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APRESENTAÇÃO 

 

O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI da Faculdade Serra do 

Carmo - FASEC, aqui apresentado se constitui em um documento norteador de 

ações para o planejamento e desenvolvimento institucional. 

Nesta perspectiva, este PDI está formatado nos moldes do Artigo 16 do 

Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, e, sobretudo, foi elaborado para que sua 

operacionalização torne-se instrumento de gestão e tomada de decisões. 

Uma Comissão para a elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI) 2015-2019, foi instituída, sob a coordenação e supervisão da Direção Geral, 

composta por representantes das coordenações de cursos e dos docentes e 

assessores da Direção Geral.  

Esta Comissão levou em consideração a experiência acumulada com a 

elaboração e execução do PDI 2010-2014, documento que por ter um amplo 

espectro de objetivos, estratégias e ações, nas áreas de Graduação, Pós-

graduação, Pesquisa, Extensão, Recursos Humanos e Gestão, não pôde ser 

totalmente implementado no período. Neste caso, foram aproveitados os pontos 

positivos e realizadas as devidas adequações dos pontos que não foram 

contemplados e/ou não obtiveram êxito. 

Também foi realizada a análise da situação atual de todos os aspectos que 

contemplam os segmentos acadêmico-administrativos, visando à projeção daquilo 

que a Faculdade quer e pode ser. Isto implicou um processo de análise e avaliação 

do PDI 2010-2014, do Plano Pedagógico Institucional (PPI), entre outros, e de torná-

los referencial para análise dos ambientes interno e externo, identificando fatores 

que possam contribuir para o desenvolvimento institucional e pontos que deverão 

ser enfrentados para que isso se concretize. 

A elaboração e a operacionalização do Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) 2015-2019 deu-se por meio de reuniões preparatórias e técnicas, 

envolvendo as unidades organizacionais e os segmentos da comunidade 

acadêmica. 

Cabe destacar que se trata de um planejamento estabelecido para orientar, 

no prazo de cinco anos, as ações em todas as unidades da Faculdade, na 

perspectiva de, assegurando a necessária flexibilidade, não tolher seu dinamismo. 

Assim, além de balizar a atuação futura da Faculdade, este PDI orienta, também, o 
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planejamento interno das Unidades e Órgãos que compõem a sua estrutura 

organizacional. 

Este documento procura tornar público o papel institucional no que diz 

respeito à promoção de uma educação de qualidade, bem como no que se refere a 

sua inserção nas sociedades regionais. 

O PDI pretende orientar a administração nos seus esforços de planejamento, 

renovação, desenvolvimento e, mais importante, democratização do acesso e 

permanência da Instituição como formadora de profissionais que possam conhecer 

mais e contribuir melhor para o progresso e a solução das questões educacionais, 

ambientais e sociais, atuando como indutora do desenvolvimento regional no 

Tocantins. 

A constituição do PDI foi ancorada na perspectiva de um planejamento 

participativo. A estrutura orga- nizacional do documento foi desenhada por uma 

Comissão responsável pela Análise, Revisão e Discussão do PDI. A constituição 

da comissão foi pensada de forma a envolver as áreas estratégicas da Instituição: 

 

 Direção geral; 

 Direção Acadêmica; 

 Diretor Financeiro; 

 Coordenações de curso; 

 Coordenador Geral do Nùcleo de Educação a Distância 

 Coordenador Pedagógico do Nùcleo de Educação a Distância 

 Secretária Acadêmica 

 Assessoria de Comunicação e Marketing 

 Bibliotecária 

 Equipe Técnica Administrativa 

Dentre as ações desenvolvidas, foram desencadeados dois grandes conjuntos 

de atividades: 

I. Análise do PDI anterior quanto à visão retrospectiva e aos resultados 

alcançados. A análise foi embasada na Avaliação Interna (Autoavaliação) por 

meio do relatório trienal em conformida- de com a Nota Técnica 

INEP/DAES/CONAES N° 65/2014. Foi analisada no relatório a seção des- 

tinada ao desenvolvimento, em que são apresentados os dados e as 
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informações pertinentes a cada eixo/dimensão de acordo com o PDI e a 

identidade da Instituição; 

II. Definição de estratégias e de seus respectivos objetivos e metas para o PDI 

2021-2025 de cada setor, em todas as abordagens e perspectivas futuras. O 

diagnóstico institucional e as propostas devem constar no seu escopo. 

O PDI foi elaborado em consonância com os princípios filosóficos e técnico-

metodológicos que norteiam as práticas acadêmicas da Faculdade Serra do Carmo 

e com sua organização didático-pedagógica.  

Nesse cenário, definiram-se as políticas institucionais e foi desenvolvida toda 

a base para o debate e, por con- seguinte, a elaboração do PDI, que teve como 

referência os objetivos estratégicos, considerando as atividades de ensino, 

pesquisa, extensão e responsabilidade social, os quais foram definidos tendo como 

foco as atividades fins para credenciamanto EaD da Fasec. Logo, a Instituição 

compreende que suas políticas são de grande relevância para a realização de ações 

que contribuem para a comunidade onde está inserida e para a sociedade em ge ral, 

sobretudo, com o objetivo de cumprir a missão de “Produzir, sistematizar e socializar 

os saberes científico, filosófico, cultural e tecnológico, ampliando e aprofundando o 

conhecimento e caráter do indivíduo para o exercício profissional, pautado no 

compromisso ético e responsável, comprometido com a construção de uma 

sociedade mais justa e democrática.” 

Ciente da dinâmica empreendida pela educação, o documento serve como 

norteador das ações acadêmicas e, ao mesmo tempo, fomenta a constante reflexão 

sobre os processos institucionais de forma a permitir os ajustes que porventura se 

tornem necessários.  

Figura 1. Sede Faculdade Serra do Carmo (Palmas-TO).     Figura 2. Praça dos Girassóis – Palmas- Tocantins 

             
     Fonte: Conexão Tocantins                                                       Fonte: tyba.com.br 
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1 DESENVOLVIMENTO  INSTITUCIONAL 

1.1 IDENTIFICAÇÃO 

1.1.1 Dados da mantenedora 

A Sociedade de Ensino Serra do Carmo Ltda (SES) é responsável perante 

as autoridades públicas e o público em geral pela Faculdade Serra do Carmo 

(FASEC), incumbindo-lhe tomar as medidas necessárias ao bom funcionamento, 

respeitando os limites da lei e do Regimento Geral da Faculdade, a liberdade 

acadêmica dos corpos docente e discente, e a autoridade própria de seus órgãos 

deliberativos e executivos. 

1.1.2 Dados da mantida 

A Faculdade Serra do Carmo – FASEC é uma instituição de direito privado 

regida por seu Regimento e pela legislação em vigor. É uma instituição particular 

que preconizará a formação profissional e o desenvolvimento científico e 

tecnológico. A Faculdade Serra do Carmo está situada na cidade de Palmas, no 

Estado do Tocantins, em área da Amazônia legal, inscrita no Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda, Secretaria da Receita Federal, sob o nº: 

05.214.205/0001-93, está localizada na Quadra 103 Norte, Rua NO-03, N° 26 CEP: 

77001-018 Palmas / TO. 

 

1.2 HISTÓRICO DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO 

 

A Faculdade Serra do Carmo está localizada na região central de Palmas, a 

menos de 1000 metros da Praça dos Girassóis, a 200 metros da Av. JK, portal de 

entrada para Palmas, capital do Tocantins, próxima a todas as Secretarias de 

Estado, Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, Justiça Federal, autarquias, 

comércio e excelentes bairros residenciais. Sua localização privilegiada, possibilita o 

acesso, rápido e seguro, de estudantes, que trabalham e estudam e, daqueles de 

cujos pais são dependentes. 

A Faculdade Serra do Carmo, foi credenciada pela Portaria Nº 3.168 de 5 de 

outubro de 2004, publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 6 de outubro de 2004 e 

iniciou suas atividades no dia 16/11/2005 com o objetivo de tornar-se referência em 
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educação na região norte do país. Na época de sua fundação, obteve a autorização 

para a abertura dos cursos de Administração (Portaria nº 3.179 de 5 de outubro de 

2004, publicada no DOU de 6 de outubro de 2004) e Ciências Contábeis (Portaria nº 

3.169 de 5 de outubro de 2004, publicada no DOU de 6 de outubro de 2004).  

Em 2007, a Faculdade recebeu a autorização para a abertura do curso de 

Direito (Portaria nº 34 de 08 de janeiro de 2007, publicada no DOU de 9 de janeiro 

de 2007). A abertura efetiva da Faculdade ocorreu no primeiro semestre de 2007 

(2007/1) com a abertura das primeiras turmas dos Cursos de Direito e 

Administração, ambas no período noturno e, posteriormente, no período matutino. 

Também teve reconhecimento do curso bacharelado em Administração pela 

Portaria nº 213 de 17 de maio de 2013, publicada no DOU de 21 de maio de 2013 e 

a Renovação de Reconhecimento por meio da Portaria N° 931 de 24 de agosto de 

2017, publicada no DOU de 25 de agosto de 2017. O curso possui Conceito de 

Curso (CC) 4 e Conceito Preliminar de Curso (CPC) 3. 

Em 2008/2 foi aberta a primeira turma do curso bacharelado em Ciências 

Contábeis no período noturno e, posteriormente, no período matutino, que teve seu 

Reconhecimento por meio da Portaria Nº 294, de 7 (sete) de julho de 2016, 

publicada no DOU de 6 (seis) de outubro de 2016. O curso possui Conceito de 

Curso (CC) 3 (três) e Conceito Preliminar de Curso (CPC), Sem Conceito (SC) 

O curso de bacharelado em Direito, obteve o seu reconhecimento pela 

Portaria nº 116 de 17 de fevereiro de 2017, publicada no DOU de 20 de fevereiro de 

2017 e possui Conceito de Curso (CC) 4 (quatro) e Conceito Preliminar de Curso 

(CPC) 3 (três). 

Além dos atos regulatórios acima citados do Sistema Federal de Educação, a 

Faculdade Serra do Carmo foi recredenciada pela Portaria N°255, de 22 de março 

de 2018 pelo prazo de três anos, publicado no DOU Nº 57 de 23/03/2018. O 

conceito institucional (CI) da FASEC de 2011 foi 3(três). e Índice Geral de Cursos 

(IGC) de 2015 é 3 (três),  
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conforme portarias abaixo discriminadas no quadro 1. 

 

Quadro 1- Atos Regulatórios da Faculdade Serra do Carmo 

IES/CURSOS ATO REGULATÓRIO PORTARIA DE REGULAMENTAÇÃO 

Faculdade Serra do Carmo Credenciamento da IES Portaria Nº 3.168 de 5 de outubro de 

2004 

Publicada no Diário Oficial da União 

(DOU) de 6 de outubro de 2004 

Recredenciamento da IES Portaria N° 255, de 22 de Março de 

2018 

Publicado no DOU Nº 57 de 23/03/2018 

Administração 

 

Autorização de Curso Portaria nº 3.179 de 5 de outubro de 

2004 

Reconhecimento de Curso Portaria nº213 de 17 de Maio de 2013 

Renovação de Reconhecimento 

De Curso 

Portaria N° 931 de 24 de Agosto de 

2017 

Publicado no DOU Nº 164 de 

25/08/2017 

Ciências Contábeis Autorização de Curso Portaria nº 3.169 de 5 de outubro de 

2004 

Reconhecimento de Curso Portaria Nº 294, de 7 de Julho de 2016 

Publicado no DOU Nº 131 de 

11/07/2016 

Direito Autorização de Curso Portaria nº 34 de 08 de janeiro de 2007 

 

 

 

 

Reconhecimento de Curso 

Portaria N° 116 de 17 de Fevereiro de 

2017 

Publicado no DOU Nº 36 de 20/02/2017.  

 

Renovação de Reconhecimento de 

curso - Portaria Nº 208, de 25 de junho 

de 2020, publicada no D.O.U. Nº 128, 

terça-feira, 7 de julho de 2020. 

Tecnológico em Marketing Autorização de Curso PORTARIA N° 130, DE 05 de maio de 

2020 

 

No ano de 2018 a FASEC aderiu ao Programa Universidade para Todos - 

PROUNI como mecanismo para impulsionar a demanda pelos cursos de 

Administração e Ciências Contábeis. Os resultados produziram efeitos positivos, 

com abertura de novas turmas, que no período de 2012 a 2017/2, sofreram com a 

baixa demanda, mesmo com a oferta de ambos os cursos em todos os processos 

seletivos de Vestibular. 
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A Faculdade Serra do Carmo passou pelo processo de Recredenciamento, 

protocolado no dia 28 de agosto de 2009 com o n°200906334, que encontra-se em 

fase de Análise para decisão final desde 10 de Junho de 2014 no CNE/CES, com 

sugestão de deferimento da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação 

Superior – SERES, atualmente encontra-se no gabinete do Ministro da Educação 

para análise, com parecer favorável. Também teve o Reconhecimento dos cursos de 

Direito, Ciências Contábeis e Administração; os primeiros aguardam publicação da 

Portaria, já o curso de Administração teve seu Reconhecimento instituído pela 

Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, através da Portaria de 

N° 213 de 17 de maio de 2013. No ano de 2012 os cursos de Direito, Administração 

e Ciências Contábeis participaram do seu primeiro ENADE, o que proporcionou 

novas formas de conceber a proposta pedagógica dos cursos. Neste mesmo ano, a 

FASEC celebrou convênio com a Universidade Federal do Tocantins (UFT) para o 

registro dos diplomas. 

Atualmente a Faculdade Serra do Carmo, conta com um quantitativo de 650 

(seiscentos e cinquenta) alunos matriculados, sendo que 92 (noventa e dois) 

pertencem ao curso de Administração, 139 (cento e trinta e nove) pertencem ao 

curso de Ciências Contábeis e 419 (quatrocentos e dezenove) pertencem ao curso 

de Direito.  

Destaca-se que os cursos de Administração e Ciências Contábeis, na 

modalidade presencial, sofrem ainda forte influência do ensino a distância (EaD) 

impactando diretamente em suas matrículas, exigindo que a IES utilize estratégias 

de Marketing, bolsas de estudo e Prouni para aumentar o interesse dos alunos pelos 

cursos. 

Para efetivar sua proposta pedagógica, a Faculdade Serra do Carmo conta 

com um corpo docente qualificado de 30 (trinta) professores, destes: 10 (dez) são 

especialistas, 16 (dezesseis) mestres, e 04 (quatro) Doutores. 

No ano de 2019 a FASEC solicitou autorização de dois cursos superiores de 

tecnologia (CST) que foram: CST em Marketing e o CST em Análise de 

Desenvolvimento de Sistemas. Por sua vez, a IES também solicitou o seu 

credenciamento para ministrar cursos de graduação e pós-graduação na modalidade 

a distância, a autorização do CST em Gestão Tecnológica em Turismo EaD. O curso 

CST em Marketing foi autorizado por meio da PORTARIA N° 130, DE 05 de maio de 
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2020 (conforme descrito no quadro 1) e teve sua primeira oferta no vestibular de 

2020/2. 

O atual momento da FASEC é de estabelecimento de sua marca na cidade de 

Palmas e cidades próximas. Para isso, a IES está investindo significativamente em 

novos cursos e qualificação de seu quadro de colaboradores (técnico-administrativos 

e docentes).  

A Faculdade Serra do Carmo está inserida em uma excelente localização, no 

centro de Palmas, a menos de 1000 metros da Praça dos Girassóis, a 200 metros da 

Av. JK, portal de entrada para Palmas, capital do Tocantins, próxima a todas as 

Secretarias de Estado, Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, Justiça Federal, 

autarquias, comércio e excelentes bairros residenciais. Sua localização privilegiada, 

possibilita o acesso, rápido e seguro, de estudantes, que trabalham e estudam e, 

daqueles de cujos pais são dependentes. 

Nesta perspectiva, a Faculdade Serra do Carmo, além de apresentar-se com 

excelente localização, tem como propósito maior, a promoção da melhoria da 

capacidade produtiva profissional e o desenvolvimento humano da população local, 

através da oferta dos seus cursos de graduação, suprindo as demandas dos mais 

variados mercados, estimulando o desenvolvimento econômico, social e cultural da 

região. 

Com mais de 10 anos de existência, a IES consolidou-se na região 

oferecendo um ensino de graduação de qualidade, formando indivíduos preparados 

para enfrentar de forma ética, versátil e criativa, as adversidades que cada profissão 

reserva. 

Assim, este documento baliza as finalidades especificas para o 

desenvolvimento dos Cursos, no que se referem aos objetivos, competências e 

habilidades, ingresso no curso, perfil do egresso, concepções metodológicas e de 

avaliação da aprendizagem, estrutura curricular, estrutura física e organizacional, 

que devem conduzir o trabalho docente na construção dos processos de 

aprendizagens significativas. 

E para tanto, os documentos listados abaixo estabelecem um referencial 

normativo e legislativo que orienta e dá suporte ao processo de elaboração deste 

PPC: 
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 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Artigos 205 

a 214. 

 Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro 

de1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

Capítulo VI –Art. 43 a 67. 

 Lei Nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de 

Educação (PNE) 2014/2024 e dá outras providências. 

 Lei Nº 10.861/2004 que institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior – Sinaes.  Institui a Comissão Própria de Avaliação – CPA. 

 Decreto 9235, de 15 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o exercício das 

funções de regulação, supervisão e avaliação das instituições de educação 

superior e dos cursos superiores de graduação e de pós-graduação no 

sistema federal de ensino. 

 Instrumentos de avaliação de cursos de graduação, presencial e a distância 

(2017) – Autorização, MEC/INEP. 

 Portaria Nº 413, de 11 de maio de 2016, que aprova, em extrato, o Catálogo 

Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, 3.ed. 2016.  

 Resolução CNE/CP Nº 1, de 5 de janeiro de 2021, que define as Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica.  

 Resolução N. 1, de 17 de junho de 2010, que normatiza o Núcleo Docente 

Estruturante e dá outras providências.  

 Lei Nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que dispõe sobre a educação ambiental, 

institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. 

Art. 1º Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos 
quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a 
conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à 
sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. [...] Art. 9º Entende-se por 
educação ambiental na educação escolar a desenvolvidas no âmbito dos 
currículos das instituições de ensino públicas e privadas, englobando: [...] 

II – Educação Superior 

Art. 10. A educação ambiental será desenvolvida como uma prática 
educativa integrada, contínua e permanente em todos os níveis e 
modalidades do ensino formal. 

§ 1º A educação ambiental não deve ser implantada como disciplina 
específica no currículo de ensino. 

