiçoamento e ao atendimento das metas estabelecidas;



Autonomia de gestão financeira do Centro Universitário Fadergs norteada
por orientações da Mantenedora;



Política de recursos humanos fundamentada no sistema de recrutamento e
seleção

de

pessoal,

em

programas

especiais

de

formação

e

desenvolvimento e em planos de carreira que estimulem a capacitação;


Função de controle compartilhada entre gestores e equipes, devendo a
ênfase do processo concentrar-se na busca da solução de problemas;



Supervisão exercida com ênfase no alcance dos objetivos (resultados);



Processos decisórios como base de procedimentos claramente definidos e
amplamente divulgados;



Planejamento conjunto, intercâmbio de informações e cooperação e lealdade
estimulados em oposição ao individualismo e à competição, entre outras
ações implementadas;



Reordenamento que reflita as melhores práticas de gestão acadêmica e
administrativa de instituições de ensino superior que deve caminhar no
sentido de complementar a estrutura organizacional.

A Mantenedora do Centro Universitário Fadergs é detentora de todos os bens
móveis e titular de todos os direitos colocados neste Centro Universitário, para a
execução de suas finalidades. A Mantenedora, visando a execução de sua finalidade
e, buscando também o desenvolvimento contínuo, disponibiliza à Instituição, recursos
provenientes de: mensalidades, semestralidades, anuidades, taxas, contribuições ou
emolumentos; receitas provenientes de convênios, contratos ou serviços e saldos de
exercícios financeiros, entre outras receitas.
O Centro Universitário Fadergs utiliza de sistemas financeiros informatizados e
íntegros, o que possibilita monitorar adequação das atividades e também garantir que
os registros legais, financeiros e econômicos estejam disponíveis e sejam compatíveis
com as necessidades operacionais. As demonstrações contábeis anuais são

anualmente preparadas e, posteriormente, auditadas por empresas independentes.
Essas demonstrações estão disponíveis na Instituição.
O Centro Universitário Fadergs define em seus ciclos estratégicos, os recursos
que, ao longo dos anos, serão utilizados para manutenção das instalações e
atualização de equipamentos e materiais. O volume desses recursos financeiros, além
das receitas originadas a partir de suas atividades fins, vem demonstrando-se
constante de maneira a garantir o equilíbrio e crescimento econômico da Instituição.
As atividades da instituição têm como princípio norteador um perfeito equilíbrio entre
fonte de recursos e os seus elementos de despesa, garantindo a sustentação das
atividades de ensino, pesquisa e extensão. É importante salientar que um dos
instrumentos utilizados para a tomada de decisão advém dos relatórios enviados pela
CPA.
Deste modo, a estratégia de gestão econômico-financeira do Centro
Universitário Fadergs tem como princípio o equilíbrio financeiro que leve à completa
realização dos seus projetos, observando os três itens a seguir servem como
indicadores da sustentabilidade financeira da Instituição:
I. O volume desses recursos financeiros, além das receitas originadas a partir
de suas atividades fins, vem demonstrando-se constante de maneira a
garantir o equilíbrio e crescimento econômico da Instituição;
II. Os sistemas financeiros informatizados e íntegros, o que possibilita monitorar
adequação das atividades e também garantir que os registros legais,
financeiros e econômicos estejam disponíveis e sejam compatíveis com as
necessidades operacionais;
III. As demonstrações contábeis são anualmente preparadas e, posteriormente,
auditadas por empresas independentes.
O planejamento e orçamento do Centro Universitário Fadergs acontece
anualmente, ressalta-se ainda que, ao longo do ano realiza-se revisões mensais com
a participação de todas as áreas da Instituição, tomando-se ações de correção, nos
casos onde são necessárias. Os registros de todas as atividades que originam as
receitas da Instituição, são devidamente registradas em seus sistemas, obedecendo

a todos às exigências legais e fiscais. O mesmo pode ser dito para os custos e
investimentos realizados pela Instituição.
O processo de desenvolvimento e acompanhamento da gestão acadêmica e
administrativa da Centro Universitário Fadergs far-se-á com base em orçamento
anual, podendo ser desdobrado em orçamentos de cursos e setoriais. Todavia, o
processo de construção do orçamento privilegia a participação dos gestores de todos
os níveis da estrutura organizacional.
Os gestores acadêmicos e administrativos participam ativamente da
elaboração do orçamento anual, prevendo os investimentos e despesas para o
referido ano, tendo como foco suprir e atender as necessidades apontadas pela
comunidade acadêmica, por meio de pesquisa de satisfação no âmbito do processo
de autoavaliação.
Além da participação na elaboração, os gestores acadêmicos e administrativos,
acompanham a execução do orçamento anual, atuando para as adequações
orçamentárias necessárias e tomada de decisões pautadas nesse planejamento, sem
deixar de suprir as lacunas de eficiência e eficácia e garantir a qualidade de ensino e
serviços prestados.
A principal ferramenta utilizada para controle e acompanhamento orçamentário
é o Sistema Oracle People Soft, que foi projetado para atender aos requisitos de
negócios mais complexos e permite que as organizações aumentem a produtividade,
agilizem o desempenho de negócios e ofereçam um menor custo de propriedade. Nele
é possível controlar o orçamento anual disponível e consultar valores gastos
mensalmente, permitindo: maior domínio sobre a gestão financeira estratégica;
agilidade no acompanhamento orçamentário; evolução dos dados como ferramenta
gerencial; reuniões periódicas com os gestores, de maneira a deixar claro as principais
variações e ações para adequação.
Ademais os gestores são capacitados para a gestão de recursos, por meio de
compartilhamento de informações entre as áreas e reuniões periódicas para
acompanhamento e monitoramento dos resultados e elaboração de planos de ação
para garantir que as metas sejam, de fato, alcançadas.

A utilização dos recursos financeiros disponibilizados pela Instituição inclui a
elaboração prévia de estudos de viabilidade econômico-financeira como condição
para sua aprovação. Isto, entretanto, não desconsidera os estudos e relevância social
das ações e projetos.
Com o objetivo de manter os líderes de todas as instituições da Rede Laureate
alinhados sobre os desafios futuros e também sobre o andamento dos objetivos
estabelecidos para cada ano, semestralmente é realizado um evento para análise dos
últimos movimentos das instituições da Rede e calibração dos próximos desafios.
Diante do descrito, o orçamento considera as análises do relatório de avaliação
interna, tendo a ciência, participação e acompanhamento das instâncias gestoras e
acadêmicas, as quais são capacitadas para a gestão de recursos e também tomam
decisões internas orientadas pelo orçamento institucional, destacando-se, assim,
participação da comunidade interna.

9

INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA

9.1 Infraestrutura Física

A infraestrutura física e material obteve ganhos consistentes no período do PDI
anterior, apresentando também um importante plano de expansão para o período
vigente. Todos os aspectos deste PDI foram minuciosa e criteriosamente analisados
pelas áreas responsáveis, considerando os resultados prévios atingidos e discutindo
os objetivos previstos para o período em questão.
O Centro Universitário Fadergs possui um plano de melhorias e expansão,
respaldado no planejamento a longo prazo da instituição que levou em consideração
a prioridade na tomada de decisão, o atendimento a legislações aplicáveis e vigentes
e as solicitações do corpo docente e discente realizado nas pesquisas da CPA, a fim
de proporcionar maior conforto e comodidade para a comunidade acadêmica, por
meio de diversas ações de melhoria na infraestrutura predial.
O Centro Universitário Fadergs tem sua sede localizada na Av Marechal
Floriano Peixoto 185, Centro Histórico, Porto Alegre, RS.
O agrupamento dos cursos e atividades afins, prioritariamente por área de
conhecimento, tem o objetivo de garantir à comunidade acadêmica toda a
infraestrutura necessária à realização de suas atividades em um único espaço físico.
O Centro Universitário Fadergs materializa a preocupação da Instituição em
cumprir a sua missão, expandindo o acesso à educação superior de qualidade e
contribuindo para o desenvolvimento regional. Concebe-se que a infraestrutura é de
fundamental importância para dar suporte às atividades institucionais e possibilitar um
ambiente propício as atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão educacional.
Todas as unidades que compõem o campus do Centro Universitário Fadergs
têm instalações que satisfazem aos critérios de adequação, conforto, estética e
manutenção, atendendo às necessidades do Centro Universitário Fadergs. As
diferentes dependências possuem o espaço físico adequado para o tipo de atividade
a que se destinam, têm boa acústica e ajustam-se aos padrões em termos de
iluminação e ventilação. Os mobiliários e equipamentos necessários correspondem
às exigências e recebem cuidados em termos de ergonomia, limpeza e manutenção.

Os Cursos do Centro Universitário Fadergs estão distribuídos no campus, com
área construída de aproximadamente 5.698m², todos situados no Município de Porto
Alegre. Os espaços físicos no campus do Centro Universitário Fadergs são
sumarizados na tabela abaixo e descritos, em detalhes, na sequência deste
documento:
Quadro 27: Descrição dos Espaços Físicos do Campus.
CAMPUS

1

LOCAL

Prédio

ÁREA TOTAL
CONSTRUÍDA

DESCRIÇÃO SINTÉTICA

5.698m²

O campus possui 23 salas de aulas,
infraestrutura
administrativa
e
financeira, refeitório, sala dos
professores, sala de coordenadores,
central de atendimento ao aluno,
laboratórios, banheiros adaptados
conforme a legislação, área de
concentração, praça de alimentação,
auditório e biblioteca.

Fonte: Diretoria de Operações e Facilities.

O campus dispõe de planta baixa com memorial descritivo atualizado,
indicando a relação de todos os espaços, incluindo os destinados à divulgação das
informações de interesse da comunidade acadêmica.
O agrupamento dos cursos e atividades afins, prioritariamente por área de
conhecimento, tem o objetivo de garantir à comunidade acadêmica toda a
infraestrutura necessária à realização de suas atividades em um único espaço físico.
A distribuição espacial do campus considera a facilidade de acesso e
segurança, sendo seu projeto arquitetônico concebido de forma a tornar a Instituição
social e ambientalmente acolhedora. O prédio possui planos de conservação e
manutenção mensal, trimestral, semestral e anual de acordo com a especificidade.
Cumpre destacar que o plano físico de expansão da infraestrutura Centro
Universitário Fadergs se coaduna com as perspectivas de crescimento das vagas e
de número de alunos dos cursos previstas neste PDI, além da infraestrutura para
desenvolvimento das atividades de pesquisa e extensão.
Visando o atendimento da evolução institucional, a expansão da infraestrutura
física contempla um estudo completo quanto as necessidades de salas de aula, salas

de professores, salas de professores em tempo integral, bibliotecas, áreas de apoio
acadêmico, áreas administrativas, conveniência e sanitários.
Ademais, destaca-se a atuação de uma equipe multidisciplinar que atuou no
planejamento e atende, rigorosamente, aos requisitos previstos no Decreto
5296/2004, referente à acessibilidade de pessoas portadores de deficiência ou
mobilidade reduzida, no Campus.
A Área de Operações é o órgão responsável pelo gerenciamento do campus e
de todos os itens relacionados à infraestrutura física, suprimentos e serviços gerais,
além do controle e conservação do patrimônio do Centro Universitário Fadergs, da
segurança patrimonial e de proteção à vida. A Área de Operações também é
responsável pela avaliação periódica dos espaços e gerenciamento da manutenção
patrimonial. Além disso, a CPA implementa a pesquisa de infraestrutura e serviços.
Esta é mais uma das oportunidades disponibilizadas para a avalição da infraestrutura
do campus.

9.2 Instalações administrativas

As instalações administrativas no centro universitário campi LUZA, dispõe
da sala operações e sala do DTi – departamento de tecnologia da informação , sendo
sala destinadas para equipe de apoio na unidade. As salas são possuem
infraestrutura com computadores para utilização nas atividades. A Sala de operações
tem 15,53m² e do DTi 11,71m², neste local temos o servidor que atende a unidade.

9.3 Salas de aula

O Centro Universitário Fadergs possui um total de 23 salas de aulas distribuídas
em seu Campus, com uma metragem mínima de 49m2, que garantem o pleno
atendimento ao número de alunos existente e ao previsto no Projeto Pedagógico dos
Cursos da instituição.

9.4 Sala de professores

A equipe de atendimento da Sala dos Professores tem como principal escopo
de trabalho atender aos docentes em suas demandas que envolvam todas as
atividades acadêmicas, sendo o setor de referência dos docentes na busca de
informações gerais que se façam necessárias.
Possui um espaço de 43,38m² que incluo mesas com computadores, mesa de
apoio com para uso coletivo, armários com 72 lugares para guarda de materiais, sofás
e sistema de som e televisão para uso coletivo. Disponível também máquina de café
e purificador de água no local.

9.5 Central de Atendimento Docente

A Central de Atendimento ao Docente (CAD) é um ambiente de suporte e
facilitação das atividades do docente, contribuindo para que a aula do professor
aconteça conforme planejado. Para que isso ocorra da melhor forma, a CAD tem por
objetivos: acompanhar as reservas de salas, disponibilizar materiais necessários à
metodologia da sala de aula, organização e arquivamento dos diários de classe,
atender as solicitações de reprografias, impressões de listas de assinaturas,
solicitação de alterações de registros, e estar disponível a atender as demandas
emergentes que envolvam o docente.
A CAD está disponível na Unidade no Campus da Centro Universitário Fadergs:
Toda ela contempla pessoal de apoio técnico-administrativo nos três turnos de
funcionamento, que dão suporte nas demandas de infraestrutura, bem como a
disponibilização de impressoras, materiais necessários ao docente, informática, rede
Wi-Fi, dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, conservação e
comodidade, constituindo-se em um ambiente agradável que contribui para a
integração docente.

9.6 Espaço de trabalho para professores em Tempo Integral

O Campus Centro Universitário Fadergs dispõem de espaços de trabalho para
professores em tempo integral, dimensionados de maneira adequada, sendo 4 salas
exclusivas para professores em tempo integral que ocupam uma área total de 84,40
m2, de modo a viabilizar suas ações acadêmicas e planejamento didático-pedagógico,
tais como: estudos, pesquisa, trabalhos de extensão, planejamento, avaliação e
orientação de alunos.