Art. 11. A dimensão ambiental deve constar dos currículos de formação de 
professores, em todos os níveis e em todas as disciplinas. 
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 Resolução CNE/CP Nº 2, de 15 de junho de 2012, estabelece as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental. 

Art. 19. Os órgãos normativos e executivos dos sistemas de ensino devem 
articular-se entre si e com as universidades e demais instituições 
formadoras de profissionais da educação, para que os cursos e programas 
de formação inicial e continuada de professores, gestores, coordenadores, 
especialistas e outros profissionais que atuam na Educação Básica e na 
Superior capacitem para o desenvolvimento didático- pedagógico da 
dimensão da Educação Ambiental na sua atuação escolar e acadêmica. 

§ 1º Os cursos de licenciatura, que qualificam para a docência na Educação 
Básica, e os cursos e programas de pós-graduação, qualificadores para a 
docência na Educação Superior, devem incluir formação com essa 
dimensão, com foco na metodologia integrada e interdisciplinar. 

 Resolução CNE/CP N°1, de 17 de junho de 2004, que institui Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico- Raciais e para o Ensino de História 

e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 

Art. 1° A presente Resolução institui Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e 
Cultura Afro- Brasileira e Africana, a serem observadas pelas Instituições de 
ensino, que atuam nos níveis e modalidades da Educação Brasileira e, em 
especial, por Instituições que desenvolvem programas de formação inicial e 
continuada de professores. 

§ 1° As Instituições de Ensino Superior incluirão nos conteúdos de 
disciplinas e atividades curriculares dos cursos que ministram a Educação 
das Relações Étnico- Raciais, bem como o tratamento de questões e 
temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes, nos termos 
explicitados no Parecer CNE/CP3/2004. 

 Resolução n° 1, de 17 de junho de 2004. Institui Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História 

e Cultura Afro-Brasileira e Africana.  

 Resolução Nº 1, de 30 de maio de 2012, Estabelece Diretrizes Nacionais para a 

Educação em Direitos Humanos. 

Art. 6º A Educação em Direitos Humanos, de modo transversal, deverá ser 
considerada na construção dos Projetos Político-Pedagógicos (PPP); dos 
Regimentos Escolares; dos Planos de Desenvolvimento Institucionais (PDI); 
dos Programas Pedagógicos de Curso (PPC) das Instituições de Educação 
Superior; dos materiais didáticos e pedagógicos; do modelo de ensino, 
pesquisa e extensão; de gestão, bem como dos diferentes processos de 
avaliação.[...] 

Art. 8º A Educação em Direitos Humanos deverá orientar a formação inicial 
e continuada de todos(as) os(as) profissionais da educação, sendo 
componente curricular obrigatório nos cursos destinados a esses 
profissionais. 

Art. 9º A Educação em Direitos Humanos deverá estar presente na 
formação inicial e continuada de todos(as) os(as) profissionais das 
diferentes áreas do conhecimento. 
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 Resolução Nº 3, de 13 de maio de 2016. Define Diretrizes Nacionais para o 

atendimento escolar de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas 

socioeducativas. 

 Portaria Nº 3.284, de 7 de novembro de 2003, que dispõe sobre os requisitos de 

acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências, para instruir os processos de 

autorização e de reconhecimento de cursos, e de credenciamento de instituições. 

 Lei Nº 13.146, de 6 de Julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Capítulo IV – Do direito 

à educação. 

 Lei Nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que Institui a Política Nacional de 

Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; e altera o § 3º 

do art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

 Decreto nº 5.626, de 22 de Dezembro de 2005, que regulamenta a Lei nº 10.436, de 

24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 

da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000. 

Art. 3º A Libras deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos 
cursos de formação de professores para o exercício do magistério, em nível 
médio e  superior. [...] 

Art. 2º A Libras constituir-se-á em disciplina curricular optativa nos demais 
cursos de educação superior e na educação profissional, a partir de um ano 
da publicação deste Decreto. 

 Lei Nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio obrigatório e 

não obrigatório de estudantes e dá outras providências. 

 Portaria nº 220, de 3 de novembro de 2017, que institui o Programa Institucional de 

Internacionalização de Instituições de Ensino Superior e de Institutos de Pesquisa do 

Brasil e dispõe sobre as diretrizes gerais do Programa. 

 Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018, que estabelece as Diretrizes para a 

Extensão na Educação Superior Brasileira e regimenta o disposto na Meta 12.7 da 

Lei nº 13.005/201, que aprova o Plano Nacional de Educação- PNE 2014-2024 e dá 

outras providências. 

Art. 4º As atividades de extensão devem compor, no mínimo, 10% (dez por 
cento) do total da carga horária curricular estudantil dos cursos de 
graduação, as quais deverão fazer parte da matriz curricular dos cursos. 

 Portaria Nº 2.117, de 6 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a oferta de carga 

horária na modalidade de Ensino a Distância - EaD em cursos de graduação 

presenciais ofertados por Instituições de Educação Superior - IES pertencentes ao 

Sistema Federal de Ensino. 
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Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre a oferta de carga horária na modalidade 
de Ensino a Distância - EaD em cursos de graduação presenciais ofertados 
por Instituições de Educação Superior --IES pertencentes ao Sistema 
Federal de Ensino, com observância da legislação educacional em vigor. 

Art. 2º As IES poderão introduzir a oferta de carga horária na modalidade 
de EaD na organização pedagógica e curricular de seus cursos de 
graduação presenciais, até o limite de 40% da carga horária total do curso. 

Regimento Interno da Faculdade Serra do Carmo - FASEC, aprovado pela 

Resolução CONSUP Nº 002, em 02 de fevereiro de 2020.   

 Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da FASEC 2021- 2025, aprovado pela 

Resolução CONSUP Nº 022 de 30 de novembro de 2020. 

Neste contexto, permeado por desafios, encontra-se a Faculdade Serra do 

Carmo inserida numa região promissora de desenvolvimento, porém, com 

 inúmeros problemas sociais, e que, portanto, tem como propósito, a promoção 

de: 

 qualidade de vida através da criação de estratégias e de parcerias; 

 desenvolvimento educacional, econômico e social; 

 qualificação de profissionais capacitados para o mercado de trabalho que 

conheçam a realidade do Estado e do município onde atuarão;  

 resultados satisfatórios quanto ao incentivo à iniciativa privada. 

 Nesta perspectiva, a Faculdade Serra do Carmo, tem como propósito maior, a 

promoção da melhoria da capacidade produtiva profissional e o desenvolvimento 

humano da população local, através da oferta dos seus cursos de graduação, 

suprindo as demandas dos mais variados mercados, estimulando o desenvolvimento 

econômico, social e cultural da região. 

1.3 INSERÇÃO REGIONAL 

A Faculdade Serra do Carmo, apoiada pela sua entidade mantenedora, a 

Sociedade de Ensino Serra do Carmo- SES, apresenta-se e ratifica seus reais 

objetivos na consolidação do curso de Administração, bem como o fortalecimento de 

um ambiente de crescimento intelectual, para que seu aluno tenha uma formação 

profissional de administrador, que seja apropriada para os mercados de trabalho 

nacional e internacional.  

O número de novos pequenos negócios no Tocantins tem aumentado a cada 

ano e contribuído para alavancar não só a economia do Estado, mas também 

promover o desenvolvimento nos municípios. Um estudo setorial das Micro e 
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Pequenas Empresas (MPEs) e de Microempreendedores Individuais (MEIs) no 

Tocantins feito pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do 

Tocantins (Sebrae/TO) aponta que o setor de comércio é o que possui a maior 

concentração dos pequenos negócios. O estudo foi baseado em dados extraídos da 

base de abril de 2013 do Simples Nacional e do Portal do Empreendedor. De acordo 

com o Sebrae, em abril de 2013 o Estado contava com 47.434 empresas, sendo que 

48% estão classificadas como Micro e Pequenas Empresas e 52% como Micro-

empreendedores Individuais. De acordo com o estudo, 47,9% das empresas do 

Estado atuam no setor de comércio; 44,4% desenvolvem atividades no setor de 

serviços; 7,6% são do setor da indústria e 0,2% do agronegócio.  

A região central do Estado é responsável por 45% dos pequenos negócios. A 

pesquisa revela que dos 21.540 pequenos negócios, 10.835 estão no setor de 

serviços; 9.010 pertencem ao setor do comércio; 1.665 da indústria e 30 no 

agronegócio. O setor de serviços também lidera na capital Palmas com 6.865 

empresas, seguido do comércio com 4.498; indústria com 914 e agronegócio com 9, 

somando um total de 12.286 pequenos negócios. 

Na região norte, que concentra 35% dos pequenos negócios, há 16.586 

empresas instaladas, sendo que o comércio lidera com 8.708. O setor de serviços 

possui 6.563 empresas; a indústria 1.307 e o agronegócio 8. Em Araguaína, o 

principal polo econômico da região, das 6.466 empresas, o setor de serviços lidera 

com 3.022, seguido do comércio com 2.918; da indústria com 524 e do agronegócio 

com 2 empresas. 

Já a região sul é responsável por 20% dos pequenos negócios. O setor de 

comércio lidera na região com 5.004 das empresas instaladas. O setor de serviços 

possui 3.641 empresas, 626 atuam no setor da indústria e 37 no agronegócio. Na 

cidade de Gurupi, a concentração dos pequenos negócios está no setor de comércio 

com 1.881 empresas. O setor de serviços abriga 1.608 empresas; seguidos da 

indústria com 254 e do agronegócio com 2. 

Para a superintendente do Sebrae Tocantins, Márcia Rodrigues, o estudo 

permite que as instituições públicas e privadas e potenciais investidores avaliem o 

cenário dos pequenos negócios no Tocantins, considerando as aptidões dos 

empreendedores e a vocação de cada região. “O desenvolvimento dos pequenos 

negócios é uma pauta que deve ser incorporada na agenda de todos os gestores 

que estejam comprometidos em investir no desenvolvimento local e na geração de 



   

                                                                                                                                                                         

24  

emprego e renda do seu município. Para se criar políticas públicas condizentes com 

a realidade dos pequenos negócios é preciso estudar o cenário e é exatamente para 

isso que o estudo serve”, explica a superintendente, acrescentando que o 

Sebrae/TO tem trabalhado diretamente com as prefeituras na implementação e 

aprovação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, por ser este um dos 

caminhos mais importantes para a sobrevivência e perenidade das empresas no 

Estado. 

Outro fator de grande importância para o crescimento da região, são os 

incentivos fiscais aprovados pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico (CDE) e 

Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) em 2012, que beneficiaram diretamente 72 

empresas no Tocantins, sendo 55 empresas do ramo de comércio atacadista e 17 

dos ramos de indústria, e-commerce e comércio atacadista de medicamentos. Do 

segmento industrial, 14 empresas foram contempladas e receberam incentivos 

através do Pro indústria. 

De acordo com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, 

Ciência, Tecnologia e Inovação (SEDECTI,2014), a intenção é “vencer a guerra da 

desigualdade de desenvolvimento”, construindo um ambiente favorável para a vinda 

de novas empresas. “São quase 500 empresas gozando desses benefícios fiscais e 

com isso puderam se instalar no Estado, gerando emprego e renda para os 

tocantinenses”, ressalta o secretário Paulo Massuia. 

 O Tocantins hoje oferece um dos melhores leques de incentivos fiscais do 

País, contando com 11 modalidades que disponibilizam, entre outros benefícios, 

reduções tributárias e facilidades para instalação e manutenção do empreendimento. 

Esse tipo de apoio geralmente é voltado para pequenas, médias e grandes 

empresas. Outro fator que merece destaque no  Tocantins é a sua logística 

privilegiada, pois está na sexta colocação brasileira de estradas pavimentadas, tem 

a ferrovia norte-sul que corta o Estado e possui o terminal aeroportuário de cargas, 

facilitando o trabalho das empresas tanto atacadista quanto de outros segmentos. 

Segundo Klaus Weyand, diretor da empresa responsável pela implantação do 

porto no extremo norte do Tocantins, durante o XXV Encontro sobre o corredor 

Centro-Norte, evento de logística realizado no Tocantins organizado pelo Ecoporto 

Praia Norte, “Um milhão de toneladas por ano de produtos ajuda na competitividade 

econômica do Brasil e é isso que queremos fazer como a implantação do Porto de 

Praia Norte no Tocantins”, de acordo com Weyand, o empreendimento será 
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inaugurado em 2014 e poderá transportar, de imediato, cerca de 300 mil toneladas 

de grãos por ano através do escoamento de produtos via rio Tocantins, até a Zona 

Franca de Manaus-AM. 

O superintendente de navegação da ANTAQ – Agência Nacional de 

Transportes Aquaviários, Adalberto Tokarski, destacou durante sua palestra as 

oportunidades de negócios com a logística que o Tocantins possui. “A utilização da 

hidrovia como meio de transporte de cargas irá transformar o Tocantins e o corredor 

Centro-Norte”, destacou. Tokarski lembrou a necessidade de viabilizar a navegação 

no Rio Tocantins durante os 12 meses do ano, que hoje é impedida na época de 

seca pelo Pedral do Lourenço. “O Brasil transporta cerca de 80 milhões de toneladas 

por ano pelos rios e com a hidrovia, o Tocantins ficará cada vez mais estratégico 

com a logística adequada para atrair investidores já que terá todos os modais”, 

destaca o representante da ANTAQ. 

O diretor Planejamento e Empreendimentos Estratégicos da SEDECTI, 2013 

– Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, André 

Pugliese, apresentou durante o encontro o potencial logístico do Estado para os 

investidores presentes. Ele destacou que por causa desta logística o Estado vem 

atraindo grandes empresas que buscam agilidade no transporte de cargas. “A 

capacidade de atração de investidores pelo Estado é enorme, pois, temos as 

condições ideais de logística como: ferrovias, estradas pavimentadas, hidrovia, 

localização geográfica, alta luminosidade, terras férteis, tudo isso contribui para que 

os investidores vejam o Tocantins como ponto estratégico para os negócios”, 

afirmou Pugliese. 

Diante desses atrativos e potencialidades regionais, os cursos de da FASEC 

terão papel importantíssimo na formação da mão de obra qualificada para atender as 

demandas do mercado de trabalho. 

A instituição, portanto, acredita na possibilidade para mudança significativa na 

sociedade tocantinense. 

1.3.1 Posicionamento Geo-educacional da Faculdade Serra do Carmo  

 A Faculdade Serra do Carmo está situada na região norte do País, com sede 

em Palmas, capital do Estado do Tocantins. O município de Palmas foi criado por 

intermédio da Lei Estadual de nº 070, de 26 de julho de 1989, com o 
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desmembramento dos municípios de Porto Nacional e de Taquaruçu do Porto. A 

capital tocantinense fica localizada no centro geodésico do Estado, limita-se ao 

Norte com o município de Tocantínia, ao Sul com os municípios de Porto Nacional e 

Monte do Carmo; a Leste com Aparecida do Rio Negro e a Oeste com Paraíso do 

Tocantins. Possui clima tropical e forte identidade paisagística, formada por uma 

faixa de terra com baixa declividade, distância média de 15 km entre a margem do 

Rio Tocantins e encosta da Serra do Lajeado. Sua extensão territorial é de 

2.218,937 km2, sendo 176,232 km3 de área urbana (Lei Complementar nº 155, de 28 

de dezembro de 2007). Possui uma densidade demográfica de 102,90 km². O PIB é 

de R$17.240 bilhões. Indicadores sociais revelam que a esperança de vida é de 71,6 

anos; a mortalidade infantil é de 26,4% e o IDH é 0,699. (IBGE, 2014). 

As diversas formas de territorialidades no Tocantins merecem ser conhecidas. 

As ocupações do estado pelos indígenas, afro-descendentes, entre outros grupos, 

fazem parte dos objetos de pesquisa. Os estudos realizados revelam as múltiplas 

identidades e as diversas manifestações culturais presentes na realidade do 

Tocantins, bem como as questões da territorialidade como princípio para um ideal de 

integração e desenvolvimento local. 

O Tocantins possui uma população bastante heterogênea que agrupa uma 

variedade de povos indígenas e uma significativa população rural. A FASEC tem, 

portanto, o compromisso com a melhoria do nível de escolaridade no Estado, 

oferecendo uma educação contextualizada e inclusiva. Dessa forma, a IES tem 

desenvolvido ações voltadas para a educação indígena, quilombola e de jovens e 

adultos. 

1.3.2  Breve identificação e caracterização física 

 

Planejada para ser a capital do Tocantins, Palmas foi criada em 20 de maio 

de 1989 (pouco tempo depois da criação do Estado) por intermédio da Lei Estadual 

de nº 070, de 26 de julho de 1989, com o desmembramento dos municípios de Porto 

Nacional e de Taquaruçu do Porto4 e instalada em 1º de janeiro de 1990, após a 

transferência da capital provisória, Miracema.  

                                                           
2 Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010 
3 Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010 
4http://www.seplan.to.gov.br/seplan/br/download/14%20-%20Palmas.pdf acessado em 24/05/2012 
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 O primeiro passo para o planejamento da capital definitiva foi dado logo após 

a eleição do governador Siqueira Campos, em 15 de novembro de 1988, que 

solicitou levantamento para definir a localização de uma cidade que lhe 

possibilitasse ser um pólo de irradiação de desenvolvimento econômico e social do 

Estado. O resultado do estudo determinou uma área localizada entre os municípios 

de Porto Nacional e Taquaruçu do Porto, a leste do povoado do Canela. 

Palmas começou a ser construída pelos trabalhadores que vieram do interior 

do Tocantins e de vários outros estados do país. Entretanto, somente a partir do dia 

1° de janeiro de 1990, é que Palmas passou a ser a capital definitiva do estado, já 

que antes a cidade ainda não possuía condições físicas de sediar o governo 

estadual, que estava alocado temporariamente no município vizinho de Miracema do 

Tocantins. 

A instalação de Palmas só foi possível com a transferência da sede 

administrativa do município de Taquaruçu para Palmas, tornando o prefeito eleito de 

Taquaruçu, Fenelon Barbosa, o primeiro prefeito de Palmas. Com esta decisão, 

Taquaruçu do Porto transformou-se em Distrito de Palmas, assim como Taquaralto e 

Canela. 

O nome de Palmas foi escolhido em homenagem à comarca de São João da 

Palma, sede do primeiro movimento separatista do norte goiano, e também pela 

grande quantidade de palmeiras na região. 

A capital tocantinense fica localizada no centro geodésico do Estado, limita-se 

ao Norte com o município de Tocantínia, ao Sul com os municípios de Porto 

Nacional e Monte do Carmo; a Leste com Aparecida do Rio Negro e a Oeste com 

Paraíso do Tocantins. Possui clima tropical e forte identidade paisagística, formada 

por uma faixa de terra com baixa declividade, distância média de 15 km entre a 

margem do Rio Tocantins e encosta da Serra do Lajeado. Sua extensão territorial é 

de 2.218,937 km5, sendo 176,232 km6 de área urbana (Lei Complementar nº 155, de 

28 de dezembro de 2007). Possui uma densidade demográfica de 102,90 km². 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      
 
5 Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010 
6 Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1_de_janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1990
http://pt.wikipedia.org/wiki/Miracema_do_Tocantins
http://pt.wikipedia.org/wiki/Miracema_do_Tocantins
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1.3.3  Aspectos Populacionais  

A população de Palmas é formada por pessoas oriundas das diversas 

regiões do país, em razão da implantação do Estado e da sua capital, no final da 

década de 1980. Diversos fatores contribuíram para a formação da população 

palmense e tocantinense, dentre eles a posição geográfica em que está localizado o 

Estado do Tocantins, com fronteira entre seis outros estados das regiões, Norte, 

Nordeste e Centro Oeste, são eles: Maranhão e Pará ao Norte, Goiás ao Sul, 

Maranhão Piauí e Bahia, ao Leste; Pará e Mato Grosso, a oeste. Em 2020, a 

população palmense era de 306.296 (trezentos e seis mil, duzentos e noventa e 

seis) habitantes, desses 49,4% eram homens e 50,6% mulheres. Residiam em área 

urbana 97,1% e 2,9% em área rural7. A taxa média anual de crescimento da 

população do município de Palmas, no período de 2000 a 2010, foi de 5,21%, sendo 

o maior índice entre as 10 maiores cidades do Tocantins; obteve uma variação de 

66,23 pontos percentuais. Segundo dados do IBGE/2010 estima-se que de 2010 a 

2011 a população residente passou de 228.332 (duzentos e vinte e oito mil, 

trezentos e trinta e dois) para 242.070 (duzentos e quarenta e dois mil e setenta) 

habitantes, uma taxa de crescimento anual, aproximadamente, de 2,7 a 3%. 

Vale destacar, que 51,5%8 da população de Palmas é formada por jovens, 

com idade entre 15 a 39 anos. Observa-se também que a população em idade 

escolar é de 10,6%, na faixa etária de 0 a 5 anos (educação infantil) e de 16% de 6 a 

14 anos (ensino fundamental). 

Por ocasião do 25º aniversário do Estado do Tocantins (05.10.2013), foi 

criada a região metropolitana de Palmas, com sede na Capital, abrangendo 15 

municípios do seu entorno, com população estimada pelo IBGE/2013 em 177.000 

(cento e setenta e sete mil) habitantes. Esta região dará agilidade às ações do 

governo do Estado voltadas à Capital, levando em conta parcerias com as 

prefeituras dos municípios alcançados e, consequentemente, as atividades culturais, 

empresariais, de saúde e educação. De acordo com a Agência Tocantinense de 

Notícias (ATN), as cidades que compõem a região metropolitana de Palmas, além 

da Capital são: Aparecida do Rio Negro; Barrolândia; Brejinho de Nazaré; Fátima; 

Ipueiras; Lajeado; Miracema do Tocantins; Miranorte; Monte do Carmo; Oliveira de 

Fátima; Paraíso do Tocantins; Porto Nacional; Pugmil; Silvanópolis e Tocantínia. 

                                                           
7Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010 
8 Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. Resultados do Universo Preliminares 
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Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE/2020) 

Palmas ultrapassou em 2020 a marca de 300 mil habitantes pela primeira vez desde 

que foi fundada, em 1989. A capital do Tocantins possui agora uma população 

projetada de 306.296 pessoas. O número é 2,4% maior que o registrado na projeção 

de 2019, quando a cidade aparecia com 299.127 habitantes. 

A taxa de crescimento de Palmas é a segunda maior entre as capitais. A 

única que apresentou um número mais alto foi Boa Vista (RR), que viu a população 

aumentar 5,12% em um ano. Mesmo assim, Palmas segue sendo a capital estadual 

menos populosa do Brasil.  O ritmo de crescimento da cidade está acima da média 

nacional, que foi de 0,77%. O estado como um todo agora possui uma população 

projetada de 1.590.248 pessoas, sendo o quarto menos populoso do país. 

O ranking das cinco maiores cidades do Tocantins permanece inalterado, com 

Palmas na liderança seguida por Araguaína (183,3 mil), Gurupi (87,5 mil), Porto 

Nacional (53,3 mil) e Paraíso do Tocantins (51,8 mil). 

Vale destacar, que 51,5%9 da população de Palmas é formada por jovens, 

com idade entre 15 a 39 anos. Observa-se também que a população em idade 

escolar é de 10,6%, na faixa etária de 0 a 5 anos (educação infantil) e de 16% de 6 a 

14 anos (ensino fundamental). 

Para que a Faculdade Serra do Carmo consolide o seu desempenho 

Institucional e cumpra a sua função social deverá atentar para os compromissos com 

a redução das desigualdades sociais e com o desenvolvimento econômico regional.  

1.3.4 Aspectos Socioeconômicos  

Nos últimos anos o Estado do Tocantins tem se encontrado em franca 

expansão agrícola, graças à vasta quantidade de área agrícola disponível, a sua 

localização privilegiada para o escoamento da produção e as excelentes condições e 

da foclimáticas predominantes. Tudo isto somado aos investimentos realizados pelo 

Governo em infraestrutura, como estradas, energia e projetos hidroagrícolas, além 

das obras que estão por se concretizar como: Ferrovia Norte-Sul, Hidrovia Araguaia–

Tocantins, associadas à plataformas multimodais. 

O potencial do Estado na área agroindustrial tem estado em franco 

desenvolvimento nos últimos anos, conforme pesquisas conduzidas pela FIETO 

                                                           
9 Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. Resultados do Universo Preliminares 
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demonstraram que existe uma demanda significativa por “Pessoal Qualificado”, a 

qual foi apontada como o segundo obstáculo ao desenvolvimento do setor industrial. 

Neste aspecto em particular, assim como se observa em relação às nações 

desenvolvidas, a quantidade e qualidade dos profissionais intitulados engenheiros é 

um fator de relevada importância para o estado.  

Acompanhando as perspectivas do Governo Federal, o Estado do Tocantins 

tem se posicionado como uma das últimas fronteiras agrícolas do Brasil, 

investimento fortemente na cadeia produtiva do agronegócio e potencializando este 

seguimento através de políticas públicas de estímulo à produção agropecuária.  

Os estímulos do governo do estado têm possibilitado safras recordes em 

períodos consecutivos no estado do Tocantins. Em 2018, segundo o IBGE, o Estado 

possuía 35% de sua população ocupada nas atividades agropecuárias. A 

participação destes produtores e da agroindústria representou em 2019 40% do PIB 

do Estado. 

A economia do Estado está baseada na agricultura, pecuária e extrativismo. 

A indústria tocantinense está contemplada em aproximadamente 50% no setor da 

construção civil e mobiliário, seguido pela indústria mecânica, metalúrgica e de 

material elétrico com 14% e das indústrias do ramo de alimentação com 18%. O 

emprego formal da indústria no estado concentra-se principalmente na Capital do 

Estado (SEBRAE, 2016). 

O Estado do Tocantins possui área de 277.620,9 Km², o que representa 

aproximadamente 7% da região Norte (3.869.637) e 3,3% do território brasileiro. O 

estado é composto de 139 municípios e subdividido em oito microrregiões: 

Araguaína, Bico do Papagaio, Gurupi, Miracema do Tocantins, Rio Formoso, 

Dianópolis, Jalapão e Porto Nacional.  

De acordo com o Censo Demográfico do IBGE (2010), a população era de 

1.38 milhão de habitantes, o que representa 0,73% da população do país e 8,82% 

da população da região Norte. Ainda de acordo com o IBGE a densidade 

demográfica era de 4,98 hab/ km2, sendo que a população 79% urbana e 31% rural.  

Desde sua criação grande transformações socioeconômicas ocorreram, 

especialmente a partir da consolidação de investimentos em infraestrutura básica de 

escolas, hospitais, estradas, pontes e inúmeras outras. Entre os anos de 2000 e 

2010 a população apresentou um crescimento médio de 22,5%, enquanto o Produto 

Interno Bruto cresceu no acumulado 74,2% em termos absolutos (IBGE, 2012) e a 
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taxa de criação de empregos formais foi de 142% (MTE, 2014). Além do 

considerável crescimento econômico. O Tocantins também tem melhorado seus 

indicadores sociais e econômicos, com investimentos nas áreas de saúde, educação 

e nos setores primários, secundário e terciário.  

Além da construção de novas obras a Secretaria Estadual de Infraestrutura 

tem atuado na restauração, reformas e ampliações de prédios públicos destinados a 

abrigar as sedes de Secretarias e outros Órgãos Públicos, incluindo Hospitais 

Regionais, Postos de Saúde, Colégios e Centros Educacionais, Saneamento Básico, 

Distritos Industriais, Delegacias etc. 

No que tange a infraestrutura de transporte, além das estradas municipais, 

são 1.372 km de rodovias federais que ligam o Tocantins a todas as regiões do país, 

como a BR-153 que constitui importante corredor para o transporte de cargas, e um 

total de 13.000 km de rodovias estaduais que integram os municípios tocantinenses, 

sendo 6.000 km pavimentados e 7.000 km não pavimentos.  

A meta do Governo do Tocantins é dotar todos os municípios do estado de 

infraestrutura e logística de transportes, reduzindo custos, gerando desenvolvimento 

turístico, econômico e social nas microrregiões. As ações buscam principalmente 

agilizar o escoamento da produção da mais nova fronteira agrícola do país, gerando 

empregos e renda às famílias tocantinenses.  

Outro importante avanço na infraestrutura de transporte veio com a 

construção da Ferrovia Norte Sul (EF-151), pois promoverá nova alternativa de 

transporte, mais rápida e de baixo custo, além de contribuir efetivamente para 

reduzir a deterioração das rodovias. A construção da Ferrovia de Integração Leste-

Oeste (EF-334) foi planejada para integrar o Norte e o Nordeste do Brasil, 

possibilitando a interligação e o escoamento da produção dos estados de Tocantins, 

Maranhão, Goiás e Bahia aos portos de Ilhéus/BA e Itaqui/MA, o que proporcionará 

melhor desempenho econômico de toda a malha ferroviária.  

Em relação ao transporte aviário o Estado do Tocantins possui três 

aeroportos públicos distribuídos de forma a atender as principais regiões do Estado, 

mas apenas o Aeroporto Internacional Lysias Rodrigues, situado na capital Palmas, 

está sob responsabilidade administrativa da Infraero. Os outros dois aeroportos são 

administrados pelos municípios de Araguaína (região norte) e Gurupi (região sul) por 

meio de convênio com o Governo do Estado.  

O Aeroporto Brigadeiro Lysias Rodrigues possui um Terminal de Logística 
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de Cargas o qual opera com a movimentação de carga nacional, com possibilidade 

de expandir as operações para importação e exportação. Com mais de 1.400 m² de 

área, quando estiver em pleno funcionamento terá capacidade de movimentar até 15 

mil toneladas de produtos ao mês.  

O transporte aquaviário é composto atualmente pelo Ecoporto Praia Norte, 

instalado no município de Praia Norte, o qual possui área total de 744.000m² na 

margem esquerda do rio Tocantins, cerca de 600 km de distância da capital Palmas, 

a 70 km da cidade de Imperatriz, no Sul do Maranhão, e a 200 km da cidade 

Marabá, no sudeste do Pará.  

O Ecoporto Praia Norte viabiliza o escoamento de commodities do centro do 

Brasil em direção aos portos de Manaus (AM), de Belém (PA) e de Itaqui (MA), bem 

como receber, numa rota mais curta, produtos acabados do Polo Industrial de 

Manaus em direção às regiões Nordeste, Sul e Sudeste do Brasil. Neste caso, via 

integração multimodal dos grandes projetos ferroviários, como as Ferrovias Norte-

Sul e Ferrovia de Integração Oeste Leste, e ainda contribui para a área alfandegada 

do aeroporto Lysias Rodrigues em Palmas.   

Outro importante projeto é o da Hidrovia Araguaia-Tocantins, que data da 

década de 1960, tendo sido retomado a partir dos anos 80, com o objetivo de 

programar a navegação comercial na bacia do Tocantins-Araguaia, em trechos já 

navegáveis durante boa parte do ano.  

Não mesmo importante é o Programa PROPERTINS de perenização das 

águas do Tocantins, e que envolve a construção de inúmeras barragens em rios 

tributários do Rio Tocantins, como o Rio Manuel Alves na região Sudeste, cujos 

objetivos inclui a criação de perímetros irrigados e a geração de energia elétrica. E 

como este tem-se ainda o Projeto Rio Formoso (Formoso do Araguaia, Dueré e 

Lagoa da Confusão), o Projeto Guarita (Itapiratins) e o Projeto Sampaio (Carrasco 

Bonito e Sampaio), também destinados à criação de perímetros irrigados que se 

destinam ao fomento e intensificação da produção agrícola dessas regiões.  

O Índice de Desenvolvimento Humano em Palmas era de 0,80, segundo 

dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 2000); e, 

da infância, 0,72 (UNICEF, 2004). O Produto Interno Bruto (PIB) da capital, em 2009, 

era de R$ 2.964.231,00 (dois milhões, novecentos e sessenta quatro mil, duzentos e 

trinta e um reais) o PIB per capita, nesse mesmo ano, era de R$ 15.713,27 (quinze 
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mil, setecentos e treze reais e vinte e sete centavos)10 . No período de 1999 a 2009 

o PIB da capital tocantinense passou de R$ 429.486,00 (quatrocentos e vinte e nove 

mil, quatrocentos e oitenta e seis reais) para R$ 2.964.231,00 (dois milhões, 

novecentos e sessenta e quatro mil, duzentos e trinta e um reais), correspondendo a 

um crescimento de 590%. 

A área de serviços foi a que mais contribuiu na economia palmense. Em 

2009, representou 62,87% do PIB, seguido por 23,29% da Indústria e 0,7% da 

agropecuária. A área de serviços é composta principalmente por sociedades 

limitadas e firmas individuais, sendo na sua maior parte formada de microempresas, 

que representam 80% das 4.394 (quatro mil, trezentos e noventa e quatro) empresas 

existentes em Palmas, segundo dados do site oficial da Prefeitura11.  

Ainda, de acordo com os dados da Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEDECT,2013), Palmas está entre os 

oito municípios do Estado em franca expansão, além de Paraíso do Tocantins, 

Gurupi, Araguaína, Colinas e Porto Nacional, considerados como as cidades mais 

populosas que contam com estrutura apropriada, tornando-as adequadas para a 

instalação de diversos tipos de investimentos. 

Nesta perspectiva, os indicadores demonstram a potencialidade do 

desenvolvimento econômico e social de Palmas, considerada, segundo dados do 

IBGE (2010), a capital com grande atratividade para migrantes de todo o Brasil, 

apresentando um crescimento populacional anual médio de 30% (trinta por cento) 

nos últimos 05 (cinco) anos. Logo, faz-se necessário alternativas que propiciem a 

melhoria da qualidade de vida para a população. 

Por ser o centro administrativo e econômico do Tocantins, o setor de serviços 

é o principal setor da economia palmense. A participação da agropecuária na 

economia palmense, menor do que a do setor de serviços, está baseada em 

pequenas chácaras no entorno da cidade e nas rodovias que dão acesso a Palmas, 

além de fazendas de plantação de soja e de criação de gado no distrito de 

Buritirana. 

A economia é predominantemente formal, formada principalmente por 

sociedades limitadas e firmas individuais. As micro empresas são as mais comuns 

                                                           
10Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência da 

Zona Franca de Manaus – SUFRAMA 
11 http://portal.palmas.to.gov.br/conheca_palmas/ acessado em 17/05/2014 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Setor_terci%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Agropecu%C3%A1ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A1cara
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fazenda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Soja
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pecu%C3%A1ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Buritirana_%28Tocantins%29&action=edit&redlink=1
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no município, sendo que elas compõem mais de 80% das 4.394 empresas 

palmenses. A cidade possui quatro distritos industriais, sendo eles o Distrito 

Industrial de Palmas, o Distrito Industrial Tocantins I, o Distrito Industrial Tocantins II 

e o Distrito Industrial de Taquaralto. Todos eles ficam localizados às margens das 

rodovias TO-050 e TO-010. Além da região do Plano Diretor, da região de 

Taquaralto e dos Aurenys I, II, III e IV (sede municipal), o município de Palmas 

também possui dois distritos localizados ao longo da rodovia TO-030, sendo estes o 

distrito de Taquaruçu e o distrito de Buritirana. Além destas localidades, o distrito de 

Luzimangues, localizado na margem esquerda do Rio Tocantins, também está 

intrinsecamente ligado a Palmas. Este último está localizado em território do 

município vizinho de Porto Nacional, estando às margens da rodovia TO-080. 

Palmas se transformou numa cidade polo cuja influência sócio econômica 

abrange todo o estado do Tocantins, além do sudeste do Pará, do nordeste do Mato 

Grosso e do sul do Maranhão. Apesar de uma desaceleração, Palmas tem um 

crescimento econômico de 8,7%, maior do que o índice nacional e do Tocantins. 

Com este perfil, Palmas atrai jovens e adultos para o mercado de trabalho, 

contando, além de pequenas e médias indústrias, com os maiores supermercados 

varejistas e atacadistas do País, 02 shopping centers, prestadoras de serviços e 

comércio forte e bem estruturado. Assim, a oferta de empregos é constante, sendo 

que, a principal queixa dos empresários é falta de pessoal qualificado. 

1.3.5 Aspectos Educacionais 

A educação superior abrange: cursos sequenciais aos concluintes do ensino 

médio ou equivalente graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão (LDBEN, Lei 

nº 1996, art. 44).Assim, pensar na educação ofertada requer a verificação de dados 

da oferta desses sistemas em Palmas, visto que funcionam de forma 

interdependente e complementar, sendo impactados e impactando a realidade local, 

pois, uma base educacional consolidada, eleva o nível da Educação Superior e 

contribui para o desenvolvimento econômico e social da Região. 

As Instituições de Ensino Superior - IES existentes no Estado do Tocantins 

estão atendendo parcela das exigências escolares, porém com uma oferta de vagas 

muito inferior à demanda e sem a abrangência necessária de áreas do 

conhecimento, de forma a possibilitar um desenvolvimento sustentado da região, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_industrial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Distritos_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=TO-030&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Taquaru%C3%A7u_%28Tocantins%29
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Buritirana_%28Tocantins%29&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Luzimangues
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Tocantins
http://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_Nacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/TO-080
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade-polo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Sudeste_Paraense
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_do_Norte_Araguaia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_do_Norte_Araguaia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Sul_Maranhense
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seja pela formação de recursos humanos qualificados, seja pela produção de 

conhecimento apropriável pela população. 