9.7 Espaço para atendimento aos discentes

O Centro Universitário Fadergs dispõe de uma ampla estrutura de atendimento
aos alunos que atende as necessidades institucionais. São diversas áreas distribuídas
em ambientes específicos destinados para atendimento aos alunos garantindo,
inclusive, atendimento individualizado e reservado, como:
Uma sala de professores tempo integral (Sala TI) com 56,13m² e 03 gabinetes
para atendimento individual 28,27m².
Todos os espaços dispõem de recursos tecnológicos e mobiliário adequados
para a finalidade, além de garantir acessibilidade para pessoas com deficiência e/ou
mobilidade reduzida, conforto para todos os usuários e atender plenamente no que
tange a equipamentos, tamanho, iluminação, acústica, ventilação, conservação e
comodidade. Para isso, os espaços de atendimento aos alunos contam com
sinalizações em Braille, pisos táteis no percurso, cadeiras para obesos, espaço
reservado para pessoas em cadeiras de rodas (PCR), balcões e guichês rebaixados
etc.
Nas centrais de atendimento são utilizados sistemas eletrônicos de filas,
permitindo atendimento prioritário para que o serviço ocorra com maior efetividade,
sempre buscando o menor tempo de espera possível e a solução das demandas num
único ambiente.
Os espaços são devidamente sinalizados, contando com iluminação e
climatização adequados e equipes de apoio treinadas para promover o melhor
atendimento.

Evidenciando as variadas formas de atendimento, tem-se também os veículos
de atendimento virtual, como: O atendimento “online” através do whatsapp (51) 3079
9001 e via Portal do Estudante.
Os ambientes virtuais têm usabilidade para o acesso de qualquer plataforma e
a acessibilidade digital está presente, por meio da compatibilidade com as tecnologias
assistivas, usadas por pessoas com necessidades especiais. Pode-se citar como
exemplo o software NVDA e o DosVox para deficientes visuais. Pessoas idosas,
analfabetos funcionais, leigos digitais e pessoas com incapacidade temporária
dispõem de recursos e facilidades do Windows, contando com o menu de funções de
acessibilidade.
Ademais, a Área de Operações é o órgão responsável pelo gerenciamento do
campus, pela manutenção patrimonial e por todos os itens relacionados à
infraestrutura física, suprimentos e serviços gerais, disponibilização de equipamentos,
controle e conservação do patrimônio, segurança patrimonial e proteção à vida, além
da avaliação periódica dos espaços, incluindo os espaços para atendimentos aos
discentes. A Área de Operações conta com normas consolidadas e institucionalizadas
para a gestão desses itens. Além disso, na pesquisa realizada pela CPA, os discentes
têm a oportunidade de avaliar os serviços e infraestruturas de atendimento,
periodicamente.
Desta forma, os espaços de atendimento aos discentes atendem às
necessidades institucionais, estando adequados às atividades, à acessibilidade,
contam com normas consolidadas e institucionalizadas para a sua gestão e
funcionamento e possuem formas variadas de atendimento.

9.8 Espaços de convivência e alimentação

As áreas de convivência e alimentação compõe o prédio do Centro Universitário
Fadergs, sendo importantes espaços para integração da comunidade acadêmica. A
instituição dispõe, no seu campus, áreas de alimentação, espaços de convivência,
onde docentes, discentes, colaboradores técnico-administrativos e visitantes podem
relaxar, ler, conversar, conviver, se conhecer e usufruir do ambiente educacional.
Essas áreas totalizam 120m² e conta com uma cafeteria.

9.9 Laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas

O desenvolvimento de atividades práticas relacionadas tanto às unidades
curriculares do eixo de formação básica quanto do eixo profissionalizante, específicas
de cada curso ofertado é realizado em espaços especializados equipados com
diversos instrumentos de medição e experimentação onde se realizam vários tipos de
experiências de acordo com a área do curso, visando ampliar o seu conhecimento por
meio da relação dialética entre teoria e prática.
Os laboratórios implantados no Centro Universitário Fadergs

atendem às

necessidades institucionais e destinam-se à prática do ensino, pesquisa e extensão e
dividem-se nos seguintes tipos:

a) Laboratório De Performance Humana
Espaço destinado as práticas dos cursos de Fisioterapia e Educação Física
onde os alunos exercitam habilidades voltadas à motricidade fina e ampla, para
melhor desenvoltura profissional posteriormente.
b) Laboratório De Práticas Terapêuticas

Laboratório destinado ao curso de Fisioterapia, podendo também receber
atividades de cursos, como: Enfermagem, Nutrição, Psicologia, entre outros.
Composto por macas e equipamentos que fornecem aos alunos habilidades para as
práticas profissionais.
c) Laboratório De Saúde E Bem- Estar

O laboratório aloca as aulas práticas do curso de Estética e Cosmética,
permitindo assim que os estudantes desenvolvam procedimentos faciais e corporais
com recursos manuais e auxílio de equipamentos.
d) Laboratório De Terapia Capilar E Maquiagem (Visagismo)

Este espaço é destinado a uma experiência realística de cuidado e preparos
de cabelos e face, onde os alunos desenvolvem suas habilidades técnicas
profissional.
e) Laboratório De Enfermaria Simulada

O laboratório conta com um amplo cenário realístico de uma unidade
hospitalar, promovendo a prática de habilidades ao tratamento direto de pacientes
para alunos do curso de enfermagem, bem como, para equipes multidisciplinares com
formação das áreas de Fisioterapia, Psicologia, Nutrição, entre outros.
f) Laboratório De Estrutura E Função

O laboratório de Estrutura e Função conta com materiais e peças anatômicas
de alta tecnologia, das quais simulam detalhadamente o corpo humano permitindo
que o aluno tenha um aprendizado teórico-prático. O espaço possibilita aos
acadêmicos dos cursos da área da saúde, ferramentas que contribuem para sua
formação.
g) Laboratório De Cozinha Pedagógica (Nutrição)

Espaço que permite aos alunos do curso de nutrição, colocar em prática os
conteúdos trabalhados de forma teórica em sala de aula, bem como, efetuar
a pesagem, higienização e controle de temperatura dos alimentos, através de técnicas
de preparo e elaboração de receitas dietéticas relacionadas às patologias.
h) Laboratórios De Informática

O laboratório de Informática tem por finalidade auxiliar os alunos de todos os
cursos da instituição em atividades que demandem pesquisas complementares,
contribuindo no ensino e conhecimento.
i) Laboratório De Gestão

O Laboratório de Gestão é um espaço voltado para o uso de metodologias
ativas para o desenvolvimento de competências profissionais e gerenciais. O espaço
conta com equipamentos que favorecem a interatividade e a realização de trabalhos

em equipe, possibilitando um ambiente propício ao processo criativo e ao
desenvolvimento de projetos inovadores.

Laboratórios de Informática do campus:

Quadro 28: Distribuição de Laboratórios de Informática.
CAMPUS
Galeria Luza

LABORATÓRIO DE
INFORMÁTICA
6

CAPACIDADE
ATENDIMENTO
ALUNO/AULA
274

TOTAL DE
COMPUTADORES
155

Fonte: Gerência de TI.

Todos os laboratórios de informática têm equipamentos com configuração
Processador Intel (R) Core ™ i5-4590 CPU @3.30 GHz, 3.3GHz; Memória de 8Gb;
Disco Rígido 1000 Gb; DVD-RW, Windows 7 prof. 64 bits, Configuração dos Micros:
Lenovo, Pentium Dual core, 2Gb Ram, 320 HD. Intel core2duo E7500 Processador
(2.70GHz, 2,69GHz) Memória de 4GB PC2-6400 UDIMM (1 DIMM)Placa de Video
Geforce 310, Disco rígido de 320 GB, 8M Cache, 7200RPM SATA 3.0Gb/s sataII,
DVD-RW, Teclado Lenovo USB BR Preto ROHS, Monitor Lenovo TFT 19 Thinkvision
L197 WIde. Computadores Intel Core i7 3.40GHz, 8.0 GB de memória, HD de 1 TB,
Drivers de DVD-R/RW, interligados em rede, com acesso à internet, Monitores de 19"
LCD, Ar-condicionado lateral e quadro branco. Com os seguintes softwares
instalados: 7-Zip, Adobe Acrobat X Pro, Adobe Air, Adobe pacote completo CC,
ActiveX, Plugin, Adobe REaDer X, Adobe Shockwave Player, , Adobe Content Viewer,
Bitdefender, CCleaner, CDBurner XP, Corel Graphics –Windows Shell Extension,
CorelDRAW Graphics Suite X6 –Content, CorelDRAW graphics Suite X6, Firebird,
Google Chrome, Java SE, Java 7, Java FX, K-Lite Codec Pack, Microsoft .NET
Framework, Microsoft Office Professional Plus 2010, Microsoft Silverlight, Microsoft
SQL Server Compact, Microsft Visual C++ 2005 Redistributable, Microsft Visual C++
2008 Redistributable, Microsft Visual C++ 2010 Redistributable, Microsoft Visual
Studio Tools for Application, Mozilla Firefox, MSI to redistribute MS VS2005 CRT

libraries, Quick Time Alternative, Tigh e programas específicos próprios para
atendimento aos cursos da instituição em suas especificidades, em conformidade
com as demandas de laboratórios que lhe são próprias. O descritivo detalhado da
configuração dos laboratórios encontra-se no Regimento Interno de Laboratórios do
Centro Universitário Fadergs.
A Centro Universitário Fadergs conta com a área de Operações Acadêmicas,
responsável pela gestão dos Espaços de Práticas Acadêmicas (EPA´s), que apoia à
organização e disponibilização dos recursos necessários para a boa condução das
aulas práticas, no planejamento das atualizações, expansões e novos investimentos
em infraestrutura laboratorial e nos espaços de práticas acadêmicas que prestam
serviços à comunidade.
Os espaços de práticas acadêmicas apresentam-se nos subitens a seguir:
a) Centro Integrado De Saúde – CIS
O Centro Integrado de Saúde, é um espaço dispondo de quatro consultórios e
uma sala para tutores, destinado para atendimentos dos cursos de Nutrição e
Psicologia, por vezes os atendimentos são realizados pelo próprio aluno,
supervisionado por um preceptor ou professor do seu respectivo curso.

b) Núcleo De Prática De Negócios (NPN)
Espaço com finalidade de proporcionar um local para o desenvolvimento de
atividades práticas aos alunos dos cursos da Escola de Negócios, por meio de
atendimento à comunidade interna e externa, bem como, prestação de serviços em
parcerias com empresas e entidades. Dessa forma, são prestados serviços que
compreendem atividades voltadas a pessoa física (estudantes e comunidade) e
pessoa jurídica (empresas, órgãos públicos e terceiro setor), com atendimentos
personalizados presencial ou a distância, ou com oficinas dentro da IES ou em
instituições a partir de suas demandas.

9.10 Inovações tecnológicas significativas

Muitas são as inovações tecnológicas significativas no Centro Universitário
Fadergs. Algumas como: impressora 3D, óculos de realidade virtual, câmeras
Polycom para a transmissão de aulas, Projetor interativo nas sala.com etc.

9.11 Infraestrutura física e tecnológica destinada à comissão própria de
avaliação

A Comissão Própria de Avaliação - CPA do Centro Universitário Fadergs atua
de forma autônoma, contando com ampla representação da comunidade acadêmica
e sociedade civil, com o objetivo de gerar subsídios à Instituição no acompanhamento
do cumprimento do PDI.
Para assegurar o pleno funcionamento da CPA, sua infraestrutura física e
tecnológica atende às necessidades institucionais, sendo disponibilizadas instalações
exclusivas no Campus Galeria Luza para o trabalho individual dos membros da CPA.
A sala da CPA possui, aproximadamente, 5,23m² e contém: 01 mesa administrativa
com cadeiras e estações de trabalho com 01 computador com acesso à internet, rede
de Internet cabeada administrativa, 01 impressora conectada em rede, conexão Wi-Fi
disponível, 01 telefone com linha e 01 armário grande com portas. Além disso, está
disponível sala de reuniões para reuniões ordinárias mensais e para as
extraordinárias, quando convocadas, além de reuniões com convidados. As reuniões
da CPA, além de ocorrerem na Sede, também podem ocorrer de forma remota,
segundo calendário de reuniões ordinárias e extraordinárias, conforme necessidade
indicada nas convocações, para isso utiliza, mediante agendamento, as salas de
reuniões das demais unidades.