O Estado do Tocantins que com uma população de cerca de 1.383.453 (um 

milhão, trezentos e oitenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e três) habitantes 

(IBGE, 2010), demanda com certeza um esforço crescente na criação de novos 

cursos de graduação, bacharelados, licenciaturas, tecnológicos e programas de 

mestrado e doutorados com vistas a propiciar melhores condições de vida à 

comunidade tocantinense. 

O crescimento vertiginoso das diversas cidades do Estado do Tocantins, 

nestes últimos anos, impõe a formulação, também rápida, de estratégias 

educacionais que possam dotar essas novas áreas urbanas, e mesmo as 

populações rurais, de condições eficientes para o ensino nos seus três principais 

graus e, sobretudo, o universitário. 

O Estado do Tocantins em 2010, segundo o último censo demográfico, 

apresentava uma taxa de alfabetização de 87,1%. No entanto, de acordo com dados 

do Plano Nacional de Educação – PNE do ano de 2013 a taxa de alfabetização para 

pessoas de 15 anos ou mais para o Estado do Tocantins ficou abaixo dos índices 

registrados na Região Norte e no Brasil, ou seja, 90,5% e 91,5%, respectivamente.  

De acordo com o Censo Escolar de 2015, a rede estadual de educação de 

Tocantins é composta por 508 escolas. São 380 unidades (60%) localizadas em 

área urbana e 128 (40%) em área rural. As matrículas das escolas estaduais – 

reunindo todas as etapas e modalidades de ensino – somam um total de 176.083. 

São 162.877 matrículas em área urbana e 13.206 na área rural. Do total de escolas 

do estado, 262 compõem a rede de Ensino Médio regular estadual, estando 205 

(78%) delas localizadas na área urbana e 57 (22%) escolas na área rural. O total de 

matrículas em escolas com Ensino Médio regular totaliza 61.809 que estão 

distribuídas da seguinte forma: 58.735 matrículas em escolas urbanas e 3.073 

matrículas em escolas situadas em área rural.  

O indicador IDEB do Tocantins subiu de 2,9 para 3,3 entre os anos de 2005 e 

2015. No entanto, essa variação não foi totalmente linear: entre 2005 e 2011 o 

estado apresentou sucessivas melhoras em seu desempenho, chegando a superar o 

país em 2011. No início da série, em 2005, as notas de Tocantins e do Brasil eram 

bastante similares. Nos anos seguintes, embora com resultados próximos, o estado 
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manteve-se atrás do desempenho nacional. Em 2011, ano de melhor resultado para 

o estado, a média nacional foi superada e, no ano seguinte, enquanto o IDEB do 

país foi mantido, o estadual caiu novamente, ficando 0,2 pontos atrás do resultado 

nacional. Em 2015 os desempenhos aumentaram, fechando o período com IDEB de 

3,5 para o país e de 3,3 para o estado de Tocantins.  

No contexto regional o Tocantins manteve desempenho superior ao da Região 

Norte em todo o período de avaliação, com destaque para a média de 2007 e 2011, 

quando o desempenho estadual alcançou 0,4 pontos acima da média da região, 

registrando a maior distância de pontuação entre ambos. Em 2013, Tocantins e 

Norte apresentaram queda no IDEB e, em 2015, assim como observado no IDEB do 

país, os resultados do estado e da região encerraram o período com ligeiro aumento.  

Apesar dos avanços no IDEB, dados do Sistema de Avaliação da Educação 

Básica (SAEB) revelam um pouco mais sobre a situação da educação tocantinense. 

A escala de Língua Portuguesa no Ensino Médio varia de 225 a 425, dividida em oito 

níveis, onde quanto mais alto o nível, melhor o desempenho. O Tocantins esteve no 

nível 1 entre 2005 e 2009, chegou ao nível 2 no ano de 2011, voltou ao nível 1 em 

2013 e retornou ao nível 2 em 2015. Em um comparativo geral é possível perceber 

que o estado esteve abaixo do desempenho nacional em todos os anos de 

avaliação. Em 2013 houve uma queda acentuada, tanto no cenário nacional (cerca 

de 5 pontos) quanto no estadual (cerca de 10 pontos) e, em 2015, estado e país 

elevaram suas médias.  

Em relação à Região Norte o Estado do Tocantins e a própria região 

apresentaram trajetórias distintas. Entre 2005 e 2007 os resultados de ambos foram 

próximos, mas em 2009 a região alcança o melhor resultado do período (256,5). 

Após a queda de desempenho em 2013, estado e região aumentaram suas médias 

em 2015, mas Tocantins ficou cerca de 5 pontos atrás do resultado regional. A 

escala SAEB para a prova de Matemática do Ensino Médio varia entre 225 e 475 

pontos (distribuídos em intervalos que correspondem a dez níveis). O desempenho 

estadual em Matemática manteve-se abaixo do resultado nacional em todo o 

período. Interessante destacar que, tanto estado quanto país oscilaram muito pouco 

seus resultados de 2005 a 2015.  

Outra semelhança dos resultados do SAEB Matemática é que, em 2011, 



   

                                                                                                                                                                         

37  

Brasil e Tocantins apresentaram leve melhora de suas médias e apresentaram 

pequena queda em 2013. Já em 2015, enquanto o país caiu 0,2 pontos, Tocantins 

apresentou aumento de 1,9 em relação ao resultado anterior. Ao se comparar o 

desempenho de Tocantins com a Região Norte, percebe-se que, da mesma forma 

que o observado no comparativo com o país, o estado manteve-se abaixo do 

desempenho regional em todos os anos de avaliação. A Região Norte encerrou o 

período com média de 253,2, enquanto que o estado alcançou 251,9.  

O Censo Escolar é um levantamento nacional de dados estatísticos 

educacionais a partir de dados fornecidos pelas próprias escolas. Entre as 

informações disponibilizadas através do Censo estão as somas dos alunos 

aprovados, reprovados e que abandonaram a escola ao final de cada ano letivo. No 

estado observa-se que as taxas menos favoráveis estão no 1º ano do Ensino Médio. 

No comparativo com o país, Tocantins possui a mesma taxa de reprovação no 1ª 

ano (17,7%); apresenta mais abandonos no 1º e 2º anos; e tem taxa de aprovação 

levemente superior apenas no 3º ano.  

No que se refere à taxa de distorção idade-série, indicador que permite avaliar 

o percentual de alunos, em cada série, com idade superior à recomendada, a 

distorção é maior no primeiro ano do Ensino Médio, com taxa de 37,9%. Por outro 

lado, há uma tendência de diminuição da distorção idade-série ao longo dos anos. 

No entanto, a partir de 2013 as taxas estaduais ficaram mais elevadas que as do 

país, enquanto que no comparativo com a Região Norte o estado apresentou taxas 

de distorção menores em todos os anos.  

O uso de computador e da internet nas escolas pode ser considerado uma 

ferramenta didática atual e dinâmica, capaz de despertar maior interesse dos jovens. 

Apesar de não ser unanimidade, há estudos que apontam para o uso de Tecnologias 

de Informação e Comunicação (TICs) nas salas de aula como responsável por 

elevar a qualidade da educação, bem como por proporcionar uma maior preparação 

dos jovens para atuar em um mundo global e competitivo.  

Mas, para além da existência de computadores nas escolas, as pesquisas 

sinalizam a importância da preparação dos professores para a utilização de tais 

tecnologias, não sendo, portanto, automático o impacto na qualidade do ensino. 

Além disso, a existência de computador e a internet nas escolas podem ser 
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consideradas uma boa forma de inclusão digital, uma vez que diversos jovens não 

possuem acesso a computadores ou internet em seus domicílios. A existência de 

computador contempla 84,3% do universo das escolas públicas de Tocantins, mas o 

acesso à internet é menor: 65,4%. Essa realidade é superior à média brasileira, onde 

75,6% das escolas são equipadas com computador e 58,6% com acesso à internet.  

Entre as escolas estaduais tocantinenses o acesso ao computador e à internet 

é maior se comparado às escolas públicas no estado. Em relação ao acesso ao 

computador, o percentual de escolas estaduais chega a 90,6%; já em relação ao 

acesso à internet o acesso é menor (83,7%). Essa maior presença de TICs nas 

escolas estaduais também é observada no país: 94,3% das escolas estaduais 

brasileiras têm computadores e 88,5% possuem acesso à internet. Entre as escolas 

estaduais com Ensino Médio regular Tocantins possui uma oferta de internet um 

pouco inferior à média nacional. O acesso à internet no estado é uma realidade para 

92% das escolas, enquanto a média nacional é de 93,3%.  

No estado de Tocantins 98,9% das escolas estaduais com Ensino Médio 

regular possuem computador, apesar de apenas 56 dos 139 municípios 

apresentarem entre 80% e 100% de acesso à internet em suas escolas. Os 

municípios de Campos Lindos, Filadélfia, Goiatins, Iatacajá, Itaguatins, Monte Santo 

do Tocantins, Monte Santo do Tocantins, Paranã, Rio dos Bois, São Félix do 

Tocantins e Tocantínia possuem escolas com menos de 30% de acesso à rede 

mundial de computadores.  

No que diz respeito ao local de funcionamento, à infraestrutura e aos serviços 

públicos, a partir de dados do Censo Escolar 2015, constata-se que as escolas de 

Ensino Médio tocantinenses funcionam majoritariamente (98,1%) em prédios 

escolares. Existem ainda 0,4% de escolas desenvolvendo suas atividades em 

templos religiosos; 1,9% em galpões; 0,4% em unidades prisionais e 0,4% na casa 

do professor.  

A infraestrutura é um aspecto muito importante para o bom funcionamento de 

uma escola. Quando adequada às necessidades da comunidade escolar, ela é 

capaz de produzir efeitos que interferem diretamente no desempenho dos alunos, 

pois facilita os processos de aprendizagem, amplia oportunidades educativas, ajuda 

a dinamizar atividades e oferece um ambiente seguro e acolhedor. No Tocantins, 
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quase todas as escolas possuem banheiro (98,9%), sala dos professores (92,8%), 

bibliotecas (84,9%) e quadra de esportes (80%). Por outro lado, enquanto 87,9% das 

unidades escolares dispõem de laboratórios de informática, há laboratórios de 

ciências em apenas 16,2% das escolas.  

Dos serviços públicos essenciais mais presentes nas escolas tocantinenses 

estão: o abastecimento público de energia elétrica (95,5%), a coleta regular de lixo 

(85,3%) e o abastecimento de água pela rede pública (83,4%). Já o esgotamento 

sanitário ligado à rede pública atinge apenas 11,3% das escolas de Ensino Médio no 

estado. A maioria das escolas de Tocantins oferece turno noturno (84,0%) e apenas 

4,1% disponibiliza ensino profissionalizante.  

Em 2016, a Secretaria de Estado de Educação, Juventude e Esporte de 

Tocantins apresentava 15 programas e projetos em andamento, sendo esses 

classificados da seguinte forma: de competência federal (desenvolvidas pelo MEC 

ou em parceria com o referido Ministério); de competência exclusiva da Secretaria 

de Educação ou em parceria com outro órgão governamental; e fruto de parcerias 

com entidades privadas.  

Dentre os programas de competência federal eram 5 iniciativas: Programa 

Nacional de Alimentação Escolar; Programa Nacional de Educação Fiscal; Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico (PRONATEC); Programa Nacional de 

Fortalecimento dos Conselhos Escolares; e Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD). Os programas e projetos desenvolvidos pela Secretaria de Educação do 

Estado somavam 03 iniciativas: Programa Vamos Ler!; Voluntários Tocantins; 

Prêmio Escola Comunitária do Tocantins; Programa Gestão Compartilhada. Os 

programas desenvolvidos com outro órgão governamental identificados na pesquisa 

eram 03: Parlamento Jovem Brasileiro; Consórcio Brasil Central; e Observatório dos 

Adolescentes. 

Nesse contexto, se insere a história da Faculdade Serra do Carmo, 

entrelaçada com o processo de desenvolvimento do estado, estabelecendo um 

vigoroso suporte na formação educativa e profissional da sociedade. A FASEC, 

portanto, apresenta-se como uma necessidade para qualificação de recursos 

humanos, produção de conhecimento e desenvolvimento de tecnologias, 

principalmente voltadas às questões do desenvolvimento regional. 

A Faculdade Serra do Carmo, por meio do curso de Biomedicina, tem como 
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objetivo primordial criar um impacto sócio-educacional que melhore a qualidade de 

vida dos moradores da cidade de Palmas e de várias micro-regiões adjacentes, nas 

quais destacam-se: ao leste  os Municípios de Mateiros e Ponte Alta; ao nordeste 

identificados como uma região de serrado apresenta-se a cidade de Pedro Afonso 

como seu ponto central regional; localizada ao norte temos a região entre os rios 

Tocantins e Araguaia, se destacam os diversos municípios do Bico do papagaio; a 

oeste os municípios que se localizam às margens da Rodovia Federal Belém- 

Brasília, como Paraíso do Tocantins e Miranorte. 

Com este propósito, a Faculdade Serra do Carmo elaborou o presente 

projeto, priorizando ações, para formar sólidas competências teóricas e práticas do 

profissional Biomédico, preparando o futuro profissional para enfrentar os desafios, 

propondo ações interventivas para melhoria dos problemas detectados.  

O crescimento das diversas cidades do Estado do Tocantins, nestes últimos 

anos, impõe a formulação, também rápida, de estratégias educacionais que possam 

dotar essas novas áreas urbanas, e mesmo as populações rurais, de condições 

eficientes para o ensino nos seus três principais graus e, sobretudo, o universitário. 

A Faculdade Serra do Carmo, através de seus cursos, tem como objetivo 

primordial criar um impacto sócio educacional que melhore a qualidade de vida dos 

moradores da cidade de Palmas e de várias microrregiões adjacentes, nas quais 

destacam-se: ao leste  os Municípios de Mateiros e Ponte Alta; ao nordeste 

identificados como uma região de serrado apresenta-se a cidade de Pedro Afonso 

como seu ponto central regional; localizada ao norte temos a região entre os rios 

Tocantins e Araguaia, se destacam os diversos municípios do Bico do papagaio; a 

oeste os municípios que se localizam às margens da Rodovia Federal Belém-

Brasília, como Paraíso do Tocantins, Miranorte. 

A Faculdade, ao proporcionar a formação do cidadão como pessoa humana 

com autonomia intelectual e pensamento crítico, responde aos anseios e às 

necessidades da comunidade onde se situa e serve, ainda, de instrumento propulsor 

de transformação social. 

A Faculdade Serra do Carmo privilegia a formação do homem na sua 

totalidade, de forma crítica, reflexiva e integrada no contexto sócio-político-

econômico e cultural, tornando-o um ser autônomo e empreendedor, capaz de atuar 

em uma sociedade em constantes transformações. 
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Para cumprir a sua função social, a Faculdade ao atuar na formação de 

profissionais, contribui diretamente para o processo de transformação e inclusão 

social, e para o desenvolvimento de uma política de sustentabilidade. 

Esse contexto confere a Faculdade Serra do Carmo a responsabilidade de 

colaborar para a construção e difusão de novas tecnologias e alternativas em 

produtos e serviços, como estratégia para favorecer a geração de trabalho, a 

melhoria das condições de empregabilidade e o aumento da renda as famílias. 

Os investimentos em ensino, Iniciação científica e extensão na FASEC têm buscado 

estabelecer uma sintonia com as especificidades do Estado demonstrando, 

sobretudo, o compromisso social desta IES para com a sociedade em que está 

inserida. 

1.4 ÁREAS DE ATUAÇÃO ACADÊMICA 

A Faculdade Serra do Carmo encontra suas bases legais para oferta de seus 

cursos nos pressupostos atuais da educação superior brasileira, os quais são 

respaldados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de nº 9.394/96, 

mais especificamente em seu artigo 43. 

 Complementarmente, atende ao contido no Decreto 5.773 de 9 de maio de 

2006 e na Portaria Normativa nº 40, que legislam as funções de regulação, 

supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de 

graduação e sequenciais no sistema federal de ensino, bem como nas demais leis 

pertinentes. 

Para concretizar sua missão e seus objetivos, a Faculdade Serra do Carmo 

atua nas atividades acadêmicas de ensino, Iniciação Científica e extensão, firmando-

se como instituição capaz de interagir na busca de soluções para o desenvolvimento 

do Estado do Tocantins e da região oferecendo, um ensino superior que propicie a 

formação de novos profissionais com visão do futuro, inteiramente adaptados ao 

contexto regional em que a IES está inserida. 

A atuação acadêmica da FASEC integra teoria à prática fundamentada no 

ensino, iniciação científica e extensão. A FASEC almeja continuar seu trabalho com 

eixos referenciais, inter e multidisciplinares para caracterizar sua missão pela 

atuação acadêmica nas áreas de conhecimento em Ciências Sociais Aplicadas, 



   

                                                                                                                                                                         

42  

estando autorizada a ministrar cursos de graduação, pós-graduação/lato sensu e 

extensão, na cidade de Palmas, Estado do Tocantins. 

A Faculdade Serra do Carmo oferta os cursos de graduação em 

Administração, Ciências Contábeis e Direito. Possui, desde a implantação, objetivos 

e projetos definidos, que buscam, por meio da integração e harmonia entre direção, 

estudantes, professores e funcionários, atingir qualidade e excelência em produtos e 

serviços, procurando atender as necessidades de um mundo em transformação. 

Todos os cursos estão fundamentados nas Diretrizes Curriculares Nacionais e 

estão autorizados pelo Ministério da Educação. A Instituição se preocupa para que 

seus egressos tenham: 

 capacidade para o exercício de atividades referentes às suas 

profissões, aliadas às matrizes teórico-científicas, humanísticas, 

críticas e reflexivas canalizadas para integração – inserção na 

realidade social, cultural e econômica de seus respectivos loci originais; 

 aptidões para análise e implementação de ações específicas, em suas 

áreas de formação nas dimensões do local, do regional, do nacional e 

do global; 

 competências para transformar saberes em soluções de problemas, por 

meio da prestação de serviços especializados às comunidades, 

integrando o aprendizado ao realizável com ética, compromisso e 

excelência. 

1.4.1 Graduação 

1.4.1.1 Administração 

Turno: Noturno / Matutino 

Vagas: 200 

Grau outorgado: Bacharelado 

Duração mínima do curso: 08 semestres 

Duração máxima do curso: 14 semestres 

Carga horária total: 3.000 

Situação Legal do curso: Renovação de Reconhecimento de curso - Portaria N° 

931 de 24 de agosto de 2017, publicado no DOU - Nº 164, de 25 de agosto de 2017. 
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O curso de Administração da Faculdade Serra do Carmo qualifica o 

profissional com espírito empreendedor para que possa atuar como agente de 

mudança e a gerir sistemas organizacionais. 

Os graduandos em Administração deverão demonstrar, ao final do curso, o 

seguinte perfil: 

 Competência para empreender, analisar criticamente as organizações, 

antecipar e promover suas transformações; 

 Formação que o habilite a compreender o meio social, político, 

econômico e cultural onde está inserido, e a tomar decisões em um 

mundo diversificado 

 Formação técnica e científica para atuar na administração das 

organizações; 

 Capacidade de compreensão da necessidade do contínuo 

aperfeiçoamento profissional; 

 Internalizarão de valores de responsabilidade social, ética profissional e 

respeito ao meio ambiente; 

 Capacidade de atuar em equipes multidisciplinares; 

 Capacidade de gerenciamento qualitativo e adequado, assimilação de 

novas informações e flexibilidade intelectual. 

1.4.1.2 Ciências Contábeis 

 Turno: Noturno / Matutino 

Vagas: 200  

Grau outorgado: Bacharelado 

Duração mínima de curso: 08 semestres 

Duração máxima de curso: 14 semestres 

Carga horária total: 3.000 

Situação Legal do curso: Reconhecimento de curso Portaria N° 294 de 07 de Julho 

de 2016, publicado no DOU Nº 131, segunda-feira, 11 de julho de 2016. 

O curso de Ciências Contábeis da Faculdade Serra do Carmo tem como 

objetivo formar profissionais com postura gerencial para atuação no vasto campo de 

aplicação da Contabilidade, nas entidades privadas, públicas e sem fins lucrativos, 

contribuindo para o desenvolvimento de entidades a nível local, regional, nacional e 
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internacional, bem como a formação de bacharéis em Ciências Contábeis, com as 

competências e as habilidades indispensáveis ao exercício profissional pleno, 

assegurado pela legislação e exigido pelo mercado de trabalho, em todos os setores 

do campo de atuação do contador. 

Os graduandos em Ciências Contábeis deverão, ao final do curso, ser 

profissionais capazes de organizar e dirigir o conjunto de atividades relativo à 

Contabilidade de quaisquer tipos de entidades, ou seja, privadas, governamentais ou 

não governamentais. Para tanto, o perfil profissional almejado contempla 

conhecimentos multidisciplinares e vivência das rotinas do mercado local, regional, 

nacional e internacional.  

 

1.4.1.3 Direito 

Turno: Noturno / Matutino 

Vagas: 150  

Grau outorgado: Bacharelado 

Duração mínima de curso: 10 semestres 

Duração máxima de curso: 16 semestres 

Carga horária total: 3.500 

Situação Legal do curso: Renovação de Reconhecimento de curso - Portaria Nº 

208, de 25 de junho de 2020, publicada no D.O.U. Nº 128, terça-feira, 7 de julho de 

2020. 

O curso de Direito da Faculdade Serra do Carmo tem como objetivo habilitar 

efetivamente seus estudantes-egressos ao pleno, ético e eficaz exercício 

profissional, social e técnico-científico do Direito, de modo que possam contribuir 

para o desenvolvimento regional. 

 Os graduandos em Direito deverão demonstrar, ao final do curso, o seguinte 

perfil: 

a) estar consciente de seu dever de avaliar e sentir as necessidades 

sociais, de sua função social, trabalhando com responsabilidade, para 

um maior respeito aos direitos individuais, sociais, coletivos, difusos e 

garantias legais e constitucionais; 
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b) formação humanística ampla, centrada no desenvolvimento das 

potencialidades do homem, no conhecimento e aprimoramento de sua 

cultura, educação, história, pensamento, ações individuais e coletivas; 

c)  formação técnico-jurídica e prática indispensável à adequada 

compreensão, interdisciplinar do fenômeno jurídico e das 

transformações sociais; 

d) senso jurídico e ético geral e profissional associado à 

responsabilidade social com a compreensão da causalidade e 

finalidade das normas jurídicas e da busca constante da libertação do 

homem e do aprimoramento da sociedade; 

e) capacidade de apreensão, transmissão crítica e produção criativa do 

Direito aliado ao raciocínio lógico e consciência da necessidade de 

permanente atualização como processo de educação ao longo da 

vida; 

f) visão atualizada de mundo e, em particular, consciência dos problemas 

nacionais e dos desafios de seu tempo e de seu espaço; 

g) capacidade para o equacionamento de problemas e busca de 

soluções harmônicas com as exigências sociais; 

h) capacidade para desenvolver formas extrajudiciais de prevenção e 

solução de conflitos individuais, coletivos e difusos; 

i) formação técnica apurada e alicerçada em conhecimentos das novas 

demandas sociais, em especial as decorrentes da sociedade 

tecnológica, com o graduado possuindo domínio das técnicas de 

solução de conflitos, judiciais e extrajudiciais, possíveis graças a um 

processo permanente, no decorrer do curso, de interação entre teoria 

e prática; 

j) formação técnica-profissional que o especialize em determinada área 

do mercado de trabalho sem, contudo, contrapor-se à formação 

generalista que lhe permitirá manter-se no campo profissional sem 

irreparável processo de desatualização. 
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1.4.1.4 Marketing 

Turno: Vespertino e noturno 

Vagas: 100  

Modalidade: Presencial. 

Grau outorgado: Tecnólogo  

Periodicidade: Semestral 

Integralização: 5 semestres 

Carga horária total: 1.680 horas 

Situação Legal do curso: Portaria de Autorização - N° 130 de 05 de Maio de 2020 

O CST em MRTG da FASEC tem como objetivo desenvolver competências 

associadas à utilização dos métodos e técnicas modernas relacionadas ás 

atividades de planejamento, execução, controle e comercialização de bens e 

serviços. 

Neste contexto, o Tecnólogo em Marketing poderá atuar na gestão de 

empresas comerciais e de serviços, na gestão de equipes de vendas, na gestão de 

empresas de atendimento (telemarketing, call center, contact centers e apoio ao 

comércio eletrônico) e em consultoria e assessoria de Marketing, podendo ocupar 

vários postos de trabalho, dentre eles, os de: 

a) Agente de vendas de serviços. 

b) Assistente de vendas. 

c) Técnico de vendas. 

d) Vendedor. 

e) Analista de comercialização. 

f) Analista de serviço de venda. 

g) Analista de pesquisa de mercado. 

h) Analista de Marketing.  

 
Assim, o Tecnólogo em Marketing a ser formado pelo CST em MRTG da 

FASEC será o profissional responsável pela elaboração de estratégias de vendas, 

elaborando estudos de mercado, a partir do ambiente socioeconômico para criar 

produtos e serviços, utilizando estratégias para promover marcas e produtos. 
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1.5 IDENTIDADE ESTRATÉGICA 

A identidade estratégica de uma instituição é reconhecida pelo conjunto de 

ações políticas internas e externas, exercitadas pela autonomia didático-pedagógica, 

avaliadas pelo grau de eficácia face os rumos de suas Políticas Institucionais. 

1.5.1 Missão 

Produzir, sistematizar e socializar os saberes científico, filosófico, cultural e 

tecnológico, ampliando e aprofundando o conhecimento e caráter do indivíduo para 

o exercício profissional, pautado no compromisso ético e responsável, comprometido 

com a construção de uma sociedade mais justa e democrática. 

1.5.2  Princípios 

A FASEC no desenvolvimento de suas funções e atividades pretende ser 

uma instituição: 

• ética, consciente de sua responsabilidade social e compromissada com os 

valores de justiça, igualdade e fraternidade, 

• atuante no resgate da cidadania, na formação do cidadão como ser ético e 

político, consciente de suas responsabilidades, de seus direitos e deveres, 

apto a intervir no processo de desenvolvimento sócio-econômico da 

comunidade em que atua, com uma visão integradora de sociedade e do 

mundo, 

• aglutinadora, aberta a todo o saber, crítica, criativa e competente, com 

vistas a contribuir para o desenvolvimento do Estado e da região em que 

está inserida, 

• comprometida com resultados, onde o seu lucro será o elevado 

desempenho acadêmico-científico de sua comunidade, e 

• aberta a parcerias e alianças com outras instituições, objetivando 

desenvolver programas de integração com vistas à formação e ao 

aperfeiçoamento dos valores humanos destinados à atuação na prática 

profissional. 
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1.5.3 Valores Institucionais 

Os princípios e valores teóricos e práticos que caracterizam o perfil da FASEC 

estão sustentados na percepção e compreensão de que esta é uma instituição 

composta por sujeitos históricos, sociais e políticos que integram um mundo em 

constante movimento composto de sujeitos reflexivos, pesquisadores, abertos aos 

debates educacionais, como também e principalmente, abertos ao diálogo. 

1.5.4  Visão de Futuro 

FASEC tem como visão ser uma instituição de ensino superior ser 

reconhecida pela excelência nos serviços educacionais, em Ensino Superior na 

Região Norte do Brasil, atuando em perfeita sintonia com a sociedade apoiada em 

valores éticos, buscando sempre a racionalização de recursos e a otimização de 

resultados, comprometida com as transformações do seu tempo. 

1.5.5 Objetivos  

1.5.5.1 Objetivo geral 

 

Formar profissionais, com sólida formação geral e humana, dotado de capacidade 

de análise e articulação de conceitos e argumentos, de interpretação e valorização 

dos fenômenos humanos, aliada a uma postura reflexiva e visão crítica, colocando 

as instituições, a serviço, primeiro, do homem e, depois, da sociedade e o direito a 

serviço da emancipação pessoal e social num mundo em permanente 

transformação. 

1.5.5.2  Objetivos Específicos 

 estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e 

do pensamento reflexivo;  

 .formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a 

inserção em setores profissionais e para a participação no 

desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação 

contínua;  

 incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da 
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cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do 

meio em que vive;  

 .promover a 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;  

 .suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e 

profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando 

os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual 

sistematizadora do conhecimento de cada geração; 

 estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 

particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à 

comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade;  

 promover a extensão, aberta à participação da população, visando à 

difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da 

pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. 

 

1.6 OBJETIVOS, METAS E AÇÕES NA VIGÊNCIA DO PDI 

 A Faculdade Serra do Carmo - FASEC, fixa os seguintes objetivos e metas 

específicas para o planejamento e a gestão institucional.  

 Os objetivos, metas e ações, demonstradas no quadro a seguir, estão 

embasadas nas políticas e diretrizes institucionais para os próximos cinco anos. Nas 

dimensões referentes ao ensino, integrando as atividades articuladas de iniciação 

científica e extensão à gestão acadêmica, incluindo o corpo social e recursos de 

infraestrutura física e tecnológica. Registram, ainda, o que os dirigentes da FASEC 

projetam quanto aos novos rumos desejados para o crescimento institucional e a 

busca constante da qualidade e excelência em relação aos serviços prestados à 

comunidade. 
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1.6.1  A missão e o PDI 

Objetivo Divulgar, incorporar o contido na Missão Institucional na comunidade acadêmica 
da FASEC, articulando o PDI e os PPCs como documentos integradores 
institucionais. 

Metas AÇÕES ANO 

I 

ANO 

II 

ANO 

III 

ANO 

IV 

ANO 

V 

 
 
 
 
a) Divulgar a missão institucional 
em 
100% na comunidade interna e 
externa 
a FASEC. 

- Divulgação da missão institucional na 
comunidade acadêmica e a sociedade por 
meio do site e nos documentos oficiais da 
FASEC. 
- Cumprimento das metas e ações do PDI 
conforme cronograma a ser estabelecido 
pelos gestores; 
- Acompanhamento dos relatórios sobre o 
cumprimento das metas e ações previstas; 
- Envolvimento e participação efetiva da 
CPA e dos órgãos colegiados no 
cumprimento das metas estabelecidas; 
 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

b) Garantir o acompanhamento 

permanente do PDI pelos 

dirigentes da mantida e gestores 

envolvidos da FASEC. 

-Estabelecimento de reuniões periódicas do 
grupo responsável pela elaboração e 
acompanhamento do PDI para avaliação 
- Revisão anual do PDI para sua adequação 
quando necessário. 

 
 
 
 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 
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Objetivo 

  
 Direcionar aos diferentes segmentos acadêmicos, em consonância com os 

documentos oficiais da FASEC; 

 Consolidar e expandir a oferta dos programas de pós-graduação lato sensu; 

 Consolidar e expandir a oferta dos cursos de graduação. 

   

Metas AÇÕES ANO 
I 

ANO 
II 

ANO 
III 

ANO 
IV 

ANO 
V 

 
 
 
 
 
a) Consolidar as políticas de 
graduação, pós graduação, a 
pesquisa a iniciação científica, a 
extensão e a produção 
acadêmica em todos os cursos 
de graduação oferecidos ou que 
vierem a serem implantados. 

Consolidação da graduação e pós 
graduação de práticas coerentes com as 
políticas constantes dos documentos 
oficiais da FASEC 

 
 
- 
 
 

 
 

X 

 
 
- 
 

 
 

X 

 
 

X 

Consolidação e articulação entre os 
Projetos Pedagógicos dos Cursos 
(PPC), o Projeto Pedagógico  e o Plano 
de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
Vinculação da pós-graduação com as 
demandas regionais 

 
- 
 
 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 
 

Implementação de atividades de 
prática de investigação, de iniciação 
científica coerentes com as políticas 
constantes dos documentos oficiais da 
FASEC 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

Consolidação das atividades de 
extensão coerentes com as políticas 
constantes dos documentos oficiais da 
FASEC 

 
 

X 

 
 

X 

 
- 
 

 
- 

 
- 

Vinculação das atividades de extensão 
com a formação e sua relevância com o 
entorno 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

Apoio à participação de docentes e 
discentes nos programas de iniciação 
científica e extensão 

  
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 
 
b) Atender à demanda regional 
por novos cursos de pós-
graduação lato sensu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Análise e pesquisas de mercado na 
identificação das necessidades de 
especialização de profissionais para o 
mercado de trabalho; 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

Consolidação de parcerias para oferta 
dos novos cursos e turmas 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Atualização dos projetos pedagógicos dos 
cursos, coerentes com as políticas 
constantes dos documentos oficiais da 
Faculdade em acordo com a legislação 
vigente 

 
 

X 

    

Integração das novas tecnologias da 
informação e comunicação, como 
ferramenta nos processos educacionais 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

c) Atender à demanda regional 
por novos cursos de graduação,  
implantando novos cursos até 
2025 

Criar novos cursos de graduação 
(Bacharelado, Licenciatura e  

Tecnólogo) nas modalidades Presencial e 
de EaD 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 Elaboração de pesquisa de mercado para 
lançamento de novos cursos. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 Adequação dos ambientes e 
equipamentos necessários aos cursos 
selecionados 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

Avaliar permanente e expansão da EaD, 
com o intuito de identificar e atender as 
áreas periféricas no meio urbano e rural 
que gozam de pouco ou nenhum acesso 
à educação. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
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1.6.2 Ensino, Iniciação científica e extensão 

Objetivo  Direcionar aos diferentes segmentos acadêmicos, em consonância 
com os documentos oficiais da FASEC; 

 Consolidar e expandir a oferta dos programas de pós-graduação 
lato sensu; 

 Consolidar e expandir a oferta dos cursos de graduação. 

Metas AÇÕES ANO  

I 

ANO 

II 

ANO 

III 

ANO 

IV 

AN

O V 

 
 
d) Promover a atualização e 
melhoria constante dos 
cursos 
existentes e os a serem 
implantados. 

Avaliação permanente dos cursos, 
das disciplinas, do desempenho 
docente e dos projetos pedagógicos 
como um todo; 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

   

Disponibilização de momentos de 
discussão para a elaboração dos 
PPC, envolvendo os docentes e 
discentes; 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

Compreensão da interdisciplinaridade 
dos currículos, garantindo a formação 
das habilidades e competências 
definidas para o perfil do egresso. 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 
 

e) cursos de graduação 
reconhecidos pelo MEC/INEP 
a oferta de até 20% da carga 
horária total, das atividades 
didáticas, módulos ou 
unidades de ensino 
aprendizagem, para serem 
mediadas por tecnologia da 
informação. 

Adequação dos projetos pedagógicos 
dos cursos visando o oferecimento de 
20% da carga horária na modalidade 
semipresencial 

  
 

X 

   

Definição dos componentes 
curriculares que serão direcionadas 
para a oferta mediada por tecnologias 

  
 

X 

   

Adequação da metodologia e dos 
processos de avaliação, favorecendo 
a interdisciplinaridade entre os 
Cursos 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 
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1.6.3  A Responsabilidade Social da Instituição 

Objetivo Propiciar a interação entre a instituição e a sociedade, integrando as artes e a ciência 
ao ensino, à pesquisa e ao desenvolvimento e responsabilidade social. 

Metas AÇÕES ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Atuar junto à 
comunidade com pelo 
menos 1 ( um) de 
programa de 
responsabilidade social 
por curso 
existente. 

Consolidação e ampliação da oferta 
de serviços à comunidade utilizando 
os recursos disponíveis da Faculdade 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

  

Fortalecimento dos programas e 
projetos relacionados à defesa do 
meio ambiente, especialmente no 
âmbito da região e de sua inserção 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

Implementação da prestação de 
assistência jurídica gratuita pelo 
Núcleo de Prática Jurídica; 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Consolidação da prestação de 
serviços de consultoria e 
desenvolvimento de projetos para a 
comunidade, em pequenas, médias e 
grandes empresas pela Empresa 
Júnior; 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Ampliação das ações direcionadas à 

inclusão social, incluindo-se o 

atendimento a pessoas deficientes, 

educação das relações étnico-raciais, 

ensino de História e Cultura Afro- 

Brasileira e Africana e o estatuto do 

idoso 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Consolidar a política de contratação 
de funcionários com necessidades 
especiais 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
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1.6.4  A comunicação com a sociedade 

Objetivo Ampliar e modernizar os processos de comunicação com a sociedade. 