A sala ainda possui climatização adequada,

proporcionando maior conforto para os usuários e o ambiente está de acordo com as
normas de acessibilidade.
O Centro Universitário Fadergs disponibiliza todo o material de escritório
necessário para as atividades.
Além da infraestrutura disponível, a CPA também conta com o apoio da área
de Comunicação e Marketing para criação de campanhas de sensibilização e
apresentação de resultados, elaboração de folders, elaboração do selo da CPA,
manutenção da página da CPA no portal da Instituição e elaboração de comunicados

institucionais. A CPA conta com o apoio da Área de Inteligência da Laureate e Área
de Tecnologia da Informação, que apoiam nos processos de aplicação de diversos
questionários e também conta com o suporte da Área de Recursos Humanos para a
aplicação das pesquisas de engajamento e de eficácia organizacional. As Áreas de
Inteligência e de Tecnologia de Informação ainda atuam no desenvolvimento de
softwares específicos para viabilizar as funções da CPA, como o software que permite
que os discentes e docentes respondam às pesquisas por meio de dispositivos móveis
(celular ou tablet) e computadores e atuam na operacionalização da coleta e análise
de dados e na garantia dos recursos tecnológicos necessários para implantação da
metodologia escolhida para o processo de autoavaliação.
A dinâmica das avaliações conduzidas pela CPA é a seguinte: a CPA planeja,
nas suas reuniões, o processo anual de pesquisas, contendo o calendário, os públicos
que serão impactados, os setores que precisarão apoiar e os questionários que serão
aplicados. A Área de Comunicação e Marketing desenvolve as campanhas de
sensibilização para cada pesquisa, bem como divulga os resultados, utilizando-se da
estratégia definida e solicitada pela CPA. A construção dos questionários e a coleta
das respostas são processos apoiados pelas Áreas de Inteligência da Rede Laureate
e de Tecnologia da Informação. A plataforma utilizada para a construção das
pesquisas, bem como para a coleta dos dados é o Qualtrics. Os questionários são
disponibilizados por meio e e-mail e também por meio do Portal do Aluno, Portal do
Docente ou Intranet, dependendo do público-alvo, o que possibilita que as respostas
sejam dadas, por exemplo, por aplicativo (APP), em qualquer dispositivo, como
computador pessoal, celular ou tablet. Coletadas as respostas, a CPA recebe da Área
de Inteligência os resultados tratados e disponibilizados via software Tableau, que
permite uma série de combinações de dados e filtros para análise. Com todas essas
possibilidades, após as pesquisas a CPA foca a sua atuação no que é mais
estratégico: apresentar os resultados para a comunidade acadêmica, ser facilitadora
no processo de elaboração de planos de ações e manter vivo e girando o Ciclo PDCA
no Centro Universitário Fadergs. Vale lembrar que todas as pesquisas relacionadas
aos colaboradores da instituição têm sempre o apoio da Área de Recursos Humanos
e também que todas as pesquisas realizadas com todos os públicos são sempre

anônimas e de participação voluntária. O Centro Universitário Fadergs considera
todos os processos de pesquisas liderados pela CPA como inovadores e exitosos.
A Coordenação da Qualidade Acadêmica também está diretamente alinhada
com as atividades da CPA, colaborando diretamente com a organização de dados e
elaboração de relatórios. O Comitê Enade Institucional também contribui diretamente
com a CPA por meio do planejamento e execução de ações com foco na melhoria dos
resultados institucionais no Enade, CPC e IGC. Além destes, a CPA também conta
com o apoio da Ouvidoria em atividades integradas.
Todos os membros da CPA recebem apoio institucional para participarem das
atividades relacionadas à CPA. Tanto os membros docentes, quanto os membros do
corpo técnico-administrativo estão liberados para atender as convocações da CPA e
dispõem de carga horária semanal para a realização de atividades próprias da CPA.
Mediante essa descrição, entende-se que as condições de infraestrutura física
e tecnológica destinadas à CPA atendem plenamente às necessidades institucionais,
estando adequadas ao espaço de trabalho para seus membros, às condições físicas
e de tecnologia da informação para a coleta e análise de dados, aos recursos
tecnológicos para implantação da metodologia escolhida para o processo de
autoavaliação e possui recursos ou processos inovadores.

9.12 Biblioteca

A Biblioteca do Centro Universitário Fadergs tem como missão disponibilizar a
informação em seus diferentes suportes, contribuindo para o desenvolvimento pessoal
e profissional dos seus usuários; apoiar as atividades docentes e discentes de ensino,
pesquisa e extensão; promover a infraestrutura informacional necessária; e integrar o
esforço institucional de transmissão e criação de conhecimentos.
De forma a garantir um atendimento educacional especializado, o Centro
Universitário

Fadergs

disponibiliza,

identifica,

elabora

e

organiza

recursos

pedagógicos e de acessibilidade que eliminam as barreiras para a plena participação
dos alunos, considerando suas necessidades específicas, como, por exemplo, a
instalação do software leitor de telas NVDA (Non Visual Desktop Access) nos
computadores da biblioteca, além de dispor de amplo acesso às dependências e

circulação na Biblioteca, com balcões de atendimento rebaixados para usuários
cadeirantes, espaço para atendimento preferencial contendo: computador, programas
específicos de leitura em tela para e-books e periódicos eletrônicos.
A Biblioteca adota o procedimento contínuo de conservação, preservação e
desbastamento dos materiais bibliográficos de acordo com a demanda dos cursos.
Trata-se de um processo contínuo e sistemático de adequação do acervo quanto aos
materiais desatualizados e desgastados pelo uso, visando manter a qualidade das
coleções. Os planos de expansão física dos acervos são definidos com base na
Política de Desenvolvimento de Coleções e com base no volume do acervo,
crescimento do número de alunos, abertura de novas unidades, ampliação dos cursos
e DCNs.
A biblioteca conta com as seguintes instalações: 1 sala de estudo em grupo; 1
sala de vídeo; 1 sala de estudo individual com 41 estações para estudos individuais;
49 mesas, 66 assentos, 1 monitor, 9 computadores e 2 terminais de consulta. A
Biblioteca do Centro Universitário Fadergs possui computadores exclusivos para
Pessoas com Deficiência, além de computadores com acesso à Internet para
execução de pesquisa e acesso a bases de dados de periódicos indexados e portais
de livros eletrônicos.
A área total ocupada pela Biblioteca corresponde a 256,10 m2, com 118,90 m2
destinados ao acervo. Além disso, a estrutura da biblioteca apresenta um total de
61 assentos, dispostos em 2 salões de leitura com capacidade total para 61
alunos; 41 estações individuais para estudos; laboratório de informática com um
quantitativo de 9 computadores com acesso à internet para execução de pesquisa a
bases de periódicos indexados e portais de livros eletrônicos; 2 terminais de consulta;
e espaço para colaboradores técnicos-administrativos, incluída a equipe de
processamento técnico (tombamento, catalogação, classificação e representação
bibliográfica).
Nas dependências contíguas ao acervo há computadores para localização da
informação desejada, sendo possível, também, a antecipação da consulta ao catálogo
a partir de qualquer computador ou celular conectado à Internet. Além das consultas
mais usuais, como por autor, título e assunto, são permitidas várias formas de busca:

por qualquer palavra em todos os campos; série, editor, número de chamada, ISSN,
ISBN etc. Qualquer outro índice necessário/desejado pode também ser configurado.
O acesso aos documentos e às informações é facilitado pelos seguintes
serviços prestados pela Biblioteca: localização de material bibliográfico, mediante
consultas à base de dados local no Sistema Pergamum, aos catálogos coletivos
regionais e nacionais; comutação bibliográfica (COMUT); acesso à Internet; acesso
às bases de dados nacionais e internacionais (Academic Search Ultimate, Business
Source Ultimate, Regional Business News, Health Source Consumer Edition; Health
Source: Nursing/Academic Edition; Mediclatina; Medline; SportDiscus; Fonte
Acadêmica; Scielo; DOAJ; etc); Busca integrada via EDS (EBSCO Discovery Service)
a milhares de títulos de periódicos, repositórios de teses e catálogos online; acesso
à plataforma Minha Biblioteca que contempla mais de 10.723 títulos acadêmicos e
Biblioteca Virtual Pearson com mais de 9.917 títulos; acesso à plataforma da Revista
dos Tribunais Online (RTO) especializada na área jurídica, com mais de 25 periódicos
eletrônicos, entre outros materiais; acesso ao portal de normas da ABNT; além de
apoio para citações, referências bibliográficas e fichas catalográficas. O acesso às
bases de dados dentro da instituição é realizado por meio de conexão aos
computadores locais e via Wireless. Os alunos e professores possuem acesso remoto
às bases de dados via Portal do Aluno e via Portal do Professor, 24h por dia, 7 dias
por semana.
Dentre os recursos inovadores promovidos pela Biblioteca do Centro
Universitário Fadergs, destaca-se o serviço de descoberta (EDS – EBSCO Discovery
Service), que possibilita a busca integrada no catálogo com recuperação de todos os
suportes disponíveis além de milhares de títulos de periódicos e repositórios
institucionais em uma única busca.
Em relação ao atendimento prestado pelos colaboradores do setor, o horário
de atendimento presencial da Biblioteca é de segunda-feira a sexta-feira, das 8h15min
até às 22h. Além disso, caso o usuário prefira, o atendimento remoto também é
possível pelo Microsoft Teams por meio de agendamento no link disponível na página
da biblioteca: https://www.fadergs.edu.br/biblioteca.
Desta forma, entende-se que as condições de infraestrutura destinadas à
Biblioteca atendem plenamente às necessidades institucionais, estando adequadas à

acessibilidade, contando com estações individuais e coletivas para estudos e recursos
tecnológicos para consulta, guarda, empréstimo e organização do acervo, fornecendo
condições para atendimento educacional especializado e disponibilizando recursos
inovadores.

9.13 Infraestrutura física e tecnológica

9.13.1.Estrutura

A Biblioteca do Centro Universitário Fadergs está situada no segundo andar da
sede localizada no Campus Galeria Luza. A área total ocupada pela Biblioteca
corresponde a 256,10 m2, com 118,90 m2 destinados ao acervo. A estrutura da
Biblioteca dispõe de área para acervo de livros, multimeios, sala de estudos individual,
sala de estudos em grupo, sala de vídeo, espaço para técnicos administrativos,
incluída a equipe de processamento técnico do acervo (tombamento, catalogação,
classificação e representação bibliográfica), espaços com acessibilidade para
Pessoas com Deficiência, além de computadores com acesso à Internet para
execução de pesquisa e acesso a bases de dados de indexação de periódicos.
Abaixo apresenta-se a distribuição da Biblioteca:
Quadro 29: Descrição dos Espaços Físicos da Biblioteca do Centro

Galeria Luza 118,90m²
11,5m²
11m²
46,3m²
Fonte: Coordenação da Biblioteca do Centro Universitário Fadergs.

68,40m²

TOTAL (M2)

SALA
DE
ESTUDOS
INDIVIDUAL (M2)

SALA
DE
ESTUDOS
EM
GRUPO (M2)

SALA DE VÍDEO
(M2)

PROC. TÉCNICO
(M2)

ACERVO (M2)

CAMPUS

Universitário Fadergs.

256,10m²

Os espaços físicos atendem plenamente as dimensões: limpeza e higienização
do acervo, iluminação confortável em todas as áreas, ambiente climatizado, sistema
de controle contra incêndio, acessibilidade, mobiliário e comunicação visual. Todas as
bibliotecas possuem acessibilidade física e digital, sendo possível a circulação e
acesso de usuário com algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida.
Vale registrar que é permitido o acesso dos alunos ao acervo disponível na
Biblioteca e que o acesso às bases de dados de periódicos disponíveis no EDS
também pode ser realizado através dos computadores pessoais dos discentes e
dispositivos móveis conectados tanto à rede wireless do Centro Universitário Fadergs
como em redes de dados pessoais.
Os usuários têm livre acesso às dependências, medida possibilitada pela
existência de sistema de segurança magnético. Com essa forma de utilização, buscase colocar os usuários em contato com a diversidade de materiais, de maneira a
suscitar, em maior profundidade, a exploração do conhecimento registrado.
As consultas aos acervos local e on-line estão disponíveis por meio da página
da Biblioteca no endereço https://www.fadergs.edu.br/biblioteca e dentro dos Portais
do Aluno e do Professor.

9.13.2 Acervo

Todo o acervo está catalogado de acordo com normas internacionais e
disponível para consultas e empréstimos, além de informatizado com acesso remoto
via Internet pelo endereço https://biblioteca.fadergs.edu.br/biblioteca/index.php.
Adota-se o Anglo-American Cataloguing Rules, 2nd. ed. (AACR2) para a catalogação
descritiva do acervo, o vocabulário controlado LCSH-18 (Library of Congress Subject
Headings) para indexação, a Classificação Decimal de Dewey (CDD) para
classificação temática/ordenação do acervo nas estantes, o formato MARC (Machine
Readable Cataloguing) para intercâmbio bibliográfico e catalográfico automatizado no
Sistema Pergamum de automatização de bibliotecas.
A guarda do acervo e sua organização é realizada considerando o sistema de
Classificação Decimal de Dewey (CDD) para a ordenação dos livros nas estantes.
Baseia-se em dividir o acervo em grandes áreas do conhecimento, a fim de agrupar

livros de assuntos similares, facilitando a consulta às estantes e o livre acesso à
comunidade acadêmica e à comunidade externa, proporcionando ao usuário a
escolha da publicação de interesse.
O acervo total de livros em dezembro de 2020, corresponde a 10.010 títulos e
a 44.315 volumes, a seguir informamos a evolução do acervo nos últimos 4 anos, de
acordo com as áreas do conhecimento CNPq/CAPES.

Quadro 30: Acervo por Área de Conhecimento.
ÁREA
DO
CONHECIMENTO
CNPQ/CAPES

2017
TIT./VOL

2018
TIT./VOL

Ciências Exatas e
da Terra

509

3.453

512

3.458

512

3.458

512

3.458

Ciências
Biológicas

39

259

39

260

39

260

39

260

Engenharias

60

347

60

347

60

347

60

347

1.099

6.101

1.122

6.206

1.123

6.214

1.123

6.214

3

16

3

16

3

16

3

16

5.860

25.260

5.930

25.492

5.939

25.548

5.940

25.556

1.609

5.169

1.627

5.236

1.628

5.238

1.628

5.238

699

3.191

705

3.216

705

3.216

705

3.216

9.878

43.796

9.998

44.231

10.009

44.297

10.010

44.315

Ciências
Saúde

da

Ciências Agrárias
Ciências Sociais
Aplicadas
Ciências
Humanas
Lingüística,
Letras e Artes
TOTAL

2019
TIT./VOL

2020
TIT./VOL

Fonte: Coordenação da Biblioteca do Centro Universitário Fadergs.

Além disso, a Biblioteca disponibiliza livros eletrônicos acessíveis 24 horas por
dia, 7 dias da semana nas plataformas virtuais: Minha Biblioteca, que contempla mais
de 10.723 títulos; Biblioteca Virtual Pearson, a qual conta com mais de 9.917 títulos e
EDS (EBSCO Discovery Service) que disponibiliza o acesso a mais de 2.555 e-books
multidisciplinares.

A Biblioteca disponibiliza, ainda, repositório institucional no sistema Pergamum
com texto integral de trabalhos de conclusão de curso, cuja coleção de títulos
selecionados somou 135 obras até dezembro de 2020.
A coleção de periódicos eletrônicos conta com 29.317 títulos de periódicos com
texto completo, disponíveis a partir da assinatura de 16 bases de dados internacionais
(EBSCO), além do acesso ao DOAJ e Scielo; e mais de 25 periódicos eletrônicos da
área jurídica disponíveis na plataforma da Revista dos Tribunais Online (RTO).
Ademais, disponibilizamos o serviço de comutação bibliográfica (COMUT).
A coleção de multimeios tem a seguinte distribuição de títulos:

Quadro 31: Coleção de Multimeios por Área de Conhecimento
ÁREA DO
CONHECIMENTO
CNPQ/CAPES
Ciências Exatas e
da Terra
Ciências
Biológicas
Engenharias
Ciências
Saúde

da

Ciências Agrárias
Ciências Sociais
Aplicadas
Ciências
Humanas
Lingüística,
Letras e Artes
TOTAL

2017
TIT./VOL

2018
TIT./VOL

2019
TIT./VOL

2020
TIT./VOL

10

42

10

42

10

42

10

42

1

21

1

21

1

21

1

21

3

6

3

6

3

16

3

16

32

326

32

326

32

342

32

342

-

-

-

-

-

-

-

-

123

270

123

270

123

271

123

271

11

16

11

16

11

16

11

16

142

167

142

167

142

167

142

167

322

848

322

848

322

865

322

865

Fonte: Coordenação das Bibliotecas Centro Universitário Fadergs.