Metas AÇÕES ANO  
I 

ANO 
II 

ANO 
 III 

ANO 
 IV 

ANO 
 V 

 

 

 

 

 

a) Estabelecer na FASEC 

condições propícias 

relacionadas ao processo de 

comunicação 

interna e externa 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliação dos mecanismos de comunicação 

e dos sistemas de informação de forma a 

promover a eficácia em relação à 

coordenação dos diferentes cursos; 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Atualização dos sistemas de registro e 

controle acadêmico, como meio 

facilitador do acesso aos estudantes, 

docentes e funcionários 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Capacitação dos funcionários para 

otimizar o atendimento a 

comunidade; 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Padronização e aperfeiçoamento das 

publicações da FASEC; 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Ampliação da comunicação com a 

sociedade na oferta de cursos e programas 

da instituição; 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Adequação e ampliação do portal de 

acesso dos estudantes docentes para 

as questões acadêmicas e 

administrativas 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Ampliação da divulgação na mídia 

eletrônica dos atos e eventos da FASEC e 

seus cursos 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

- Intensificar parcerias e convênios com 

instituições e organizações nacionais e 

internacionais 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

b) Implementar e consolidar a 

Ouvidoria 

Implementação e consolidação da 

Ouvidoria suas atividades junto à 

comunidade acadêmica e à sociedade; 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

1.6.5  Corpo Docente e Técnico-Administrativo 

Objetivo Promover e adequar o desenvolvimento e atualização do corpo social da FASEC.METAS 

Metas AÇÕES ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V 

 

 

 

 

 

 

 

a) Desenvolver e 

implementar 

as políticas e diretrizes que 

norteiam a gestão do corpo 

docente 

Consolidação do perfil do corpo docente 

para obtenção de resultados satisfatórios 

nas avaliações do MEC; 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

Fortalecimento do apoio a participação  em 

eventos fora da FASEC; 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Desenvolvimento contínuo e gradual do 

plano de carreira docente e do plano de 

capacitação docente; 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Implantação de programas de qualificação 

de acordo com as demandas identificadas. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Consolidação da oferta de cursos e 

atividades de formação didático 

pedagógica; 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Implementação da aplicação do 

processo de avaliação docente; 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Incentivo aos docentes na participação 

em eventos artísticos e culturais da 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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Instituição;  

Promoção e divulgação dos trabalhos 
publicados por docentes da FASEC 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
 

 
 
 
 
 
 
b) Intensificar o Programa 
de ampliação e qualificação 
para Docentes e Tutores no 
Ensino Pre- sencial e EaD 

Aumento paulatino do corpo docente, 
tutorial e técnico-administrativo, de acordo 
com o crescimento da oferta de cursos, em 
consonância com o número de alunos. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 
 

Avaliação continuada do desempenho do 
corpo docente, tutorial, técnico-
administrativo e discente: limitações, 
causas e pro- postas para conter a evasão 
dos cursos presenciais e a distância 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 
 

Ampliar programas de formação 
continuada e permanente do quadro 
docente, tutorial e técnico-administrativo, 
visando tanto seu aperfeiçoamento 
profissional particular, quanto a construção 
colaborativa do processo de ensino, 
aprendizagem e avaliação 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 
 

 

Objetivo Promover e adequar o desenvolvimento e atualização do corpo social da FASEC.METAS 

Metas AÇÕES ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V 

 

 

 

a) Desenvolver as políticas e 

diretrizes que norteiam a 

gestão do corpo técnico 

administrativo 

Implantação do plano de 

capacitação dos funcionários técnico 

administrativos; 

  

X 

   

- Capacitação contínua dos gestores e 

corpo técnico administrativo, por meio de 

programas de treinamento 

específicos presenciais ou a distância; 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 
 

X 

Implantação do Programa Permanente de 

Avaliação de Desempenho e Resultados. 

  

X 

 

X 

 

X 

 
X 
 

1.6.6 Organização e Gestão da Instituição 

Objetivo Promover uma gestão institucional sólida, integradora e democrática na  FASEC. 

Metas AÇÕES ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V 

 

 

 

 

 

a) Desenvolver a gestão 

institucional integrada 

eficiente e 

eficaz. 

Manutenção e implantação da missão e 

os objetivos institucionais 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Promover a governança, gestão de riscos e 

controles internos 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Aperfeiçoamento e melhorias nos 

processos administrativos e 

acadêmicos com a finalidade de agilizar 

os procedimentos acadêmicos 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

Intensificar o Programa de qualidade 

acadêmica por meio de indicadores 

institucionais. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Intensificar Projeto de Avaliação 

Institucional 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Intensificar o Programa de qualidade 

acadêmica por meio de indicadores 

institucionais 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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Incentivo à participação do 

representante do corpo discente em 

reuniões de colegiado de cursos e 

colegiados superiores 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

Aperfeiçoamento da gestão 

institucional por meio de resultados 

obtidos na auto avaliação e avaliações 

externas; 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

1.6.7 Infraestrutura Física e Tecnológica 

Objetivo Adequar a infraestrutura física da FASEC de forma a viabilizar as atividades de ensino, 
iniciação científica e extensão. 
METAS AÇÕES ANO I ANO 

Metas AÇÕES ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Ampliar o espaço físico 
destinados aos cursos e 
programas em 
conformidade 
com a demanda 
Institucional 

Redimensionamento dos espaços físicos 
para atender os novos cursos de 
bacharelado 
 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

Redimensionamento dos espaços físicos 
para atender os novos programas de Pós-
graduação 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

Adequação de ambientes pedagógicos, 
com equipamentos e recursos necessários 
ao desenvolvimento das 
atividades em conformidade das 
especificidades dos PPC existentes e a 
serem implantados 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 
 

Implantação de novos laboratórios e 
ambientes específicos conforme a o 
plano de expansão dos cursos 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
 

Elaboração do plano anual de atualização 
e modernização dos laboratórios 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
 

Readequação e otimização dos ambientes 
necessários para o desenvolvimento das 
atividades acadêmicas, administrativas, 
espaços de convivência 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 
 

Modernização e adequação das 
condições de acesso a pessoas com 
necessidades especiais 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
 

 
 
 
 
 
 
 
b) Implementar melhorias 
nos serviços prestados 
pela biblioteca. 

Aprimoramento e consolidação do 
processo de informatização do sistema de 
biblioteca 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
 

Ampliação e do acervo mediante a 
implantação de novos cursos e dos 
existentes 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
 

Implantação e atualização do acesso 
ao acervo via Internet para uso da 
comunidade acadêmica e comunidade 
externa 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Ampliação e otimização das instalações e 
ambientes destinados aos estudos em 
grupos e individuais, acervo, área de 
atendimento, de acesso a pessoas com 
necessidades especiais. 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 
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1.6.8  Planejamento e Avaliação 

Objetivo Consolidar a avaliação como um dos instrumentos para sustentação da qualidade do 
sistema de educação superior 

Metas AÇÕES ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V 

 
 
 
 
 
a) Contribuir para a 
melhoria da qualidade do 
processo de planejamento 
e avaliação institucional 

 

Consolidação e otimização das condições 
essenciais ao processo da 
auto avaliação, facilitando uma avaliação 
efetiva em todos os segmentos 
Institucionais; 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
Implantação e consolidação de 
mecanismos necessários para a 
integração da auto avaliação e seu 
planejamento; 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
Promoção e participação e 
comprometimento da comunidade para 
assegurar a apropriação dos resultados da 
auto avaliação; 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 
 

 
Divulgação do processo e dos resultados 
da avaliação interna e implantação das 
ações e mudanças a 
partir dos resultados do processo de auto 
avaliação. 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 
 

 
b) Buscar a melhoria 
contínua dos cursos tendo 
como base os 
resultados das avaliações 
interna e externa 

 
Potencialização do uso dos resultados 
da avaliação institucional, bem como 
das avaliações externas para ações de 
melhoria no processo ensino 
aprendizagem. 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 
 

 

 

c) Promover análise e 

avaliação dos cursos de 

graduação tendo como 

parâmetro os padrões de 

qualidade estabelecidos 

pelo Ministério da 

Educação 

 
Avaliação dos Projetos Pedagógicos, 
segundo as alterações das Diretrizes 
Curriculares Nacionais dos Cursos. 
 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 
 

Reconhecimento e renovação dos 
reconhecimentos dos cur- sos de 
graduação pela satisfação das 
comunidades interna e externa e pelos 
padrões de qualidade estabelecidos pelo 
Mi- nistério da Educação. 
 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 
 

Aprimoramento da autoavaliação, 
objetivando que seja per- manente e 
continuada, formada não só pelo 
levantamento de indicadores previstos nos 
órgãos reguladores da avaliação 
institucional, mas: (i) inicialmente e de 
forma prévia ao ingres- so de discentes 
nos diferentes cursos, ofertados nos 
percursos formativos; (ii) de forma 
periódica junto aos coordenadores, 
professores, tutores e discentes; (iii) da 
gestão educacional bus- cando melhorar o 
atendimento e apoio a toda a rede de 
Polos de Apoio Presencial de EaD. 
 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 
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1.6.9 Atendimento aos Discentes 

Objetivo Contribuir para o processo de formação do corpo discente e os Programas de Atenção 
aos Discentes. 

Metas AÇÕES ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Consolidar o Programa 
de Atenção aos Discentes 
e aos Egressos 

 
Consolidação e viabilização de programas 
de apoio ao discente; 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

Manutenção e ampliação dos programas 
de monitorias e iniciação 
científica; 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 

Conscientização, Manutenção e ampliação 
do Programa de Nivelamento 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
 

Implementantação e manutenção do 
Programa de Apoio Psicopedagógico 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Implantação, consolidação e apoio a 
realização de eventos tais como Jornadas, 
Semanas Acadêmicas, Palestras e 
Seminários internos e externos; 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 
 

Promoção de programas e eventos 
diversos de caráter científico, técnico, 
esportivo, cultural e artístico, 
interdisciplinar, transdisciplinar e outros, 
em complemento ao processo 
educacional; 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 
 

Aprimoramento de sistemas de informação 
para favorecer à comunidade acadêmica 
uma comunicação interna e externa com 
qualidade, facilitando o acesso às 
informações necessárias; 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 
 

Incentivo ao acesso, permanência e 
continuidade dos estudos, por meio de 
concessão de bolsas de estudos, parcerias 
com o PROUNI, FIES e empresas de 
financiamento universitário; 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 
 

Consolidação e adequação do programa 
de acompanhamento de egressos, criando 
oportunidades de formação continuada e 
de participação em atividades. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 
 

1.6.10 Sustentabilidade Financeira 

Objetivo Consolidar a Gestão Administrativa e Financeira propiciando um melhor 

Desempenho. 

Metas AÇÕES ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V 

 

a) Tornar a Instituição 

autosustentável 

economicamente 

e financeiramente 

Consolidação e otimização do programa 

de controle orçamentário da 

Instituição 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Implantação do Plano de Execução 

Orçamentária, considerando a implantação 

de novos cursos e disponibilidade de 

recursos para sua operacionalização 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

Viabilização financeira para a implantação 

dos novos cursos e programas 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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1.7 SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO ENSINO/APRENDIZAGEM 

A concepção de avaliação proposta pela Faculdade Serra do Carmo tem 

caráter formativo, processual e contínuo, que deverá estar aliada a uma prática 

educacional ética e a um processo pedagógico compartilhado, que possibilitará o 

conhecimento da realidade, a crítica, a criação coletiva de soluções e os 

encaminhamentos que qualificarão cada vez mais o processo pedagógico e as suas 

respectivas práticas educativas. Todo sistema de avaliação de aprendizagem será 

pensado a partir dos valores que a instituição pratica, estabelecendo normativas 

gerais institucionais coerentes com sua missão e objetivos. 

O processo avaliativo sempre será de diagnóstico contínuo com ações 

imediatas para resolução e correção dos rumos (caráter autoregulatório), 

preponderando os aspectos qualitativos sobre os quantitativos, contribuindo para a 

construção do conhecimento do acadêmico e de sua autonomia intelectual, tendo 

como base a concepção que a avaliação acolhe uma situação, para, a partir dela, 

ajuizar a sua qualidade, com o objetivo de oferecer suporte de reflexão e mudança. 

Como ato diagnóstico, tem como fundamentação a inclusão, a partir da avaliação de 

atos, situações, pessoas, proporcionando a tomada de decisão, no sentido de criar 

condições para obtenção de um melhor rendimento daquilo que se esteja buscando 

ou construindo.  

A avaliação diagnóstica deverá se apoiar numa variedade de técnicas, 

instrumentos e acompanhar os processos de ensino e aprendizagem em diferentes 

momentos de sua realização, identificando erros, dando sugestões e explicações 

complementares, revisando sempre as ações tendo em vista a continuidade e o 

aperfeiçoamento do processo.  

Para existir uma avaliação formativa será necessário romper com os modelos 

tradicionais e quantitativos. A avaliação será considerada formativa quando, a partir 

das dificuldades analisadas existir a consciência de resolvê-las no momento em que 

acontecem as dificuldades (autoregulação). Em um sentido mais prático, a avaliação 

formativa deverá ser caracterizada por desencadear situações de autoregulação do 

discente, ou seja, de se reconhecer que está cometendo um “erro”, já durante o 

próprio percurso de aprendizagem, sem a necessidade de se finalizar o processo 

para então diagnosticar e corrigir em uma próxima etapa. Para que realmente seja 
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feita uma avaliação formativa, deveremos observar se as correções das situações de 

“erro” são feitas de forma imediata. 

Avaliar é um processo indispensável em qualquer proposta de educação, ou 

seja, é inerente e imprescindível para o fazer pedagógico realizado em constante 

“ação-reflexão-ação”. Nesse sentido, o processo de avaliação não pode estar 

desvinculado da ação e da reflexão pedagógica. Possui complexidade pedagógica, 

pois envolve muitos fatores que compreendem o ensinar e o aprender. 

1.7.1 Avaliação do Processo de Ensino-Aprendizagem 

 

A avaliação é parte integrante dos processos de ensino e aprendizagem e 

pode variar em função das orientações dos professores responsáveis pela disciplina, 

ou de necessidades contextuais vigentes.  

Ao programar no seu plano de ensino, a proposta de avaliação específica para 

a disciplina, o docente deverá manter coerência com o perfil profissiográfico 

pretendido e objetivos visados, no Projeto Pedagógico do Curso.  

A avaliação caracteriza-se por ser elemento que intenciona propiciar 

mudanças significativas nas práticas docentes. A avaliação discente comporta dois 

tipos de avaliações ao longo do seu processo de aprendizagem: avaliação formativa 

e avaliação somativa. 

A avaliação formativa é aquela que prioriza não apenas o resultado da 

aprendizagem, mas, principalmente, o seu sucesso. Ela é fundamental para 

acompanhar o desenvolvimento do estudante e proporcionar informações sobre o 

seu aprendizado durante todo o curso. Trata de aspectos como: participação, 

assiduidade no ambiente virtual de aprendizagem, postura colaborativa do estudante 

em relação aos colegas- neste caso, por meio do fórum. A participação é 

concretizada pela realização de todas as atividades propostas, a entrega de 

trabalhos e atividades nas datas pré-estabelecidas, participação em chats, fóruns, 

enquetes, envio de e-mails e mensagens ao professor mediador e aos professores 

formadores. 

O processo avaliativo de uma disciplina deve ser composto por, no mínimo, 

exercícios avaliativos, uma avaliação a distância, uma avaliação presencial e, 

quando necessário, uma avaliação final presencial. 
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No modelo da FASEC o resultado é composto pela soma das notas das 

provas compostas por questões objetivas e dissertativas, bem como das atividades 

avaliativas (como fóruns e AEPs) desenvolvidas ao longo do curso. O resultado 

levará o estudante à aprovação ou à reprovação nas disciplinas. 

A avaliação dos estudantes está regulamentada no Regimento Interno da 

Fasec e tem por objetivo orientar estudantes e professores na condução e no 

desenvolvimento da aprendizagem e o (re) pensar das atividades propostas em sala 

de aula e no ambiente virtual de aprendizagem ou fora dela, considerando os 

objetivos do curso e do perfil desejado do estudante. O processo de avaliação 

objetiva a integração entre estudantes e professores para o desenvolvimento de uma 

cultura de avaliação de ensino e aprendizagem. Essa cultura considera as 

perspectivas qualitativa e quantitativa dos conteúdos curriculares, em paralelo às 

avaliações de habilidades de aprendizagens, interesses, atitudes, hábitos de 

estudos, bem como ajustamento pessoal e social. 

A avaliação do desempenho escolar é feita por disciplina, incidindo sobre a 

frequência e o aproveitamento. A frequência às aulas e demais atividades escolares, 

permitidas apenas aos matriculados, é obrigatória, vedado o abono de faltas. 

Independentemente dos demais resultados obtidos, é considerado reprovado na disciplina o 

estudante que não obtiver frequência mínima em setenta e cinco por cento das aulas e 

demais atividades programadas. 

A avaliação e registro da frequência são de responsabilidade do professor e seu 

controle, para o efeito do parágrafo anterior, da Secretaria. 

O aproveitamento escolar é avaliado através do acompanhamento contínuo do 

estudante e dos resultados por ele obtidos nos exercícios escolares e no exame final. 

Compete ao professor da disciplina elaborar os exercícios escolares sob a forma de provas 

e determinar os demais trabalhos, bem como lhes julgar os resultados. 

Para o processo avaliativo serão desenvolvidos: 

 Exercícios avaliativos (EA) – São exercícios pertinentes às unidades didáticas. 

Ao final de cada conteúdo haverá um conjunto de EA. A ideia fundamental é que 

o aluno possa se autoavaliar no acompanhamento da disciplina (testes sem 

notas). A interatividade dos alunos entre si próprios e com os tutores deve ser 

estimulada na realização dos exercícios avaliativos, visando a implementar 

processos de ensino e aprendizagem de sucesso. 

 Avaliações a distância (AD) —Podem se constituir, de acordo com a essência da 

disciplina e de decisões de ordem pedagógica, de trabalhos enviados para os 



   

                                                                                                                                                                         

62  

polos pelos professores/tutores e por eles corrigidos, ou de exames a distância, 

com prazo para retorno das soluções elaboradas pelos alunos. Será sugerida a 

criação de um banco de questões por disciplina que possa ajudar na elaboração 

dessas avaliações. Esse banco será constituído por questões de diferentes 

níveis de dificuldade, possibilitando classificar o grau de aprendizagem do aluno. 

Às avaliações a distância devem-se atribuir notas. Sugere-se que o peso de 

cada avaliação a distância corresponda a 30% (trinta por cento) da nota final do 

aluno na disciplina. Sempre que possível essas avaliações devem conter 

trabalhos ou questões a serem resolvidas por grupos de alunos, estimulando o 

processo autoral cooperativo. 