9.13.3 Treinamento de Usuário

A Biblioteca do Centro Universitário Fadergs oferece sistematicamente
programas de treinamento aos usuários com o objetivo de capacitá-los na utilização

das fontes de informação, no formato eletrônico, disponíveis para a comunidade
acadêmica.
Os treinamentos podem ser realizados presencialmente ou de forma remota,
através de prévio agendamento por e-mail ou pela agenda disponível na página da
biblioteca: https://www.fadergs.edu.br/biblioteca. A capacitação pode ser focada nas
ferramentas de pesquisa disponibilizadas pela Biblioteca, desde as bases de dados
assinadas pela instituição até o próprio catálogo de pesquisa do acervo, ou então pode
focar na normatização de trabalhos acadêmicos, também. A expectativa da biblioteca
é de que o usuário utilize esses recursos de forma autônoma, sistematizada e que
tenha o bibliotecário como referencial para otimizar suas pesquisas. Esses programas
de capacitação são imprescindíveis para a comunidade acadêmica, uma vez que a
partir deles é que o usuário terá conhecimento de todo o recurso informacional que a
instituição disponibiliza, o qual dá suporte às atividades de Ensino, Pesquisa e
Extensão.

9.14 Programas de capacitação corpo administrativo

Com a evolução constante da tecnologia da informação é necessário que o
profissional da área de Biblioteconomia se atualize frequentemente, com o objetivo de
oferecer atendimento de qualidade aos usuários. Neste contexto, a Biblioteca oferece
programas de capacitação, com o objetivo de capacitar o bibliotecário e equipe de
apoio para utilizarem as tecnologias da informação e, consequentemente, prestarem
serviços de excelência à comunidade interna e externa do Centro Universitário
Fadergs.

9.14.1 Acessibilidade

A Biblioteca do Centro Universitário Fadergs conta com as seguintes
tecnologias assistivas:


NVDA (Non Visual Desktop Access): é um software leitor de telas gratuito

para Windows, suporte para aplicativos principais, como navegadores de
Internet, e-mail, programas de mensagens instantâneas, software de

produtividade (por exemplo, Word, Excel, Power Point) e muitos outros. Tem
opção de funcionar instalado no computador ou a partir de pendrive ou outras
mídias portáteis, e inclui sintetizador de voz eSpeak em português do Brasil e
mais de 40 outros idiomas;


Tradutor português-libras; disponibilização do VLibras: trata-se de uma

suíte de ferramentas utilizadas na tradução automática do Português para a
Língua Brasileira de Sinais. É possível utilizar essas ferramentas tanto no
computador Desktop quanto em smartphones e tablets.
Além disso, a Biblioteca conta com livros em Braile, audiolivros disponíveis em
CD-ROM e DVD etc. Tendo em vista a disponibilização das tecnologias citadas, entre
outros recursos constantes na Política de Atendimento Educacional Especializado na
Biblioteca, a capacitação dos colaboradores da Biblioteca no suporte ao atendimento
especial deve ser uma constante. Dessa forma, o treinamento dos colaboradores em
software e sistemas de apoio ao deficiente vem ao encontro com a construção de uma
Biblioteca Inclusiva.

9.14.2 Plano de atualização e expansão do acervo

A formação e o plano de atualização do acervo da biblioteca estão previstos no
PDI e são determinados pela Política de Desenvolvimento de Coleções, na qual são
estabelecidos os critérios para aquisição dos materiais bibliográficos bem como os
procedimentos para doações.
A seleção dos títulos de livros para os cursos de graduação contempla,
prioritariamente, aquisição da bibliografia básica e complementar de cada uma das
disciplinas de formação humanística, básica e profissional dos cursos. Desta forma,
procura-se assegurar uma evidente relação entre o acervo da Biblioteca do Centro
Universitário Fadergs com os Projetos Pedagógicos dos Cursos, bem como manter
uma constante atualização das indicações bibliográficas das disciplinas que compõem
a estrutura curricular de cada curso.
Em relação à métrica para definição da quantidade de exemplares a serem
adquiridos, o Centro Universitário Fadergs adota os critérios de acordo com o disposto

no Instrumento do MEC de Avaliação de Cursos de Graduação para aquisição da
bibliografia básica e complementar de livros impressos e eletrônicos.
Além de livros impressos, o acervo da Biblioteca do Centro Universitário
Fadergs é ampliado por meio de livros eletrônicos que são assinados pela Instituição,
disponíveis para toda comunidade acadêmica 24 horas por dia, 7 dias da semana.
Atualmente os Núcleos Docentes Estruturantes (NDE’s) de cada curso da
Instituição têm papel fundamental na validação das referências e na quantidade de
títulos, bem como no tipo de acervo físico ou virtual. Como parte primordial desse
acompanhamento, os NDE’s, havendo a necessidade, propõem ações corretivas para
que o acervo de cada Curso esteja atualizado e em consonância com o PDI, políticas
e desenvolvimento pedagógico. Além disso, o acompanhamento e avaliação do
acervo pela comunidade acadêmica resultam em ações corretivas de modo a garantir
sua atualização contínua.
Professores e alunos avaliam o acervo disponibilizado na biblioteca. Isso é
possível, por meio das pesquisas realizadas pela CPA e que contam com o apoio da
coordenação da biblioteca, além da pesquisa de satisfação anual aplicada pela própria
Biblioteca. Após a tabulação dos dados das pesquisas, é realizada a análise das
informações e criado um plano de ação para realização das melhorias.
De modo a viabilizar a execução do Plano de Atualização do Acervo, os
recursos para ampliação e manutenção do acervo e da biblioteca são previstos no
Planejamento de Longo Prazo (LRP – Long Range Plan) e no orçamento anual. No
início de cada ano, a coordenação da Biblioteca do Centro Universitário Fadergs é
informada sobre a aprovação do orçamento a ser utilizado no ano em curso.
A seleção de outros recursos do acervo do Sistema de Bibliotecas é orientada
pelos seguintes critérios:
 Periódicos:

a

Biblioteca

mantém

assinatura

de

periódicos

científicos/acadêmicos, preferencialmente eletrônicos.
 Multimeios: na biblioteca é mantido um exemplar de cada material especial
como DVD, CD-ROM e vídeo. A ampliação da quantidade de exemplares é
avaliada pela biblioteca.

 Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC): as coordenações dos cursos de
graduação e de pós-graduação Lato Sensu podem encaminhar arquivos
eletrônicos dos trabalhos selecionados para arquivo na biblioteca.

9.14.3 Aquisição na modalidade compra

Para aquisição da modalidade compra são observadas as seguintes
prioridades:
 obras que fazem parte das bibliografias das disciplinas dos cursos;
 cursos em fase de implantação;
 alterações de matrizes curriculares;
 reposição de obras danificadas e/ou desaparecidas;
 obras necessárias para desenvolvimento de pesquisas;
 materiais para dar suporte técnico a outras áreas da Instituição.
A Biblioteca dá suporte à área Acadêmica da Instituição no levantamento das
necessidades de aquisição, de acordo com os planos de ensino e em conformidade
com a legislação vigente. Ainda, faz todo o encaminhamento da CIP (Capital
Investiment Proposal) para aprovação e provisiona as informações finais para que a
Área de Compras realize as negociações necessárias. A Área de Compras Táticas é
responsável pela cotação de preços e aquisição das publicações selecionadas. Essa
Área só efetua as compras de publicações e assinaturas de revistas que dispõem de
dotação orçamentária aprovada pela Mantenedora da Instituição.

9.14.4 Aquisição na modalidade doação

Para inclusão de materiais provenientes de doações no acervo, devem ser
observados os seguintes aspectos:


estado de conservação do material;



atualidade da obra;



origem do material doado.

9.14.5 Aquisição na modalidade permuta

Poderá ser efetuada com outras instituições permuta dos seguintes tipos de
materiais:


publicações editadas pelo Centro Universitário Fadergs;



materiais recebidos por doação em quantidade excedente ao necessário

ou cujo conteúdo não seja de interesse na comunidade acadêmica;


duplicatas de periódicos;



material retirado do acervo para descarte.

9.15 Sala de Apoio de Informática ou Estrutura Equivalente

9.15.1 Laboratórios de Informática

O Centro Universitário Fadergs possui laboratórios de informática específicos
para aula e laboratórios para uso geral distribuídos em seu Campus, totalmente
disponíveis para os alunos ampliarem a experiência acadêmica. Os laboratórios
específicos permitem o desenvolvimento de competências e habilidades técnicas,
científicas, comportamentais e de relacionamento interpessoal. Isto permite que
ocorram aulas interdisciplinares, fornecendo ao docente a opção de realização de
aulas que explorem capacidades gerais da área de cada curso, além das disciplinas
específicas a cada curso. Os laboratórios de uso geral permitem a livre utilização pela
comunidade acadêmica, dentro dos horários de funcionamento.
Para suportar esse recurso, o Centro Universitário Fadergs possui uma equipe
de profissionais próprios que, por meio do regulamento de uso dos laboratórios de
informática, define as normas de segurança e os processos para manter o ambiente
totalmente atualizado e funcional. As normas de cada laboratório são detalhadas nos
seus regimentos específicos, estando disponíveis em cada espaço, em local de fácil

visualização e acesso, bem como no Aluno on-line. A instituição possui 06 laboratórios
de informática, com 155 computadores e vários WebSpaces. Esses laboratórios estão
distribuídos na unidade Galeria Luza, conforme distribuição dos Laboratórios de
Informática:
Quadro 32: Distribuição de Laboratórios de Informática.
CAMPUS
GALERIA LUZA
GALERIA LUZA
GALERIA LUZA
GALERIA LUZA
GALERIA LUZA
GALERIA LUZA

LABOATÓRIO DE
INFORMÁTICA

CAPACIDADE
ATENDIMENTO
ALUNO/AULA

TOTAL DE
COMPUTADORES

701

43

22

803

27

29

1002

47

24

1004

61

31

1102

37

19

1103

59

30

Fonte: Gerência de TI.

Todos os laboratórios de aula contam com equipamentos atualizados que
atendem às demandas da Instituição, têm acesso à Internet de alta velocidade,
softwares específicos para os cursos e sua infraestrutura para o ensino (quadro
branco, computador para o docente, caixas de som e projetor multimídia). A Área de
Tecnologia da Informação é responsável por manter atualizados os softwares
disponibilizados nos laboratórios, consultando, periodicamente, os coordenadores de
cursos sobre novas necessidades. Para essa atualização periódica, a equipe de
tecnologia da informação segue normas específicas próprias.
Os laboratórios dispõem de hardwares e softwares devidamente legalizados
nas quantidades e nas especificações adequadas às atividades acadêmicas. Em
todos os computadores estão instalados softwares de segurança para garantir que
nenhum equipamento seja alvo de ataques maliciosos. Os softwares são atualizados
anualmente ou quando lançam novas versões com base no planejamento dos cursos,
visando atender às necessidades didático-pedagógicas e de pesquisa. A partir daí é
elaborado um plano de execução que é submetido à aprovação orçamentária e, uma
vez aprovado, é direcionado à área administrativa que executa em conjunto com a
coordenação de curso para orientação quanto às especificidades de cada área.

O quadro a seguir demonstra a distribuição dos laboratórios e equipamentos
disponíveis por Escola do Centro Universitário Fadergs:
Quadro 33: Distribuição de Laboratórios gerais.
ESCOLA

LABORATÓRIO DE USO
SS 1 - Informática

Ciências da Saúde

2 - Informática
7-704 - Informática
11-1102 - Informática
11-1103 - Informática
SS 1 - Informática
2 - Informática

Negócios e Hospitalidade

7-704 - Informática
11-1102 - Informática
11-1103 - Informática
SS 1 - Informática

Engenharias e TI

2 - Informática
7-704 - Informática
11-1102 - Informática
11-1103 - Informática
10-1002 - Realidade Virtual e Realidade Aumentada
SS 1 - Informática
2 - Informática

Direito e Relações Internacionais

7-704 - Informática
11-1102 - Informática
11-1103 - Informática
SS 1 - Informática
2 - Informática

Educação

7-704 - Informática
11-1102 - Informática
11-1103 - Informática
SS 1 - Informática
2 - Informática

Todos dos Cursos

7-704 - Informática
11-1102 - Informática
11-1103 - Informática

Fonte: Gerência de TI.
9.15.2 Webspace

No Centro Universitário Fadergs contam com equipamentos atualizados que
atendem às demandas da Instituição, dispõem de hardwares e softwares devidamente

legalizados nas quantidades e nas especificações que ficam disponível para seus
discentes. Os equipamentos ficam disponível no Campus em 8 locais com 24
máquinas.

9.15.3 Recursos Audiovisuais e Multimídia

Os recursos audiovisuais e multimídia são um conjunto de ferramentas
(materiais) utilizadas para facilitar o processo ensino-aprendizagem. Sua finalidade é
melhorar a qualidade de transmissão e recepção das mensagens e tornar os
conteúdos ministrados facilmente assimiláveis. Com as aulas interativas o
aprendizado torna-se divertido através do lúdico e dos movimentos, as atividades são
realizadas através de jogos projetados no quadro consolidando o aprendizado em sala
de aula de maneira mais eficiente.
Os recursos tecnológicos de projeção de imagens e vídeo, execução de
arquivos de áudio e sistemas de aula interativa. Por meio da disponibilização de
equipamentos tais como projetores eletrônicos e lousas digitais, a exposição de
conteúdo em salas de aula e laboratórios ganha dinamismo e pode se utilizar de
recursos que facilitam a aprendizagem e a integração de conceitos.