 Avaliações presenciais (AP) — Devem ser aplicadas, necessariamente, ao final 

de cada disciplina. Essas avaliações têm, no entanto, planejamento temporal 

rígido, são realizadas no polo, devem ocorrer em dias e horários 

preestabelecidos, planejados e incluídos no calendário escolar (publicado no 

Manual do Aluno). Tais avaliações devem seguir o rigor próprio dos exames 

presenciais, tanto no que se refere à fiscalização, quanto à elaboração, 

aplicação e correção das provas. O padrão de excelência do curso 

corresponderá à qualidade das avaliações presenciais. 

 Avaliação final presencial (AFP) – Deve acontecer, no mínimo, uma semana 

após a última AP. Constitui-se em segunda chance para o aluno que não obteve 

nota suficiente para aprovação nas avaliações anteriores, conforme regimento 

do aluno. 

1.7.2  Regulamento do Processo de Avaliação de Ensino-Aprendizagem 

O processo de avaliação da aprendizagem é parte integrante do processo de ensino e 

obedecerá às normas e procedimentos pedagógicos estabelecidos pelo Regimento Interno 

da FASEC, que determina: 

Art. 59º A avaliação de desempenho escolar é feita por disciplina, incidindo 

sobre a frequência e o aproveitamento. 

Parágrafo único. A avaliação do aproveitamento dar-se-á: 

a) pelos trabalhos de aplicação (teóricos ou práticos); 

b) por instrumentos de verificação de assimilação de conteúdo. 
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Art. 60º A avaliação da aprendizagem dos alunos é parte do processo de 

ensino/aprendizagem e caracteriza-se pela continuidade durante o período 

letivo. 

Art. 61º A cada verificação de aprendizagem é atribuída uma nota 

expressa em grau numérico de 0 (zero) a 10 (dez), graduada de décimo em 

décimo, sem arredondamento.  

Art. 62º A verificação da aprendizagem se constitui de 2 (duas) avaliações 

por período letivo. 

§ 1º As avaliações terão como referência as provas aplicadas no Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE).  

§ 2º As avaliações aplicadas deverão ser corrigidas e devolvidas aos 

alunos no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis ou na próxima aula. 

Art. 63º É considerado aprovado o aluno com frequência mínima de 75% 

(setenta e cinco por cento) e média aritmética simples de 7 (sete) pontos 

nas duas avaliações do semestre e, se for o caso, no Exame Final. 

§ 1º O aluno que não alcançar a média semestral 7 (sete), mas obtiver 

média igual ou superior a 5 (cinco), ficará sujeito ao Exame Final.   

§ 2º Quando o aluno realizar o exame final, a média mínima de aprovação 

será resultante da média aritmética simples entre a nota dessa prova e a 

média obtida nas 02 (duas) avaliações do semestre, que deverá ser igual 

ou superior a 7 (sete). 

 Art. 64º As disciplinas de laboratórios e estágios possuem critérios de 

avaliação específicos, de acordo com normas estabelecidas no Projeto 

Pedagógico do Curso. 

Art. 65º É concedida segunda chamada para as provas da primeira e 

segunda avaliações, desde que haja motivo justificado mediante 

requerimento apropriado, que deve ser apresentado dentro de dois dias 

úteis após a realização da primeira chamada, cabendo a decisão ao 

Coordenador do Curso. 
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§ 1º Os conteúdos aplicados nas avaliações de segunda chamada serão os 

mesmos da avaliação regular, com grau maior de complexidade. 

1.7.3 Critérios para revisão de provas, Regulamentos de Migração de Curso e 
Matriz Curricular  

Na FASEC, os casos de pedido de revisão de prova serão recebidos e avaliados 

mediante aos critérios relacionados a seguir.  

Admite-se o pedido de revisão de prova ou exame, quando requerido à Coordenação 

do respectivo curso, até o prazo máximo de 2 (dois) dias úteis após a divulgação da nota 

pelo professor. O pedido deverá estar devidamente fundamentado com a indicação 

específica quanto ao aspecto e a razão da discordância em relação à citada correção. 

Caso não tenha sido entregue o instrumento de avaliação para o aluno quando da 

divulgação da nota, este requererá em seu pedido de revisão a entrega de cópia do referido 

instrumento, abrindo-se prazo de 2 (dois) dias úteis a partir de sua entrega para que 

complemente o pedido com a fundamentação devida. 

Deferido o pedido de revisão, imediatamente o Coordenador de Curso notificará o 

professor da disciplina para que proceda a revisão no prazo máximo de 3 (três) dias úteis 

após receber a notificação.  

A revisão da prova ou outro elemento de avaliação será realizada pelo professor da 

disciplina que apresentará a sua decisão fundamentada. A decisão fundamentada do 

professor será submetida à uma banca avaliadora composta por 2 (dois) professores do 

Curso indicados pelo Coordenador. 

A banca avaliadora apresentará parecer fundamentado quanto à decisão do 

professor, não cabendo recurso da decisão da banca. O resultado da revisão será 

comunicado ao requerente pela Coordenação e, em havendo alteração da nota, esta será 

comunicada à Secretaria Acadêmica. 

O aluno deverá ser notificado formalmente da decisão do recurso. Serão indeferidos 

os requerimentos de revisão que não estiverem fundamentados e os que forem 

manifestamente intempestivos. 
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2 PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL (PPI) 

 

O Projeto Pedagógico Institucional (PPI) é um instrumento político, 

filosófico e teórico-metodológico referencial para as práticas acadêmicas da Fasec. 

Sua história, inserção regional, compromisso  com as comunidades do entorno de 

sua sede, sua vocação, missão e visão alicerçam a coerência necessária para que a 

Instituição continue no caminho da qualidade, ino vação e crescimento. Assim, o PPI 

é resultado de um processo de construção, que sintetiza as discussões e práticas 

realizadas pela comunidade acadêmica, constituindo-se num produto construído 

coletivamente, que sistematiza e consolida teorias, reflexões e práticas presentes no 

dia a dia da Instituição. 

A elaboração do presente Projeto superou os desafios próprios do 

exercício da participação e do compartilhamento, num trabalho efetivamente 

cooperativo, pois se apresenta como um produto de confronto e negociação 

provenientes do pluralismo de ideias dos diferentes atores institucionais en- volvidos 

(gestores, coordenadores, docentes, tutores, discentes e técnico-administrativos – 

cada qual em seu âmbito). Se, por um lado, a diversidade de saberes e práticas, 

própria da heterogeneidade da formação dos profissionais da Instituição, refletiu-se 

em diferentes propostas em torno do fenômeno educativo, também ampliou e 

enriqueceu os debates e instigou o estudo, contribuindo decisivamente para a 

qualificação teórica de todo o conjunto dos princípios acadêmicos. 

Do ponto de vista do conhecimento e do saber, a Instituição procurou refletir 

e incorporar as tecnologias, metodologias e princípios pertinentes. Quanto ao 

compromisso de desenvolvimento do entor- no das comunidades em que atua, 

buscou-se dimensionar a contribuição da IES para as necessidades de um mercado 

ativo, que carece de profissionais qualificados, dinâmicos, empreendedores e com 

competências resolutivas. Compromisso que é reflexo de uma necessária educação 

no contexto das tecnologias inovadoras, das novas competências, da indústria 4.0, 

das profissões que deixam de existir e de outras que vão se revelando. Contudo, foi 

consenso não perder de vista o perfil de “homem-pro- fissional-cidadão” que se 

pretende formar a partir das dimensões interdependentes da Informação/ 

Conhecimento/Saber e Homem/Sociedade/Cultura. 

O PPI constitui um documento de grande relevância para a Fasec, 

mediante o qual explicita seu posicionamento a respeito da sociedade, da educação 
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e do ser humano. Busca, dessa maneira, assegurar o cumprimento de suas políticas 

e ações. O projeto é um instrumento de ação política e pe dagógica, que garante 

“uma formação global e crítica para os envolvidos no processo, como forma de 

capacitá-los para o exercício da cidadania, a formação profissional e o pleno 

desenvolvimento pessoal” (VEIGA, 2005, p.16). 

Resultado de uma construção coletiva, o PPI conjuga-se com o PDI, 

considerando-se que, apesar da diversidade de caminhos, não há distinção 

hierárquica entre eles. Ambos devem constituir um processo dinâmico, intencional, 

legítimo e transparente, em constante interconexão com o contexto da Instituição. O 

PDI, em consonância com o PPI e com os Projetos Peda- gógicos dos Cursos – 

PPCs, deve demonstrar como a IES pretende concretizar seu projeto educacional, 

definindo as metas a serem alcançadas nos períodos de tempo definidos e os 

recursos humanos e materiais necessários à manutenção e desenvolvimento das 

ações propostas. 

Em sua fundamentação, o PPI expressa uma visão do mundo contemporâneo 

e do papel do Ensino Superior nesse contexto. Ao mesmo tempo, explicita de modo 

abrangente o papel da Instituição de Ensino Superior e sua contribuição social nos 

âmbitos local, regional e nacional, 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. 

É uma projeção de valores, qualidade nos processos educativos e inovação 

constante; reflexo do crescimento e amadurecimento da Instituição, materializando-

se no seu fazer específico, cuja natureza consiste em desenvolver pessoas capazes 

de construir conhecimento. Essa projeção de valores deve delinear o horizonte de 

longo prazo, não se limitando, portanto, a um período determinado. 

Na construção do presente documento, tem-se como pressuposto que um 

projeto pedagógico é parte indissociável dos projetos sociais e culturais que o 

compõem. Entre suas características básicas estão: 

I.   Construir uma identidade pedagógica; 

II. Entender o “ser humano” como foco de sua concepção; 

III. Orientar-se por um referencial metodológico comum; 

IV. Comprometer-se com os contextos social, econômico e cultural, nos quais 

se desenvolve o processo educacional; 



   

                                                                                                                                                                         

67  

V. Pautar-se por políticas institucionais que permitam uma visão sistêmica. 

 

Esse projeto visa construir elementos de aperfeiçoamento das práticas pedagógicas 

e de melhoria dos cursos oferecidos pela Fasec. Vale ressaltar que esse projeto 

enseja, também, a plena arti- culação entre ensino, pesquisa e extensão, 

considerando os aspectos complementares entre cada uma dessas dimensões na 

formação acadêmica, ética e profissional. 

Assim, o PPI foi construído no contexto de uma realidade complexa, e sua 

estruturação foi embasa da nas características das inter-relações existentes na 

Instituição, nos cursos e entre cursos, no sistema educacional superior e no contexto 

social no qual a Fasec está inserida. Por outro lado, deve-se respeitar e cumprir os 

princípios metodológicos articulados pela Instituição, no sentido de contribuir para 

melhorar e qualificar o processo ensino-aprendizagem. 

O Projeto Pedagógico Institucional envolve a organização acadêmica, orienta 

o processo de ensino-aprendizagem, de forma a ser concebido como um espaço de 

formação plural, dinâmico e multicultural, fundamentado nos referenciais sócio 

antropológicos, epistemológicos, administrativos e pedagógicos em consonância 

com o perfil dos sujeitos acadêmicos.  

Os aspectos operacionais da execução do projeto pedagógico institucional 

são flexíveis e dinâmicos, devendo ser continuamente discutidos pela comunidade 

da Faculdade Serra do Carmo, através do PDI, para que todos os seus segmentos, 

em todas as suas dimensões, sejam de fato, agentes transformadores do projeto 

educativo. O que se deve manter e garantir na execução do projeto pedagógico 

institucional é a consistência na ação pedagógica, a avaliação dos objetivos 

propostos e a unicidade filosófico-educacional do projeto pedagógico institucional, 

bem como o perfil do profissional que a Faculdade Serra do Carmo deseja formar. A 

prática pedagógica deve se caracterizar pelo processo de ensino-aprendizagem em 

que o educador exerce a tarefa de provocar e orientar o desenvolvimento das 

potencialidades do acadêmico.  

O projeto pedagógico institucional da Faculdade Serra do Carmo norteia as 

ações educativas na busca de formar profissionais com visão mais humanista, que 

aja com ética e responsabilidade, empreendendo transformações organizacionais, 

sociais e de cidadania, atuando com eficiência e competência técnico-científica, 
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imbuída do papel de articuladora, orientadora, motivadora e inspiradora de atitudes e 

atividades. 

A Faculdade Serra do Carmo empreende sua marca num contexto de 

democracia, responsabilidade e consciência social, diante de dois enfoques: 

“globalização”, impondo pensamento amplo, universal, e “individualização”, 

estimulando o desenvolvimento de competências para liderar, administrar e 

transformar o conhecimento em qualidade de vida. 

2.1 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO PEDAGÓGICA 

A organização didático-pedagógica compreende o conjunto de decisões 

coletivas, necessárias à rea- lização das atividades universitárias, para garantir o 

processo pedagógico da Fasec. O processo educativo de qualidade da Fasec 

ultrapassa a ideia pura e simples de implementação de ações isoladas; ele é tido 

como processo contínuo e permanente de construção do conhecimento e dos sa- 

beres adquiridos pelos estudantes. Para tal fim, as ações educativas são tratadas 

como incentivadoras do processo de ensino e aprendizagem e direcionadas de modo 

que possam os estudantes aprender a conhecer, aprender a viver e aprender a agir 

para transformar a sociedade a formação de cidadãos capazes de tomar decisões 

responsáveis, na busca de soluções para os problemas relacionados ao 

desenvolvimento social, técnico, econômico e cultural do nosso país.  

Essa percepção do processo educativo requer maior dinamicidade de gestão, 

para que o currículo seja percebido como meio para o desenvolvimento da 

capacidade de aprender e da constituição de competências explicitadas no perfil do 

egresso. Dessa maneira, as dimensões desse processo necessitam de 

acompanhamento e avaliação permanentes, de forma a permitir sólido diagnóstico 

para tomadas e retomadas constantes de decisões dentro do fazer pedagógico. 

Essa preocupação e cuidado se consolidam por meio do Programa de Avaliação 

Institucional sob a responsabilidade da Comissão Própria de Avaliação Institucional 

– CPA. O papel fundamental dos indicadores do processo avaliativo institucional é o 

de apontar e mensurar parâmetros que fortaleçam os Projetos Pedagógi cos dos 

cursos, para que não sejam construídos a partir de vontades individuais ou fruto de 

trabalhos solitários de alguns, mas que se tornem a face da Instituição. A Avaliação 

Institucional é considerada atividade de suma importância para o desenvolvimento e 
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aperfeiçoamento contínuos da Fasec. Essas considerações possibilitam o 

direcionamento para as propostas curriculares, as quais se orientarão legalmente por 

legislação do Conselho Nacional de Educação. Esse documento aponta as diretri zes 

a serem seguidas pelos cursos de graduação, de forma a assegurar a flexibilidade, a 

criatividade e a responsabilidade das Instituições.  

A oferta, na estrutura da Educação a Distância, será marcada pela a 

interação entre aluno e professor, e integrada às tecnologias digitais para 

possibilitar o acesso ao conhecimento com o controle do tempo e ritmo por parte 

do estudante. 

Nessa metodologia, o polo(sede) irá dispor de tutores facilitadores, o que 

auxiliará na criação de um vínculo maior com o (a) estudante. Os encontros 

presenciais são roteirizados a partir de metodologias ativas de aprendiza gem, além 

de práticas em laboratório. O modelo pedagógico dos cursos envolve  a utilização das 

tecnologias com foco na personalização das ações de ensino e aprendizagem. 

Os cursos de graduação, oferecidos pela Faculdade Serra do Carmo, em 

níveis de Bacharelado, e Cursos Superiores de Tecnologia, tanto na modalidade 

Presencial como a Distância, estarão distribuídos nas seguintes áreas de atuação: 

Engenharias, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Exatas, Ciências Biológicas, 

Ciências Humanas e Cursos Superiores de Tecnologia. 

2.1.1 Organização das Atividades Didáticas 

Considera-se que a educação seja um processo de construção, reconstrução 

e reorganização das ex- periências vivenciadas pelos estudantes, acompanhada da 

reflexão desses processos. A partir dessa consideração, foi proposta uma gama de 

atividades didáticas a serem utilizadas nos Projetos Pedagógicos dos Cursos como 

forma de organização. Para a compreensão da utilização dessa organização no 

processo ensino e aprendizagem, é importante considerar os seguintes pontos: 

autonomia, auto-organização e ritmo próprio de desenvolvimento do estudante. 

As ações de desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem 

dispostas a seguir associam atividades dos cursos presenciais e a distância, visto 

que muitas são as sinergias entre essas modalida- des de ensino nesta instituição. 
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Autoestudo 

A proposta de autoestudo vem ao encontro de um dos papéis da universidade 

na nossa sociedade con- temporânea, que é formar cidadãos críticos, competentes e 

com autonomia. Nessa perspectiva, o pro- fessor, bem como professor mediador, 

deve ser orientador e incentivador do estudante na busca perma- nente pelo 

conhecimento. Essa ferramenta objetiva motivar o estudante a aprender a planejar, 

organizar, selecionar, sistematizar, sintetizar e generalizar as informações para 

transformá-las em conhecimento, da mesma forma que transferir e associar os 

conhecimentos a outros campos do saber. Aprender a aprender é uma competência 

necessária aos futuros profissionais e preconizada pela Instituição. 

A formatação dos momentos de autoestudo leva em consideração que o 

estudante é o mais importante agente do processo educativo, enquanto os 

professores formadores, docentes e professores mediadores são organizadores dos 

objetos de estudo em sua complexidade, dos instrumentos conceituais e 

metodológicos que podem ajudar o aluno a encontrar respostas aos problemas 

colocados, inerentes à sua formação. Para que o estudante tenha sucesso nesse 

modelo, deve desenvolver disciplina, organização, motivação e persistência na 

busca de sua constante atualização ou aperfeiçoamento, uma vez que a 

responsabilidade, pontualidade, administração do tempo e iniciativa, são fatores 

básicos para a eficácia da aprendizagem. 

Objetiva-se que os estudantes construam seu conhecimento relativo aos 

conteúdos das disciplinas na medida em que os compreendam. Para isso, os cursos 

contam com uma oferta diversificada de recursos didáticos e interfaces para os 

momentos de autoestudo, dentre os quais: o conteúdo programático das disciplinas 

disponibilizado em materiais impressos e eletrônicos, recursos audiovisuais, estudos 

de caso, MAPA (Material de Avaliação Prática de Aprendizagem), Webinar, aulas 

estruturadas, atividades de estudo programado, materiais extras e aulas conceituais. 

Esses recursos são utilizados de forma complementar, adequada e articulada, o que 

permite uma pluralidade de abordagens, possibilitando graus diferentes de 

aprofundamento nos estudos. 