9.15.4 Evolução dos Recursos de Informática

O quadro a seguir demonstra a evolução dos recursos de informática no Centro
Universitário Fadergs de 2021 até 2025:
Quadro 34 - Evolução dos Recursos de Informática de Uso Administrativo
2021
Tipo do equipamento
Computadores
Impressoras
Projetores
Total

Administrativo
65
28
1
94

2022
2023
2024
2025
Atividades
Atividades
Atividades
Atividades
Atividades
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Acadêmicas
Acadêmicas
Acadêmicas
Acadêmicas
Acadêmicas
188
80
208
95
228
110
248
125
268
1
28
1
28
1
28
1
28
1
78
3
86
3
95
3
97
4
102
267
111
295
126
324
141
346
157
371

(ADM) e em Atividades Acadêmicas (AA).
Fonte: Coordenação de TI (2021).

Com base nesse estudo, é definida a necessidade de investimentos em
informática para cada ano, sendo que todos os aparelhos substituídos (computadores,

monitores, impressoras etc.) são doados a instituições que atuam em programas
sociais, cooperativas de reciclagem ou mesmo entidades que promovem a inclusão
digital com comunidades de baixa renda.

9.16 Inovações Tecnológicas Diferenciadas

O acesso a novas tecnologias no ambiente escolar pode abrir portas para que
os alunos aproveitem melhor os ensinamentos. Com os recursos tecnológicos
disponíveis, é possível explorar novas potencialidades dos temas tratados em sala de
aula e facilitar a aprendizagem, o que reflete em uma melhoria considerável da
qualidade do ensino ofertado; por isto a inovação tecnológica é primordial. Entre
outras inovações o Centro Universitário Fadergs tem: smartphones, tablets,
gamification, impressora 3D, kits Arduino (para Internet das Coisas), realidade virtual,
realidade aumentada, projetor interativo nas sala.com, câmeras de transmissão de
aulas (Polycom) etc.

9.17 Instalações sanitárias

O campus possui instalações sanitárias em todos os andares posicionados em
pontos estratégicos, atendendo de forma adequada o fluxo de alunos, visitantes e
colaboradores. O campus também dispõe de instalações sanitárias acessíveis, de
acordo com a legislação aplicável, com barra de apoio, vaso sanitário adequado,
lavatório adaptado, acionamento de emergência, espaço de rotação. O Centro
Universitário Fadergs disponibiliza equipe de limpeza dedicada com cronograma de
higiene que garante a higienização, o abastecimento e a conservação dos sanitários.
Além disso, os sanitários contam com sistema de ventilação que garante a renovação
do ar.

9.18 Estruturas do Polo EAD

Os polos de apoio presencial podem ser próprios ou implantados em regime de
parceria formal, em diferentes localidades do país. Cada polo deve dispor de uma
coordenação local, que atua como representante do Centro Universitário Fadergs,
sendo responsável pela gestão da infraestrutura física, de serviços gerais, de
suprimentos e o controle e conservação patrimonial, distribuição e reservas dos
equipamentos audiovisuais para apoio das atividades acadêmicas e serviço de
reprografia.
O espaço físico de cada polo dispõe de metragem adequada ao número de
estudantes, biblioteca, laboratório de informática e específicos, mobiliário próprio,
além de iluminação artificial e natural. Também tem sua estrutura avaliada
periodicamente pelo Centro Universitário Fadergs no que se refere às condições de
oferta. Todos os polos disponibilizam um espaço (mural) para divulgação das
informações relativas o Centro Universitário Faderg se de interesse da comunidade
acadêmica.

9.19 Infraestrutura Tecnológica

Esses canais de comunicação e interação seguem um padrão em todas as
disciplinas, facilitando a apropriação pelos discentes a respeito do AVA e seus
recursos, e do modelo educacional operado. A fim de manter suas atividades e mitigar
paradas operacionais, garantindo a capacidade e a estabilidade da energia elétrica e
mantendo condições de funcionamento 24 horas por dia, 7 dias por semana, o Centro
Universitário Fadergs conta, como plano de contingência, com um sistema de moto
geradores. Em caso de falha no fornecimento de energia por meio da concessionaria,
esse sistema assegura a continuidade das atividades, o funcionamento de seus
servidores tecnológicos, bem como o sistema de luzes de emergência e elevadores.
A fim de manter suas atividades e mitigar paradas operacionais, garantindo a
capacidade e a estabilidade da energia elétrica e mantendo condições de
funcionamento 24 horas por dia, 7 dias por semana, a Centro Universitário Fadergs
conta, como plano de contingência, com um sistema de moto geradores. Em caso de
falha no fornecimento de energia por meio da concessionaria, esse sistema assegura
a continuidade das atividades, o funcionamento de seus servidores tecnológicos, bem

como o sistema de luzes de emergência e elevadores. Outrossim, para também
garantir as condições de funcionamento 24/7 da infraestrutura tecnológica, os
processos de contingenciamento dos recursos tecnológicos estão baseados em
políticas que visam à alta disponibilidade de informações e sistemas, por meio de
suporte técnico, sistemas de segurança, esquemas de backup, planos de
contingência,

redundância

de

equipamentos e

canais de comunicação

e

gerenciamento proativo. O objetivo é assegurar um plano de acesso seguro, eficiente
e gerenciado, capaz de restabelecer as funções críticas da infraestrutura tecnológica,
numa situação excepcional. Os planos de contingência são desenvolvidos para cada
ameaça considerada em cada um dos processos do negócio pertencentes ao escopo,
definindo em detalhes os procedimentos a serem executados em estado de
contingência.
O incentivo à utilização da tecnologia informacional em ambientes acadêmicos
é parte integrante das políticas de ensino da Instituição por se entender a importância
do acesso e do compartilhamento de informações e conhecimentos entre indivíduos
e grupos no estado atual de conectividade em que atuam as Instituições de Ensino.
Nesse sentido, o Centro Universitário Fadergs tem o seu campus conectado a uma
rede lógica segura. A infraestrutura de dados permite uma rede lógica estruturada,
com um sistema de conectores, cabos, dispositivos e condutas que permitem criar,
organizar e estabelecer uma infraestrutura de telecomunicações eficiente, permitindo
um sistema de cabeamento identificado e certificado, atendendo aos requisitos
estabelecidos nas normas vigentes.
A disponibilização de condições adequadas para as atividades acadêmicas e
administrativas compreende o acordo de níveis de serviços que permitem a realização
das finalidades institucionais de maneira eficaz e eficiente, por meio do processo de
modernização constante do parque tecnológico da instituição. Cabe ressaltar que o
acordo dos níveis de serviços prevê as metas e as responsabilidades das partes
envolvidas, e é revisado periodicamente para assegurar a adequação ao atendimento
das necessidades institucionais.
Destaca-se que a descrição da base tecnológica e dos recursos tecnológicos
disponíveis estão explicitados no PDI. Por tecnologia da informação.

Cabe à Área da Tecnologia da Informação a responsabilidade de definir o
melhor direcionamento tecnológico para o Centro Universitário Fadergs, buscando
crescimento operacional sustentável bem como a potencialização de uso dos
investimentos e recursos na busca da melhor relação entre custo e benefício no longo
prazo, com prioridade para a qualidade acadêmica. Ademais, a área de Operações
conta com uma equipe residente no Campus para garantir o atendimento das
demandas de limpeza, manutenção predial, controle de pragas e coleta seletiva de
resíduos, bem como abertura das salas de aula e outros atendimentos às demandas
acadêmicas. A essa equipe cabe a abertura de chamados de manutenções
emergenciais, como falha no abastecimento de água e energia. Além disso,
acompanha manutenção preventiva periódica em seus sistemas críticos. Há também
uma moderna Central de Segurança e monitoramento integrado que controla em um
só lugar todo o campus por meio de uma moderna tecnologia de CFTV (circuito
fechado de TV), além de catracas com sistema eletrônico por cartão de acesso, um
dos mais modernos do mercado. A equipe de Segurança física está presente em todo
o campus e faz parte de uma das mais renomadas e especializadas empresas de
segurança do mercado.

9.20 Infraestrutura de Execução e Suporte

O Centro Universitário Fadergs conta com uma infraestrutura de execução e
suporte qualificada para garantir as demandas dos ambientes institucionais e dos
serviços de apoio, como hardware, software e serviços tecnológicos, necessários para
garantir a plena operação e funcionamento, assegurando o determinado nível de
serviço aos usuários e atendendo às necessidades institucionais. Para isso, a
Tecnologia da Informação busca garantir a prevenção de eventuais falhas com planos
de redundância e contingência constituídos por uma série de ações e procedimentos
que visam à obtenção de soluções e dispositivos de recuperação relacionados com
essas falhas.
Os processos de contingenciamento dos recursos tecnológicos estão baseados
em políticas que visam à alta disponibilidade de informações e sistemas, através de
suporte técnico, sistemas de segurança, esquemas de backup, planos de

contingência,

redundância

de

equipamentos e

canais de comunicação

e

gerenciamento proativo. O objetivo é implantar, conectado à estrutura de rede de
computadores, um plano de acesso seguro, eficiente e gerenciado, capaz de
restabelecer as funções críticas numa situação excepcional.
Os planos de contingência são desenvolvidos para cada ameaça considerada
em cada um dos processos do negócio pertencentes ao escopo, definindo em
detalhes os procedimentos a serem executados em estado de contingência. Na
implementação do plano, devem ser avaliados os principais riscos que podem fazer
um sistema parar. Para isso, deve-se proceder ao levantamento dos impactos dessa
parada em cada área de negócio e estimar quanto tempo levaria para restabelecer o
processamento para cada risco e para cada área.
O Centro Universitário Fadergs dispõe de redundância de hardwares
específicos: Firewalls dos Data Center, e controladoras de WI-FI, processo de Backup
de dados, cópias redundantes de toda a informação, incluindo dados, aplicações,
sistema operativo, SGBD e outros sistemas de gestão em uso.
O Plano de expansão acompanha a evolução institucional, dos cursos e
tecnologias da área, bem como a previsão de expansões acadêmicas e
administrativas, previstas neste PDI, de modo a assegurar a atualização tecnológica
e a quantidade necessária dos meios que configuram a qualidade da infraestrutura e
dos serviços de execução e suporte.
Para atender as necessidades institucionais, a organização da infraestrutura da
Tecnologia da Informação tem dentre os seus objetivos, manter as operações da IES
em funcionamento, dentro dos níveis de serviço acordados. Essas operações são
monitoradas por equipe especializada e dedicada, abrangendo a estrutura de
telecomunicação (voz e dados), servidores e ambientes dos sistemas, incluindo a
especificação, homologação, testes e implantação de novos recursos para
atendimento às necessidades acadêmicas e administrativas.
A equipe é responsável pela elaboração, implantação e revisões sistemáticas
das políticas e procedimentos da infraestrutura, incluindo a especificação e
implantação dos padrões de segurança estabelecidos pela área de Segurança da
Informação. Realiza a gestão dos recursos da Tecnologia da Informação buscando,
de forma sistemática, ampliar o potencial de uso dos equipamentos e sistemas. Para

garantir a disponibilidade de serviços e meios apropriados para sua oferta, são
componentes da infraestrutura dos sistemas de informação:
Todas as estruturas aqui apresentadas, demonstram a disponibilidade de
serviços e meios apropriados para sua oferta, bem como a existência de equipes
plenamente instrumentalizadas para elaborar os planos de contingência, redundância
e expansão.

9.20.1 Sistema de registros acadêmicos

O sistema SIGA, é um sistema desenvolvido internamente pela equipe de
Sistemas do DTI, e foi originalmente concebido com foco nas necessidades
específicas de negócio, alinhado aos princípios de boas práticas e inovação de
processos. O SIGA é um sistema integrado, baseado na tecnologia Web, que possui
ampla aderência aos processos padrão, tais como: CRM, Processo Seletivo, Registro
e Controle Acadêmico de Graduação e Pós-graduação (Especialização, Mestrado,
Doutorado), Protocolo, Financeiro, Extensão, Operações, entre outros. Sua
abrangência permite, entre outras rotinas, a operacionalização de matrículas, registros
de avaliações, históricos e demais controles acadêmicos e financeiros de todos os
alunos da instituição, tanto na modalidade presencial como semipresencial e à
distância. O Centro Universitário Fadergs utiliza o sistema Blackboard como
plataforma de ensino a distância, existindo uma integração com o SIGA em relação
as matrículas, turmas, professores e notas. Outras integrações podem ser
observadas, tais como sistema Pergamum versão 9 de bibliotecas, Office 365, base
de dados científicas (assinaturas), portais de conteúdo e colaboração da Laureate,
site da IES.

9.21 Plano de expansão e atualização de equipamentos

A expansão e a atualização dos equipamentos acompanham as necessidades
dos cursos e a evolução tecnológica da área. É do interesse do Centro Universitário
Fadergs assegurar a atualização tecnológica e a quantidade necessária de todos os
meios que configuram a garantia da qualidade do ensino.
A renovação de equipamentos ocorre de forma cíclica e permanente. Neste
sentido, busca-se a antecipação à acelerada obsolescência que se observa, por
exemplo, no campo da tecnologia da informação, que afeta computadores, servidores,
equipamentos de telefonia, impressoras, roteadores, aplicativos etc. Ciente dessa
problemática e dos riscos da obsolescência para o ensino, a pesquisa e a gestão
institucional, a instituição dispõe de um plano de renovação sistemática do parque de
máquinas, incluindo as estações de trabalho administrativas e os equipamentos de
uso de docentes e discentes. São também periodicamente avaliadas as necessidades
de ampliação da capacidade dos servidores, switches e roteadores devido ao elevado
valor agregado que os mesmos possuem para o funcionamento da Instituição.
Servidores obsoletos ou que estejam fora dos prazos de garantia são substituídos, de
forma a minimizar os riscos de indisponibilidade de acesso a informações e de
comunicação entre os usuários.
As políticas de renovação contemplam igualmente a atualização dos diversos
aplicativos utilizados na administração do Centro Universitário Fadergs e nas
atividades acadêmicas de ensino e pesquisa, por meio da identificação periódica das
necessidades de manutenções e aquisições.
Em relação à política de investimentos, a IES conta com um processo de
aprovação e acompanhamento dos investimentos, custos e despesas, garantindo o
retorno financeiro previsto e também a sustentabilidade da instituição. Este plano de
investimentos é elaborado anualmente, com projeção para os próximos cinco anos,
ancorado em um planejamento estratégico e financeiro denominado Planejamento de
Longo Prazo (LRP – Long Range Plan), que consiste em um processo intenso que
envolve todas as áreas da IES com vistas a definir o norte estratégico para a mesma
nos cinco anos seguintes. Esse exercício colabora com a previsibilidade sobre a
necessidade de desembolsos e correlata receita esperada. O Planejamento de Longo

Prazo é revisto, anualmente. Ele detalha, com mais profundidade, o ano
imediatamente seguinte à sua elaboração e, com menos profundidade, os quatro anos
posteriores (totalizando 5 anos). A elaboração desse plano leva em consideração,
obviamente, o mapa de obsolescência dos equipamentos, os resultados das
pesquisas da CPA, a abertura de novos cursos, a expansão dos cursos existentes
previstos no PDI. Mais ainda, o plano de expansão é impactado pela análise periódica
que o Centro Universitário Fadergs faz dos movimentos de mercado. Por todos esses
fatores, fica claro que o plano de expansão e atualização de equipamentos passa por
revisões periódicas e constantes.
Com base nisso, é definida a necessidade de investimentos em informática
para cada ano, sendo que todos os aparelhos substituídos (computadores, monitores,
impressoras etc.) são vendidos para empresas de descarte de obsoletos, doados a
instituições que atuam em programas sociais, cooperativas de reciclagem ou mesmo
entidades que promovem a inclusão digital com comunidades de baixa renda.
Como exemplo, apresentamos a Evolução dos Recursos de Informática para o
quinquênio do PDI (2021 a 2025): neste período o valor de investimentos será de R$
789.000,00. A projeção de investimentos para a expansão e a atualização de
equipamentos de tecnologia da informação e comunicação é a seguinte: em 2021 o
valor de R$ 75.000,00; em 2022 o valor de R$123.000,00; em 2023 o valor de R$
176.000,00; em 2024 o valor de R$202.000,00; e em 2025 o valor de R$ 213.000,00.
Como meio de indicadores de desempenho, o processo de acompanhamento
é baseado no controle de utilização do parque de equipamentos do Centro
Universitário Fadergs e controlado e monitorando por uma ferramenta de Discovery
instalada nos equipamentos, sendo possível identificá-lo através de coleta de
informações atualizadas do respectivo hardware.
Ressalta-se, que a evolução dos equipamentos não se limita apenas aos
recursos de tecnologia e comunicação e abrange também equipamentos específicos
das diversas áreas dos cursos que o Centro Universitário Fadergs oferta. Para isso,
destaca-se a área de Operações Acadêmicas, que gerência os Espaços de Práticas
Acadêmicas (EPAs) que monitora e acompanha a expansão e a atualização de
equipamentos, por intermédio de indicadores de desempenho para verificação do
alcance das metas institucionais. O acompanhamento da execução do plano de

expansão e atualização resultam em ações corretivas de modo a garantir o seu
cumprimento e atualização contínua. Assim, há ações de correção de plano quando
se constata a necessidade de ajustes tanto em virtude de novos recursos
tecnológicos, bem como no dimensionamento em relação às necessidades dos
docentes e discentes, e a realidade de sustentabilidade financeira da Centro
Universitário Fadergs.
A alocação de recursos para a execução do plano de expansão e atualização
de equipamentos do Centro Universitário Fadergs estão de acordo com às diretrizes
previstas no Plano de Longo Prazo (LRP) e no Plano de Desenvolvimento Institucional
(PDI). Ademais o Centro Universitário Fadergsp pertence à Rede Laureate, e também
tem sua performance financeira monitorada em sua matriz, o que garante duplo lastro
de sustentabilidade financeira que, portanto, garante a realização da missão
institucional.

9.22 Recursos de Tecnologia de Informação e Comunicação

O Centro Universitário Fadergs acredita que o uso das Tecnologias de
Informação e Comunicação – TIC favorece a geração de novos conhecimentos e a
viabilização de novos negócios e oportunidades. Desta forma, as TIC’s asseguram a
execução Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), o qual, discorrer sobre suas
diretrizes pedagógicas, enfatiza o ensino em bases tecnológicas - sem prescindir de
valores referentes à formação integral e humanística do indivíduo - destacando a
competência tecnológica.
Para fins de estruturação do uso de TIC’s na prática pedagógica dos cursos do
Centro Universitário Fadergs, são considerados recursos didáticos constituídos por
diferentes mídias e tecnologias, síncronas e assíncronas: ambientes virtuais, redes
sociais, fóruns, blogs, chats, telefonia, teleconferências, videoconferências, TV
convencional, digital e interativa, rádio, softwares, objetos de aprendizagem,
conteúdos disponibilizados em suportes tradicionais e eletrônicos, entre outros.
Neste sentido, o Centro Universitário Fadergs possui um parque computacional
que atende a toda comunidade acadêmica por meios de desktops, notebooks, iPads,
tablets, equipamentos de videoconferência, impressoras e projetores. O Centro

Universitário Fadergs dispõe, por exemplo, dos seguintes softwares instalados nos
diversos laboratórios e unidades administrativas: 7-Zip; Pacote Office 2016; Acrobat
REaDer; Internet Explorer; Google Chorme; Skype for Business; Cisco AMP; Media
Player; NVDA; Project; Aspen; Corel Draw Graphics Suite; Pyton, entre outros.
A parceria do Centro Universitário Fadergs com a Microsoft possibilita a
entrega, para todos os docentes e discentes e técnico-administrativos, do pacote
Microsoft Office, além de licenças de software em versão acadêmica para seus alunos.
Por meio do Student Advantage, os alunos, professores e funcionários técnicoadministrativos têm acesso gratuito à solução completa do Office 365, que inclui todos
os aplicativos do tradicional Pacote Office para uso em seus dispositivos, inclusive em
smartphones e tablets. Professores e alunos da Escola de Engenharias e Tecnologia
da Informação podem instalar diversos produtos para utilização acadêmica, tais como:
3ds Max; AutoCad; Revit; Maya; entre outros. O Centro Universitário Fadergs também
tem parceria com grandes desenvolvedores de software, como, por exemplo, a
DreamSpark que disponibiliza 180 produtos sem custo.
Quanto à rede de Internet, a IES possui links de alta velocidade e acesso
disponível em todos os laboratórios, salas de aulas e espaços de convivência. Possui
também links de redundância de acesso em caso de falhas na malha de fibra ótica.
Para garantir a mobilidade dos alunos, a IES provê acesso à internet através
de uma rede sem fio de alta qualidade que utiliza a tecnologia Aruba wireless, líder
mundial em redes sem fio, contribuindo, assim, para uma melhor experiência e
aprendizado. São mais de 600 pontos de acesso à rede sem fio em todo o Campus,
com links de 120 megabytes por unidade.
Para alunos com deficiência, o Centro Universitário Fadergs disponibiliza nos
laboratórios de informática utilizados pelos estudantes e também nos computadores
disponibilizados nas bibliotecas, é oferecido o software NVDA, que permitem a
transcrição da tela do sistema operacional em áudio. A concepção institucional e oferta
de EaD e o próprio Ambiente Virtual de Aprendizagem (Blackboard) estão solidamente
estruturados segundo as Novas Tecnologias da Informação e Comunicação – NTICs,
e são inspirados por cinco conceitos norteadores do EaD atual: a) acessibilidade:
materiais didáticos acessados a qualquer tempo; b) Mobilidade: conteúdos acessados
por meio de tablets, smartphones e computadores, além de e-books para impressão;

c) Interatividade: objetos de aprendizagem interativos, baseados em um intenso
processo que envolve dialogismo, hipertextualidade e multimediatização, garantindo
a transmissão de conteúdos de forma mais intuitiva e dinâmica; d) Interação: conjunto
de ferramentas que garante a possibilidade de comunicação e interação entre alunos
e docentes, permitindo retorno imediato por meio de ferramentas textuais e
audiovisuais; e) Cooperação: incentivo aos alunos para que compartilhem materiais e
produzam conhecimentos de forma colaborativa.
Para potencializar o processo educativo das disciplinas oferecidas na
modalidade a distância, há mecanismos efetivos de interação e comunicação que
permitem executar, em profundidade, os Projetos Pedagógicos dos Cursos,
garantindo acessibilidade digital e comunicacional e cooperação entre seus usuários,
assegurando acesso aos seus recursos didáticos 24 horas por dia, 7 dias por semana,
com segurança do registro de seus dados.
Os principais mecanismos de comunicação e interação são: e-mails, chats,
boots, telefônica entre outras. Esses canais de interação e comunicação seguem um
padrão em todas as disciplinas, facilitando a apropriação pelos estudantes a respeito
do AVA e seus recursos, e do modelo educacional operado. Igualmente, o padrão é
importante para guiar os professores em seu trabalho, ao mesmo tempo em que define
requisitos mínimos de qualidade válidos para a instituição, facilitando a gestão da EaD.
Coordenador, docentes, tutores web e tutores presenciais prestam suporte
pedagógico aos estudantes EaD, além disso, a IES provê também aos alunos
atendimento psicopedagógico para todos os alunos, especialmente para aqueles com
deficiências ou necessidades especiais.
Como parte do processo de avaliação institucional, a oferta de disciplinas EaD,
incluindo as TIC´s utilizadas, é periodicamente avaliada pelos discentes, docentes e
equipe pedagógica. Desta forma, os recursos de TIC´s do Centro Universitário
Fadergs atendem às necessidades dos processos de ensino e aprendizagem e ao
desenvolvimento da instituição como um todo.
A Centro Universitário Fadergs possui outros sistemas que suportam as
atividades acadêmicas e administrativas, tais como: agendamento de recursos;
sistema acadêmico [SIGA]; sistema de gestão do acervo; Portal do Aluno; Portal do
Docente; Intranet, entre vários outros.

Destacam-se

como

soluções

inovadoras: a)

no

âmbito acadêmico: a disponibilização das funcionalidades do Blackboard também
para a modalidade presencial, do APP Mobile e das plataformas de difusão da
informação e formação de redes onde estudantes e professores de todo o mundo
podem construir relações acadêmicas e buscar conhecimentos compartilhados pela
comunidade acadêmica

mundial

da

Laureate;

e

(b)

no

âmbito administrativo: a utilização dos recursos dos aplicativos do Office 365, com
destaque, o OneDrive, diretório compartilhável e remoto, trazendo mobilidade e
segurança para os arquivos e informações. Inclui-se também, a ferramenta Teams
que pode ser utilizada para a realização de reuniões com pessoas de outras unidades,
evitando a logística do deslocamento e economizando o tempo de todos.
9.23 Ambiente Virtual De Aprendizagem (AVA)
O Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA que permite estruturar o modelo
pedagógico para EaD na Instituição é o Blackboard. A plataforma é considerada líder
mundial em e-learning e destaca-se pela sua flexibilidade pedagógica, amplitude de
funções e pelas suas características simples e intuitivas para o aprendizado à
distância e apoio ao ensino presencial. O Blackboard é utilizado por milhares de
usuários e é referência em educação a distância no mundo. Sua escolha se valeu pela
viabilidade de integração com o sistema acadêmico SIGA e pela acessibilidade e
escalabilidade. Nesse sentido, a plataforma assegura a regularidade de registros
acadêmicos, garante o acesso às pessoas com deficiências e suporta um grande
número de cursos e usuários simultâneos, além de oferecer funcionalidades de
publicação de conteúdos em diferentes formatos e sob diferentes condições
adaptáveis.
Para convergir com os propósitos pedagógicos institucionais, dispostos nas
políticas institucionais para educação a distância e alinhados com o uso de
metodologias ativas, o Blackboard foi customizado e estruturado com recursos de
comunicação, interação, aprendizagem, avaliação e acompanhamento.
É também favorecida a utilização de recursos para a realização e entrega de
atividades individuais e coletivas, com os respectivos registros de participação dos
estudantes, de acompanhamento dos docentes e de exibição de resultados de

avaliação, viabilizando o uso das funções gerenciais importantes para a correção de
quaisquer desvios eventuais.
Todas as disciplinas oferecidas contam com acesso ao Blackboard,
constituindo o ambiente virtual de apoio às aulas ministradas presencialmente e a
distância. Há oferta frequente de programas de capacitação para o uso do Blackboard
em diferentes níveis. Todos os docentes utilizam, em graus variados, o Ambiente
Virtual de Aprendizagem. Essa possibilidade alinha a velocidade de comunicação e
acesso às informações aos padrões de exigência atuais do perfil dos estudantes.
Com vistas a garantir a acessibilidade, há ferramentas que contribuem para o
desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, comunicação e superação
metodológica dos estudantes com deficiência visual e/ou auditiva. Para isso, estão
disponíveis no próprio Blackboard o ProDeaf, software de tradução de texto para
LIBRAS (Linguagem Brasileira de Sinais), que possibilita a comunicação entre os
surdos e ouvintes, facilitando a troca de experiências com a comunidade surda,
viabilizando o uso de computadores por deficientes visuais. Tais aplicativos impactam
diretamente no desenvolvimento dos discentes, proporcionando uma independência
nos estudos, motivação e interação entre docentes, discentes e tutores. As práticas
de avaliação institucional e o constante processo de atualização tecnológica,
favorecidos pela licença mundial da Blackboard para as instituições da Rede Laureate,
permite ações permanentes de melhoria contínua. Além disso, o Blackboard passa
por avaliações em âmbito mundial, que resultam em atualizações que viabilizam a
melhoria contínua da plataforma, impactando positivamente na atuação dos tutores,
docentes e discentes.
Docentes e tutores são os atores que mais interagem com os estudantes no
Ambiente Virtual de Aprendizagem, daí a importância de terem formação acadêmica
na área da disciplina; conhecimento especializado dos temas abordados; e disposição
didática para a EaD, o que engloba o uso adequado de estratégias de comunicação,
metodológicas e de relacionamento, além do próprio domínio de uso do Blackboard.
Para que correspondam às expectativas e potencializem suas competências,
docentes e tutores são capacitados para atuar em EaD e para utilizar o Ambiente
Virtual de Aprendizagem. Essa capacitação orientada para fins educacionais
contempla: TIC’s; potencialidades da Internet, incluindo ferramentas e recursos web

disponíveis; especificidades do Ambiente Virtual de Aprendizagem; e estratégias de
ensino-aprendizagem e indicadores de qualidade na EaD. Além disso, docentes e
tutores participam de reuniões, recebem suporte técnico e pedagógico e têm a
oportunidade de trocar informações sobre melhores práticas, o que facilita a
identificação e adoção de práticas inovadoras de retenção e sucesso acadêmico dos
estudantes.
Todas as disciplinas oferecidas na Instituição contam com acesso ao AVA
(Blackboard) constituindo o ambiente virtual de apoio às aulas ministradas não apenas
presencialmente, mas também a distância. Para cada unidade de estudo, são
propostas atividades objetivas, com feedback imediato, além da possibilidade de
atividade dissertativa multidisciplinar, visando a articulação dos conteúdos e o
desenvolvimento

de

habilidades,

conforme

os

objetivos

de

aprendizagem

determinados. Além disso, a instituição entende que é a integração de diferentes
mídias que permite a construção dos cenários mais propícios à aprendizagem,
oportunizando a construção do conhecimento de uma maneira envolvente, a qual
propulsiona a procura do crescimento individual e do grupo.
É diferencial na instituição a utilização de Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC) no processo de ensino e aprendizagem, por intermédio da
utilização dos portais do professor e do estudante, onde o docente tem condições de
interagir intensamente com o aluno, postando o material recomendado em sala de
aula, como suporte ao processo de aprendizagem, além da criação de fóruns de
discussão, da elaboração de enquetes e do compartilhamento de conhecimento
professor-aluno e aluno-aluno. O docente também conta com a disponibilidade dos
laboratórios de informática e é estimulado, para que o utilize como forma de
familiarizar o aluno ao uso da tecnologia.
A instituição incentiva a utilização de novas tecnologias, como ferramenta
pedagógica - o uso de aparelhos móveis (notebooks, net books, tablet e celulares),
inclusive, para estimular o envolvimento do aluno fora do horário da aula presencial.
Vale assinalar que, com o avanço das tecnologias e em decorrência de atualização
dos PPC, no que se refere às práticas pedagógicas, nossos recursos são adquiridos,
de forma a qualificar os processos de ensino aprendizagem.

O Blackboard também dispõe recursos inovadores, contando com uma área
virtual de apoio onde são disponibilizados materiais diversos, como: manuais e
tutoriais, modelos, recursos digitais (objetos de aprendizagem, bancos de questões e
de atividades, animações, etc.). De modo a garantir a melhoria contínua das atividades
de mediação pedagógica, todos os atores são avaliados periodicamente pelos
estudantes e equipe pedagógica.
Diante do descrito, o Ambiente Virtual de Aprendizagem atende às
necessidades da instituição, estando integrado com o sistema acadêmico, atendendo
aos processos de ensino-aprendizagem, garantindo a interação entre docentes,
discentes e tutores e possuindo recursos inovadores.

9.24 Acessibilidade para a inclusão no processo de Ensino/Aprendizagem

No momento em que a sociedade caminha para a inclusão do convívio social
considerando a diversidade humana, é incontestável a necessidade de se considerar
as especificidades das pessoas com deficiência. Nesse sentido, tem-se visto a
divulgação de várias diretrizes que buscam garantir o amplo acesso das pessoas com
deficiência aos seus direitos fundamentais. Mais recentemente, no Brasil, foi divulgada
a Lei 13.146/2015, denominada “Estatuto da Pessoa com Deficiência”, que estabelece
o artigo 8º. Portanto, cabe às IES estabelecer uma política de acessibilidade voltada
à inclusão das pessoas com deficiência, contemplando a acessibilidade no plano de
desenvolvimento da instituição; no planejamento e execução orçamentaria no
planejamento e composição do quadro de profissionais; nos projetos pedagógicos dos
cursos; nas condições de infraestrutura arquitetônica, metodológica, comunicacional,
instrumental e programática nos serviços de atendimento ao público.

a) Marcos Legais, Políticos E Pedagógicos
Em observância à legislação que assegura o direito da pessoa com deficiência
à educação aliada à atual política de educação especial e com os referenciais
pedagógicos da educação inclusiva, torna-se conveniente esclarecer o significado dos
marcos legais, políticos e pedagógicos orientadores deste documento, bem como seu
impacto na organização e oferta da educação. Tomando como objetivo a observação

das condições necessárias para o pleno acesso, participação e aprendizagem dos
discentes com deficiência em toda a trajetória do seu ensino, apresentam-se os
principais referenciais políticos e pedagógicos norteadores deste documento.


A Constituição Federal/1988, artigo 205, que garante a educação

como um direito de todos;


A Lei n° 10.436/2002, que reconhece a Língua Brasileira de

Sinais-Libras;


O

Decreto

n°

3.956/2001,

que

ratifica

a

Convenção

Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra
a Pessoa Portadora de Deficiência;


O Decreto n° 5.296/2004, que regulamenta as Leis 10.048/2000 e

10.098/2000, estabelecendo normas gerais e critérios básicos para o
atendimento prioritário à acessibilidade de pessoas com deficiência ou com
mobilidade reduzida. No seu artigo 24, determina que os estabelecimentos de
ensino de qualquer nível, etapa ou modalidade público e privado,
proporcionarão condições de acesso e utilização de todos os seus ambientes
ou compartimentos para pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade
reduzida, inclusive salas de aula, bibliotecas, auditórios, ginásios, instalações
desportivas, laboratórios, áreas de lazer e sanitários;


O Decreto 5.626/2005, que regulamenta a Lei n° 10.436/2002,

que dispõe sobre o uso e difusão da Língua Brasileira de Sinais - Libras e
estabelece que os sistemas educacionais devem garantir, obrigatoriamente, o
ensino de Libras em todos os cursos de formação de professores e,
optativamente, nos demais cursos de educação superior;


O

Decreto

n°

6.949/2009,

que

ratifica,

como

Emenda

Constitucional, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência
(ONU, 2006), que assegura o acesso a um sistema educacional inclusivo em
todos os níveis;


A Portaria n° 3.284/2003, que dispõe sobre os requisitos de

acessibilidade às pessoas com deficiência para instruir processo de
autorização e reconhecimento de cursos e de credenciamento de instituições;



A Lei nº 13.146/2015, que Institui a Lei Brasileira de Inclusão da

Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência);


Nota Técnica DAES/INEP Nº 008/2015, que dispõe sobre a

acessibilidade no instrumento de avaliação de cursos de graduação presencial
e à distância do sistema de avaliação nacional de avaliação da educação
superior – SINAES;


Norma Técnica ABNT NBR 9050/2015, que especifica critérios de

acessibilidade arquitetônica a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos
urbanos.
Assim, considera-se que a IES deve assegurar o pleno acesso, em todas as
atividades acadêmicas.

b) Acessibilidade Metodológica
Conhecida também como pedagógica, é a ausência de barreiras nas
metodologias e técnicas de estudo. Está relacionada diretamente à concepção
subjacente à atuação docente: a forma como os professores concebem
conhecimento, aprendizagem, avaliação e inclusão educacional irá determinar, ou
não, a remoção das barreiras pedagógicas. A Acessibilidade Metodológica está
associada a mudanças nos métodos, teorias e técnicas de ensino-aprendizagem,
apoiando docentes e discentes nesse percurso, pela adoção de medidas
diferenciadas para a pessoa com deficiência, como metodologias adaptadas,
combinadas a diferentes esforços de diversas áreas e setores da Instituição. A adoção
de posturas inclusivas por parte do professor-tutor em sala a fim de potencializar o
processo de ensino e aprendizagem, orientadas pelo guia Passos para a inclusão no
processo de ensino/aprendizagem.
Aos alunos com deficiência tal acessibilidade é vivenciada em nossa
Instituição desde os processos seletivos Aos alunos que se identificam como pessoas
com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento ou com necessidades
educacionais diversas na inscrição ao processo seletivo da IES são oferecidas
condições de pleno acesso à prova, sejam elas físicas ou por meio do
acompanhamento de profissional especializado, tais como intérpretes de Libras ou
ledores, que são providenciados pela equipe organizadora do processo seletivo.

É possível notar a acessibilidade metodológica em nossas disciplinas tanto
presenciais quanto a distância, quando os professores promovem processos de
diversificação curricular, flexibilização do tempo e utilização de recursos para viabilizar
a aprendizagem de estudantes com deficiência, utilização de materiais didáticos
adequados às necessidades especiais, todas essas adaptações de aprendizagem
curricular estão mencionadas em nos Projetos Pedagógicos dos Cursos.
É possível notar a acessibilidade metodológica nas salas de aula quando os
professores promovem processos de diversificação curricular, flexibilização do tempo
e utilização de recursos para viabilizar a aprendizagem de estudantes com deficiência,
como, por exemplo: avaliações adaptadas, texto impresso e ampliado, softwares
ampliadores de comunicação alternativa, leitores de tela, entre outros recursos.
A adoção de posturas por parte do professor em sala a fim de facilitar a
captação e entendimento do que é exposto para o discente, como falar sempre de
frente para os acadêmicos com de deficiência auditiva e a utilização de mídias
especialmente adaptadas também constituem a acessibilidade metodológica.

c) A Acessibilidade Instrumental/Digital
Envolve a oferta de equipamentos sendo assegurada por meio das adaptações
realizadas nos instrumentos, capazes de garantir às pessoas com deficiências,
condições de igualdade com as outras pessoas, no desenvolvimento de sua vida
social. Em defesa desse tipo de acessibilidade encontramos com nossa equipe
multidisciplinar EaD, dentre outros profissionais, que através de estudos, conseguem
adaptar os instrumentos às necessidades de cada pessoa com deficiência e, com isso
garantir o seu sentimento de utilidade e independência. Esse tipo de acessibilidade
envolve todas as demais e sua materialidade reflete a qualidade do processo de
inclusão plena do estudante na educação superior.
Esse tipo de acessibilidade envolve todas as demais e sua materialidade reflete
a qualidade do processo de inclusão plena do estudante na educação superior.

d) Acessibilidade Arquitetônica E Atitudinal
A eliminação das barreiras arquitetônicas, que pode ser constada in loco, é de
responsabilidade da área de Qualidade Acadêmica em parceria com Operações

Acadêmicas, vinculada à Regulação e Suporte Acadêmico, que, com base no nosso
Design Acadêmico define diretrizes pedagógicas e metodológicas gerais, que apoiam
docentes e discentes nesse percurso. A Qualidade Acadêmica atua com apoio do
Núcleo de Apoio Psicopedagógico – NAP para conferir o necessário suporte e inclusão
de estudantes portadores de necessidades especiais, seja ela física e/ou cognitiva.
A eliminação de barreiras atitudinais trata da compreensão da diversidade em
diversos âmbitos, gênero, opção sexual, deficiências, raça, religião, e também são
operadas conjuntamente por Qualidade Acadêmica, Responsabilidade Social e o
NAP, com uma agenda denominada #SELIGA, que são lives ofertadas aos alunos
sobre tais temáticas associadas à empregabilidade. Além disso, o Conselho de
Respeito à Diversidade, da Cultura da Paz e dos Direitos Humanos (CRDC) têm como
intuito implementar as ações de educação em diversidade, Direitos Humanos e
Cultura pela paz, promover e defender Direitos Humanos no âmbito da educação
superior, monitorar e disseminar medidas fundamentadas na universalidade,
indivisibilidade e transversalidade dos Direitos Humanos.

e) Acessibilidade Comunicacional e Programática
A eliminação das barreiras de comunicação e programática são de
responsabilidade de todos os setores, mas principalmente do Marketing e da
Educação a Distância. Todas as disciplinas oferecidas no curso contam com acesso
ao Blackboard, constituindo o ambiente virtual de apoio às aulas ministradas
presencialmente e a distância. Todos os docentes utilizam, em graus variados, o
ambiente virtual de aprendizagem. Essa possibilidade alinha a velocidade de
comunicação e acesso às informações aos padrões de exigência atuais do perfil dos
estudantes.
A acessibilidade Comunicacional está garantida aos nossos estudantes através
da presença de intérpretes de libras que acompanham o aluno em sala de aula, da
adaptação de materiais escritos como materiais de estudo (artigos, livros, aulas e
provas) e uso de recursos tecnológicos, que vão desde a inserção de legendas em
vídeos até a disponibilização de softwares como NVDA® e Handtalk® - tanto nos
computadores das IES quanto nos ambientes virtuais (sites e Blackboard®).

Já a acessibilidade Programática ocorre através da disponibilização de
materiais informativos sobre os direitos dos alunos PCDs, tanto aos estudantes quanto
aos demais níveis institucionais. Todos os regramentos de nossas instituições
garantem a efetivação de políticas de acessibilidade, sendo reforçadas através de
políticas como a do NAP e de materiais como o Guia de Orientações aos Docentes
sobre como adaptar suas aulas de modo que sejam universalmente acessíveis e
inclusivas (Passos para a inclusão no processo de ensino/aprendizagem).

f) Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP)
O núcleo visa atender aos discentes em suas necessidades individuais e
coletivas, emocionais e cognitivas, sociais e científicas, vocacionais e profissionais e
em qualquer outra forma de aprender, de ser e de se relacionar com o interdisciplinar
e dinâmico mundo do trabalho, bem como, com o que precede a esse relacionamento,
o mundo do conhecimento do Ensino Superior.
O NAP atende às modalidades de ensino a distância e presencial seu objetivo
geral é oferecer apoio psicopedagógico aos atores pedagógicos e discentes da
Instituição, fornecendo-lhes instrumentos que promovam o processo de ensino e
aprendizagem, a inclusão, o acesso e a permanência acadêmica do estudante com
deficiência.
Neste processo de inclusão, o seguinte fluxo de processo é empregado pelo
NAP:
• Identificar alunos que declararam deficiências e necessidades educacionais
diversas e/ou indicados pelos coordenadores, docentes e central de atendimento ao
aluno com algum tipo de condição que demanda maior atenção em relação à
aprendizagem, acesso ao campus ou materiais de estudo para uma entrevista para
que possam ser estabelecidas conjuntamente metodologias educacionais adequadas
ao atendimento de cada caso.
•A partir de contatos feitos pelos alunos ou outros atores, entrevistar os alunos
e profissionais envolvidos e estabelecer conjuntamente metodologias educacionais
adequadas ao atendimento de cada caso.

•Prover acolhimento e orientação psicológica e pedagógica individualizado a
discentes com objetivo de apoiar e aprimorar o processo de aprendizagem e o
desenvolvimento pessoal.
•Orientar coordenadores de curso e docentes no que compete a ações
didáticas e conduta com os alunos com deficiência e necessidades educacionais
especiais
•Apoiar e acompanhar o processo avaliativo dos alunos com deficiência e
necessidades educacionais especiais que requeiram intermediação por profissionais
especializados.
•Planejar e executar ações que contribuam para a convivência saudável da
comunidade acadêmica no que compete à diversidade biopsicossocial e cultural.
•Registrar os atendimentos e os encaminhamentos realizados, bem como,
apoiar a consolidação dos indicadores da área.
Os estudantes com deficiências e necessidades especiais, incluindo déficit
de aprendizagem e outros, contam com o apoio especializado do Núcleo de Apoio
Psicopedagógico (NAP). Além disso, ações de extensão e de responsabilidade social
dão conta de apoiar os discentes em ações de cunho social, cultural e artístico, etc.
O NAP possui política própria que estabelece diretrizes para assegurar aos
educandos com deficiências e necessidades educacionais diversas condições de
ingresso e permanência na Instituição, oferecendo o apoio necessário e adaptando
“currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para
atender às suas necessidades”, conforme dispõe o artigo 58 da LDB - Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional Lei nº 9.394/96.
Destaca-se que o apoio psicopedagógico é um atendimento de apoio ao
discente, previsto na Política de Atendimento ao Discente, que pode ser estendido a
todos aqueles que participam da comunidade acadêmica que possuam deficiências
ou necessidades educacionais especiais , com o objetivo de avaliar, acompanhar e
apoiar na superação das

dificuldades no processo ensino-aprendizagem,

especificamente aquelas que levam ao impedimento da aquisição dos conhecimentos,
habilidades e atitudes a serem desenvolvidas na formação discente.
O acesso ao atendimento do NAP é aberto a todos os alunos que assim o
desejarem, por meio de agendamento digital na seção do NAP no site institucional

(https://www.fadergs.edu.br/nap). Em muitos casos os alunos são referenciados ao
NAP pelos docentes, coordenador de curso ou Central de Atendimento ao Aluno
quando são percebidas dificuldades de aprendizagem no dia-a-dia da sala de aula.
Uma vez formalizado o primeiro contato, o aluno é acompanhado nos demais
semestres e os docentes orientados quanto aos procedimentos pedagógicos mais
adequados àquele aluno.

g) Demais Ações Da Instituição Promotoras Da Acessibilidade


Biblioteca Virtual

O acesso à biblioteca virtual é realizado por meio do acesso on-line à bases
bibiográfica, na qual cada acadêmico possui login e senha para acesso, através de
computadores e tablets (iPad e sistema Android). Através desta plataforma o
acadêmico poderá fazer anotações eletrônicas nas páginas, bem como acessar
conteúdos complementares como vídeos, imagens, animações e outros, utilizar
ferramenta Paint e sistemas de busca simples e avançada. A plataforma também
disponibiliza integração com softwares de leitura para deficientes visuais.

Os

Informática /webspace

acadêmicos

possuem

acesso

espaços

e

laboratórios modernos

computadores, instalados em gabinetes individualizados, com acesso à internet banda
larga e sistema multimídia e lousas interativas. Os espaços de web’s, salas de aula e
laboratório de informática são equipadas com sistema de refrigeração e possuem
iluminação adequada, além de respeitarem todos os critérios de acessibilidade.
Adicionalmente, a Instituição oferece um sistema de leitura eletrônica (DOS VOX ou
NVDA) para acadêmicos com deficiência visual.


Hand Talk

O Hand Talk é um tradutor de páginas web que traz acessibilidade digital em
Libras para a comunidade surda. Este aplicativo quebra a barreira de comunicação
que há entre ela e os ouvintes. As soluções buscam democratizar o acesso à
informação e à comunicação, sendo complementares ao trabalho dos intérpretes de

Libras. A ferramenta possibilita maior autonomia do acadêmico com deficiência
auditiva no acesso ao site da IES, traduzindo-o digitalmente para Libras.


Trilhas de Aprendizagem

Disponibilizadas

no

AVA,

correspondem

a

“caminhos”

virtuais

de

aprendizagem, capazes de promover o desenvolvimento de competências no que
concerne ao conhecimento, à habilidade, à atitude, à interação e à autonomia. As
trilhas de aprendizagem são elaboradas pelos professores de maneira dialógica e
exemplificada, que convidam o acadêmico a resgatar o conteúdo apresentado para a
sua realidade. A utilização de materiais de apoio contribui com a acessibilidade
pedagógica, porque são apresentados em diversos modelos a serem interpretados
pela diversidade acadêmica. Assim, acadêmicos com surdez possuem acesso a
textos ou vídeos com janelas de tradução em Libras. Acadêmicos cegos ou de baixa
visão têm acesso aos vídeos e documentos com audiodescrição. Elas norteiam o
estudo da disciplina e apresentam os seguintes elementos:
1.

Objeto de Aprendizagem: recursos digitais utilizados para dar

suporte ao processo de ensino e aprendizagem suportado por tecnologias. Os
objetos de aprendizagem são roteirizados com legenda e áudio em língua
portuguesa para atender estudantes surdos, cegos e com baixa visão.


Programa DOSVOX

O sistema de computação DOSVOX visa atender a pessoas com cegueira por
meio de sintetizador de voz. Através desta ferramenta é possível desempenhar
atividades variadas, fazendo com que as pessoas exerçam maior independência em
suas atividades, seja no estudo ou no trabalho.
O programa permite a interação com o usuário através de conversa em
português oferecendo facilidades que um usuário vidente tem, como editor e leitor de
texto e programas para acesso à internet (DOSVOX, 2014).
Os textos utilizados nas disciplinas e as avaliações dessas, para acadêmicos
com cegueira, são enviadas no formato.txt a fim de permitir a leitura pelo programa
DOSVOX, assim como a ampliação da fonte do texto, nas provas, para acadêmicos
que apresentam baixa visão.

Com o objetivo de subsidiar os atores pedagógicos nos polos, que realizam a
orientação de acadêmicos com cegueira, elaborou-se o passo a passo que contempla
a utilização dos arquivos DOSVOX e arquivo texto, que fazem parte do material de
apoio.


Provas e Livros De Estudo

Os critérios avaliativos da Instituição seguem uma perspectiva inclusiva, com
base nas Estratégias para a Educação de Acadêmicos com Necessidades
Educacionais Especiais. Desta forma, os critérios avaliativos contemplam as
especificidades de cada deficiência, dificuldades ou transtornos do acadêmico
inserido, considerando os objetivos propostos pela Instituição.

9.25 Gerenciamento e Manutenção de Infraestrutura

O Centro Universitário Fadergs dispõe de sólido trabalho de acompanhamento
de sua infraestrutura de modo a garantir a qualidade de manutenção, conservação,
limpeza e segurança de seus espaços, conforme política de manutenção.
O Centro Universitário Fadergs preocupado com a segurança e qualidade de
vida dos usuários, conservação dos ativos, preservação das edificações, estabeleceu
por meio de política de gerenciamento de manutenção, norteada pelas normas e
legislação vigentes, visando não apenas a orientação, mas a prática de ações corretas
em seu campus universitário. Tem o objetivo de executar e monitorar as manutenções
periódicas e fundamentais. Estando certificado e em plena validade, mantendo o
acompanhamento do seu pleno funcionamento.
O Centro Universitário Fadergs dispõe de sistema informatizado para o
gerenciamento das demandas de manutenções corretivas e preventivas, sendo este
o sistema Prisma, onde por meio do sistema é possível, priorizar e acompanhar até a
sua conclusão as demandas referentes a manutenção e conservação predial,
promovendo assim, maior eficácia no atendimento das solicitações e mitigação dos
impactos na operação dos Campus. Todos os colaboradores do Centro Universitário

Fadergs, possuem acesso ao sistema, que é de fácil assimilação e usabilidade,
podendo ser acessado de qualquer computador com acesso à internet.
O Sistema Prisma também gera chamadas para manutenções preventivas,
evitando problemas futuros de Infraestrutura nas dependências da Instituição.

9.26 Meio ambiente e sustentabilidade

O Centro Universitário Fadergs preocupado com a preservação do meio
ambiente e o desenvolvimento sustentável de suas atividades, reconhecendo a
importância da gestão ambiental, preservação e uso consciente dos recursos naturais,
estabeleceu ações norteadas pela legislação vigente, visando não apenas a
orientação, mas a prática de ações ambientalmente corretas em seu campus
universitário, sendo alguma dessas ações a implantação da coleta seletiva e o
descarte adequado de resíduos.
Por ações de redução do consumo do uso de recursos hídricos, norteadas pelo
Plano de Gerenciamento para redução de consumo de água, com base neste plano,
implantamos no Campus redutores de vazão em todas as torneiras dos sanitários,
substituição de mecanismo de caixa acoplada nos vasos sanitários, troca de torneiras
de manopla por pressão, atividades de caça vazamentos e ações internas de
conscientização, como treinamentos e comunicação institucional.
Ainda em alinhamento com as questões de sustentabilidade e meio ambiente
o Centro Universitário Fadergs por meio de premissas estabelecidas por meio de
Plano de Gerenciamento de Redução de energia elétrica, visa reduzir o consumo de
energia elétrica, visando ganho em eficiência operacional por meio de implantação de
processos, equipamentos e dispositivos, a fim de mitigar os impactos ambientais e
sociais relacionados ao uso desse recurso.

9.27 Segurança e Proteção

O Centro Universitário Fadergs também dispõe de sistema de segurança
integrado, que promove maior proteção e salvaguarda para todos os colaboradores e

alunos, com sistema de CFTV, catracas com liberação apenas por biometria de
acesso, equipe terceirizada de colaboradores rondantes e porteiros, que atuam 24
horas por dia, 7 dias por semana, seguindo as premissas estabelecidas nas Normas
e procedimentos do controle de acesso e Manual de Procedimentos de segurança. O
campus também dispõe de equipe terceira contratada, dedicada de bombeiros
socorristas e ambulâncias, a fim de resguardar o bem-estar dos colaboradores e
alunos. Em caso de sinistros ou situações de emergência, possuímos Plano de
Gestão de Emergência para o Campus do Centro Universitário Fadergs tem como
objetivo executar medidas de socorro assistencial e recuperativo destinadas a evitar
ou minimizar consequências danosas causadas por acidentes, catástrofes e atos
irracionais, visando preservar a integridade física e moral dos alunos, professores e
colaboradores em geral, fornecendo orientações específicas na Gestão de crises para
minimizar o impacto de:
1. Pessoas
2. Operações
3. Ativos Físicos
Toda a Comunidade Acadêmica é assegurada dentro da IES pelo Seguro de
Responsabilidade Civil.

9.28 Projeto de acervo acadêmico em meio digital

A guarda, manutenção e disponibilização de documentação acadêmica fica sob
a responsabilidade da Secretaria Geral, ocorrendo por meio físico e digital, sendo
disponibilizada a qualquer tempo para a CPA e avaliações in loco do INEP/MEC,
quando da autorização, reconhecimento ou renovação de reconhecimento de cursos
e recredenciamento institucional. Cabe ressaltar que a Instituição, atendendo ao
Decreto nº 9.235/2017, possui o projeto de acervo acadêmico em meio digital, com a
utilização de método que garanta a integridade e a autenticidade de todas as
informações contidas nos documentos originais.
O Centro Universitário Fadergs possui uma Política de Guarda e Manutenção
do Acervo Acadêmico que prevê sua digitalização em conformidade com as diretrizes
da Portaria 315/ 2018, assegurando a guarda, manutenção e manipulação nos termos

do Art. 104 do Decreto n° 9.235, de 2017, no qual prevê que os documentos e
informações que compõem o acervo acadêmico, independente da fase em que se
encontrem ou de sua destinação final, conforme Código e Tabela aprovados pela
Portaria NA/MJ nº 92, de 2011, deverão ser convertidos para o meio digital, no prazo
de vinte e quatro meses, de modo que a conversão e preservação dos documentos
obedeçam os seguintes critérios:
a)

os

métodos

de

digitalização

devem

garantir

a

confiabilidade,

autenticidade, integridade e durabilidade de todas as informações dos
processos e documentos originais; e
b)

a Instituição deverá constituir comitê gestor para elaborar, implementar

e acompanhar a política de segurança da informação relativa ao acervo
acadêmico, conforme definido nesta Portaria, no Marco Legal da Educação
Superior e, de maneira subsidiária, em suas normas institucionais.
Abaixo, segue o cronograma do projeto de acervo acadêmico em meio digital:
Quadro 35: Cronograma Do Projeto Do Acervo Acadêmico
CRONOGRAMA DO PROJETO
ARQUIVO
TAREFAS
Levantamento de prontuários
Pedidos de orçamento e contratação do serviço
Preparação dos prontuários para digitalização
Digitalização dos prontuários
Fonte: Secretaria Geral

DATA INICIAL
01/08/2019
01/10/2019
15/12/2019
02/01/2020

DATA FINAL
30/09/2019
30/10/2019
30/03/2022
30/04/2022
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Plano de Desenvolvimento Institucional deve ser referência na constituição

de todos os demais documentos institucionais, embasando a elaboração dos projetos
pedagógicos dos cursos e demais normatizações.
As políticas, aqui delineadas, devem servir como guia para as práticas a serem
efetivadas no Centro Universitário Fadergs.
Destaca-se que o presente PDI contempla as formas previstas para o
atendimento ao descrito nos art. 16, do Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017,
no tocante aos requisitos relacionados abaixo:
I. Mais de um quinto do corpo docente é contratado em regime de tempo integral;
II. Mais da metade do corpo docente possui titulação acadêmica Stricto Sensu
(Mestrado ou Doutorado);
III. no mínimo, oito cursos de graduação são reconhecidos e obtiveram conceito
satisfatório na avaliação externa in loco realizada pelo Inep;
IV. possui programa de extensão institucionalizado nas áreas do conhecimento
abrangidas por seus cursos de graduação;
V. possui programa de iniciação científica com projeto orientado por docentes
doutores ou mestres, que pode incluir programas de iniciação profissional ou
tecnológica e de iniciação à docência;
VI. não possui penalidades em decorrência de processo administrativo de
supervisão nos últimos dois anos, contado da data de publicação do ato que
penalizou a IES.

Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua
própria produção ou a sua construção”.
(Paulo Freire)