Assim, entendendo o autoestudo como meio fundamental para a formação 

acadêmica, a Fasec adotou o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) como 
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ferramenta de auxílio à aprendizagem do estudante, por meio do qual é possível 

acessar diversos materiais, sejam pedagógicos ou administrativos. Destacam-se, 

para o momento do autoestudo, as seguintes funcionalidades: 

I. Acesso a diversos materiais como: o plano de ensino das disciplinas, 

atividades de estudo, fóruns, aulas ao vivo, por demanda e conceituais, 

estudos de caso, MAPA, Webinar, arquivos de MP3, livros didáticos, 

materiais extras, aulas estruturadas, atividades de estudo programado 

(AEPs); 

II. Desenvolvimento de atividades de estudo (MAPAs, fóruns, AEPs) com 

orientação e supervisão dos professores; 

III. Consulta ao acervo da Biblioteca Digital e a publicações livres de direitos 

autorais, por meio da Biblioteca Virtual. 

 

Aprendizagem Interativa e Colaborativa 

 

O conceito de “interatividade” é importante para compreender a possibilidade 

de se trabalhar com diversos tipos de profissionais, pois o estudo mediado pelo 

computador oferece condições para tal. A interatividade no processo educativo deve 

ser planejada e direcionada para atender às necessidades e possibilidades 

cognitivas dos estudantes. Dessa forma, considera-se necessária uma proposta 

didática pedagógica que promova uma aprendizagem colaborativa e interativa, bem 

como a reflexão crítica sobre os conteúdos científicos, independente do 

distanciamento físico entre professores, professores mediadores e estudante. Assim, 

o conceito de interatividade presta-se especialmente para entender a relação de 

cumplicidade do homem com as máquinas de comunicação e promover uma relação 

dialógica, livre e criativa entre os envolvidos no processo educacional. Esse conceito 

remete, ainda, a um perfil muito particular de estudante, que responde agilmente por 

seu planejamento pessoal, pela consciência e valorização do que seja 

autoaprendizagem e pela habilidade em organizar e aproveitar, ao máximo, os 

momentos de interação mediados pela tecnologia. Assim, os projetos pedagógicos 

dos cursos a distância e das disciplinas on-line dos cursos presenciais, contemplam 

momentos de interatividade síncronas — a exemplo das aulas ao vivo, we- binars 

com possibilidade de interação entre docente e estudantes — bem como nos 
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momentos assíncronos, por meio dos fóruns e pela comunicação feita com o 

mediador. 

Evidencia-se, portanto, que no ambiente virtual de aprendizagem, a interação 

ocorrerá por meio de dispositivos que permitem a comunicação tanto de forma 

síncrona, quanto assíncrona. Essas formas possibilitam a criação de diferentes 

situações e procedimentos didáticos para incentivar a dialogicidade e a interação 

entre professores e estudantes. 

 

Presencialidade 

Os momentos presenciais obrigatórios nos cursos a distância e nas 

disciplinas on-line dos cursos presenciais são amparados e/ou sediados na sede da 

Fasec, com o objetivo de proporcionar suporte pedagógico, acadêmico e 

administrativo ao projeto pedagógico dos cursos, bem como aos estudantes. 

Acerca da presencialidade, o Projeto Pedagógico de cada curso é determinado pela 

legislação, que atualmente estabelece: 

 

I. Avaliações presenciais obrigatórias, realizadas ao término de cada 

disciplina; 

II. Estágios Curriculares, Aulas Práticas em laboratórios ou externas, visitas 

técnicas e Trabalhos de Conclusão de Curso quando estabelecidos nas 

Diretrizes Curriculares; 

III. Encontros Presenciais para os estudantes de pós-graduação para a defesa 

de TCC. 

2.1.2 Descritivo das Atividades de Aprendizagem 

Estudo Programado (AEPs) 

 

A Fasec realiza práticas diferenciadas dentre suas práticas, destacam-se as  

as AEPs que configuram-se, assim, como uma das ações que contribuem para a 

qualidade de ensino da Instituição e do processo de aprendizagem dos alunos. 

As AEPs podem ser definidas como atividades propostas pelos professores para a 

realização por parte do aluno. A intenção principal é levar o aluno a realizar 

atividades que contribuam para o seu conhecimento, logo, para sua formação: 
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autonomia intelectual, planejamento, organização e independência nos estudos. 

A proposta de realização de AEPs está em conformidade com o modelo de 

avaliação formativa, uma vez que prevê a reflexão acerca dos objetivos da disciplina 

e/ou do curso oferecido. Dentre os objetivos da AEP estão: 

a. Reforçar o que o aluno aprendeu na sala de aula, permitindo rever dados, 

ideias e dúvidas e, ainda, auxiliar no aprofundamento do conteúdo; 

b. Desenvolver competências, como organização, gestão do tempo, 

criatividade e planejamento; 

c. Preparar o aluno para os conteúdos das aulas seguintes, para as práticas e 

desafios da sala de aula; 

d. Permitir que o aluno perceba suas fragilidades, indicando onde deve focar os 

estudos; 

e. Preparar o aluno para avaliações futuras. 

Aula ao Vivo 

A aula ao vivo é um recurso pedagógico que tem como intuito promover o 

desenvolvimento da apren- dizagem do estudante. Por se tratar, em um primeiro 

momento, de uma atividade síncrona, o professor formador, o professor mediador e 

o estudante conectam-se por meio de um processo interativo de apropriação do 

conhecimento em tempo real. Para a condução das aulas ao vivo, os professores 

planejam suas atividades pautando-se nas premissas do vídeo based learning. Para 

garantir a interação, a participação e o engajamento dos estudantes, utiliza-se uma 

série de tecnologias digitais, como os aplicativos de interação. Com os recursos 

tecnológicos elencados, as estratégias pedagógicas utilizadas nas aulas ao vivo 

podem ser estudo de caso, quizgame, websérie, profissionais convidados para 

compartilhamento de experiências, solução de problemas reais, demonstração de 

experimentos etc. 

Aulas Conceituais 

Para cada disciplina será disponibilizado um sala de aula virtual, na qual 

serão disponibilizados os planos de ensino, ferramentas interativas e um conjunto de 

atividades que são intituladas de conceituais. Esse espaço será utilizado com o 

objetivo de garantir que o estudante consiga realizar as interconexões com ( 

professores, tutores) o conteúdo das aulas, possibilitando a compreensão dos 
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conceitos tratados em cada disciplina, que são disponibilizadas de forma síncrona 

para download no Ambiente Virtual de Aprendizagem.  

Atividade de Estudo 

As atividades de estudo são um conjunto de atividades, geralmente questões 

objetivas, elaboradas de modo contextualizado, pautadas em situações-problema ou 

desafios reais do ambiente profissional. Por terem uma abordagem imersiva, são 

utilizados como elementos metodológicos para a formulação dessas atividades: os 

cenários, cases e situações profissionais cotidianas, para que o estudante consiga 

compreender a aplicabilidade do conteúdo estudado. 

As atividades de estudo possuem caráter avaliativo e são realizadas dentro 

do Ambiente Virtual de Aprendizagem. Para cada disciplina, são ofertadas atividades 

de estudo, de maneira gradativa e sema nalmente, no decorrer dos cursos a 

distância. Proporcionam condições para que o estudante estabeleça a relação entre 

os fundamentos teóricos e sua futura prática profissional. No decorrer do 

desenvolvimento das questões, é possível que o estudante interaja com outros 

colegas e esclareça dúvidas com os professores mediadores. O prazo final de 

entrega das atividades de estudo é a última semana de aula ao vivo, que antecede a 

prova da disciplina. 

Fórum 

O fórum é uma atividade assíncrona e formativa, que leva o estudante ao 

processo de reflexão teórico-prática a respeito do conteúdo tratado na disciplina. No 

fórum, os estudantes têm a oportunidade de construir o conhecimento de forma 

colaborativa e de debater com seus colegas de curso, professores mediadores e 

professores formadores. Para cada disciplina cursada, o acadêmico terá uma 

proposta temática como fórum de discussão. O elemento inovador desse recurso 

está na forma como se elaboram e apresentam as questões norteadoras. As 

questões são apresentadas por meio de desafios nos quais os estudantes precisam 

pensar em estratégias de intervenção na realidade em que atuará futuramente. O 

ponto forte desse recurso está na possibilidade de trocas de experiências e 

conhecimentos entre os atores pedagógicos, de forma colaborativa, aprimorando a 

qualidade do aprendizado. A atuação do professor mediador no fórum está pautada 

na ideia do papel de um tutor de curiosidade, ou seja, atua oferecendo conteúdos de 
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inspiração que despertam curiosidade, necessidade de aprofundamento e a vontade 

de saber mais sobre determinado assunto. O fórum ainda pode ocorrer de forma 

invertida. Isso quer dizer que se lança uma temática desafiadora e envolvente, no 

entanto os estudantes são estimulados a elaborarem as próprias questões, as quais 

são respondidas por outros estudantes com a mediação e direcionamento do tutor 

mediador. 

MAPA (Material de Avaliação Prática de Aprendizagem) 

O MAPA é um diferencial na aplicação das metodologias imersivas, visto que 

remete os estudantes a uma experiência pautada nos desafios reais da profissão. 

Como elemento basilar, está a ideia de proporcionar experiências significativas de 

forma que o estudante perceba a aplicabilidade dos conteúdos. Como atividade 

avaliativa, está constituída de diferentes cenários e articulada com os objetivos de 

aprendizagem por meio de uma atividade prática e aplicada que considera os eixos 

cur- riculares e a questão interdisciplinar dentro da realidade e especificidade de 

cada disciplina. O registro será realizado e enviado pelo estudante em formulário 

modelo disponibilizado pela Instituição. As considerações do aluno acerca do tipo de 

desafio proposto serão sinalizadas na aula ao vivo e serão também mediadas pelo 

professor mediador por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem. Essa atividade 

explicita a articulação entre os conteúdos curriculares e as respectivas práticas.  

Semana Acadêmica e de Conhecimentos Gerais 

Considerando a importância da formação geral de qualquer indivíduo na sua 

vida acadêmica e a ne- cessidade de que desenvolva uma visão da totalidade, ou 

seja, construa um conhecimento global, pri- vilegia-se, nessa semana, os temas a 

respeito de debates atuais, tais como: 

(I) Inclusão social, Direitos da Pessoa com Deficiência; 

(II) Questões políticas, econômicas e socioambientais; 

(III) Conhecimento e valorização das culturas africana e indígena como 

componentes formadores da sociedade brasileira, evidenciando a sua 

influência e contribuição; 

(IV) Compreensão a respeito das relações étnico-raciais e da diversidade 

cultural no Brasil; e 

(V) Questões de Direitos Humanos. 
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Nos cursos presenciais, as semanas também privilegiam o debate sobre 

inovação, mercado de trabalho e atuação profissional. Nos cursos a distância, o 

acadêmico deve realizar, no Ambiente Virtual de Aprendizagem, uma atividade 

composta por questões objetivas, devidamente contextualizadas, apresentando 

diferentes níveis de complexidade. Para a realização dessa atividade, o acadêmico 

tem o prazo de três semanas e tem como apoio os materiais disponibilizados para as 

temáticas abordadas. 

2.2  PRINCÍPIOS FILOSÓFICOS E TEÓRICO-METODOLÓGICOS GERAIS QUE 

NORTEIAM AS PRÁTICAS ACADÊMICAS DA INSTITUIÇÃO 

A Faculdade Serra do Carmo – FASEC desenvolve suas atividades com o 

objetivo de garantir uma formação superior voltada para um ensino de qualidade, de 

acordo com as exigências do Ministério da Educação, do mercado de trabalho e da 

sociedade. A Instituição visa à capacitação de profissionais éticos e competentes 

para o desenvolvimento da região, resgatando a compreensão da inter-relação 

humana, na busca sistemática pela excelência educacional, e busca alcançar seu 

objetivo a partir de percepções compartilhadas dos problemas regionais. 

Com base na filosofia dos PPC’s, documentos que fixam os propósitos e 

metas a serem alcançados durante a formação dos estudantes, os critérios 

norteadores para a definição do perfil do egresso pautam-se por uma visão 

humanista, que internaliza valores como responsabilidade social, justiça e ética 

profissional de maneira a integrar produtivamente conhecimentos, competências, 

habilidades e talentos na formação do futuro profissional. 

A trajetória ao longo da reformulação e implementação do projeto pedagógico 

de cada curso se delineia na integração disciplinar horizontal e vertical, 

possibilitando ao acadêmico a assimilação dos conhecimentos envolvendo 

conteúdos com formação cidadã e técnico-científicos, com espírito empreendedor. 

As coordenações de cursos, os colegiados e o núcleo docente estruturante 

contribuem para consecução dessa caminhada, com a função de assistência 

pedagógica aos cursos, enquanto a Avaliação Institucional busca uma melhor 

compreensão da evolução desse processo, identificando os problemas e 

realimentando propostas de soluções e melhoramentos.  
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A organização dos projetos pedagógicos dos cursos, tendo como orientação 

básica as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), compreenderá um conjunto de 

atividades de ensino-aprendizagem, contemplando disciplinas obrigatórias, eletivas, 

atividades complementares, estágios e trabalhos de conclusão de curso, 

pressupondo-se outras definições teórico-metodológico-operacionais relativas aos 

estudos que devem ser realizados, concretizando-se no ato pedagógico. 

A proposta de construir, coletivamente, uma instituição de ensino superior 

pautada na ética, no respeito às diferenças, no diálogo e no compromisso de 

excelência no ensino superior, valorização da dignidade humana. Resumidamente, a 

FASEC baseia-se nos seguintes princípios norteadores: 

 Compromisso com a justiça social, equidade, cidadania, ética, 

preservação do meio ambiente, transparência e gestão participativa; 

 Verticalização do ensino e sua integração com a pesquisa e a 

extensão; 

 Eficácia nas respostas de formação profissional, difusão do 

conhecimento científico e tecnológico e suporte aos arranjos produtivos 

locais, sociais e culturais; 

 Pesquisa e extensão articuladas nas diversas áreas do conhecimento, 

definindo políticas que consolidem as ações já existentes e possibilitem 

a abertura de novas linhas de ações em pesquisa e extensão; e 

 Política de avaliação institucional como instrumento de tomada de 

decisões e de orientação de novos caminhos para os cursos oferecidos 

e para a gestão acadêmica da Faculdade.  

Com fundamento na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, as 

linhas gerais do percurso curricular dos cursos da Faculdade Serra do Carmo levam 

em conta três princípios fundamentais: 

a) Flexibilização da estrutura do curso: 

A flexibilidade do curso importa na abertura de oportunidades para a 

construção integrada de saberes e habilidades relacionadas com a realidade e a 

necessidade das regiões da Amazônia Legal abrangida pelo Norte do Maranhão e 

Sul do Pará. 
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A competência profissional dos bacharéis há de resultar da integração de 

várias competências distintas além da exclusivamente científica, o saber, a crítica, a 

técnica, a relacional, a de atuação prática e a humanística, desenvolvendo 

interesses pelos aspectos sociais, culturais, políticos e econômicos da comunidade à 

qual pertence. 

b) A adoção de procedimentos e perspectivas fundamentais para as 

áreas: 

É indispensável o estímulo da criação cultural e do desenvolvimento do 

espírito científico, bem como do pensamento crítico. Isto porque "a técnica 

engessada das fórmulas acabadas transforma o tema em algo perdido no ar quando 

ensinar é percorrer a geografia do construir. O estudo requer, em seu mapa 

cartográfico do saber, o “construído” e não à indução ao “dado". 

Não se deve, então, conviver com uma atitude de indiferença ou renúncia a 

uma posição avançada na inovação e mesmo na revisão e superação dos conceitos. 

Deve-se contribuir, abertamente, para fomentar questionamentos e fazer brotar a 

inquietude que estimule o estudo e a pesquisa comprometidos com seu tempo, seus 

valores e seus dilemas. Afrontar esse vácuo, aceitar essa direção, sem desconhecer 

o saber clássico, contribuindo para sua superação, significa reconhecer que a 

consciência social e a mudança integram a formação humana. Representa, ainda, 

um compromisso com o chamamento à verdadeira finalidade do ensino e da 

pesquisa. 

A FASEC tem a preocupação em formar licenciados e bacharéis aptos à 

inserção no desenvolvimento da sociedade brasileira e a colaborar com sua 

formação, incentivando o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 

desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da criação assim como a difusão da 

cultura e, desse modo, incrementar a relação do homem com o meio em que vive. 

A FASEC timbra em promover a divulgação de conhecimentos culturais, 

científicos e técnicos e a comunicação do saber através de ensino e de publicações, 

suscitando o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional, para a 

finalidade de possibilitar a correspondente concretização e integração de 

conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizada. 
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Ciente dos problemas do mundo atual e, em particular, das questões 

regionais, da Amazônia Legal, o bacharel da FASEC deve estar apto a prestar 

serviços especializados à comunidade, estabelecendo com esta uma relação de 

reciprocidade, de forma a responder às demandas e às necessidades sociais, 

ambientais, políticas e econômicas, devendo a instituição promover a extensão 

aberta à população e visando a difusão das conquistas e benefícios resultantes da 

criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. 

Em outros termos e em resumo, a modernização dos currículos dos cursos da 

FASEC após o advento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional deve 

incrementar uma visão do conhecimento, possibilitando a formação teórica e a 

prática do estudante, buscando primordialmente o seu desenvolvimento nas 

seguintes habilidades: 

 senso ético profissional associado à consciência da cidadania e do papel 

desempenhado na sociedade, cujo âmbito deve operar como elemento 

transformador; 

 capacidade de apreensão, de transmissão crítica e produção criativa do 

conhecimento, conjugada a um raciocínio lógico, argumentação, persuasão e 

à consciência da necessidade de permanente atualização inerente ao mundo 

do trabalho que sofre rápidas transformações, acarretando mudanças 

significativas nos paradigmas científicos e profissionais; 

 capacidade para equacionar problemas e buscar soluções harmônicas e 

consentâneas com as exigências sociais da realidade regional em que atua 

ou vive; 

 consciência dos problemas vividos em sua época e no seu meio, através da 

manutenção de uma visão atualizada do mundo; 

 preocupação com a correta utilização do vernáculo que exige clareza, 

precisão e propriedade, desenvolvendo fluência verbal e riqueza de 

vocabulário; 

 capacidade de julgar, tomar decisões e apurar habilidades para negociação; 

 conhecer, desenvolver e aprofundar as novas técnicas de sua área 

profissional, recorrendo à legislação, à doutrina e outras fontes, quando 

necessário; 

 implementar normas relativas à elaboração da monografia de final de curso. 
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c) Estabelecimento de critérios para avaliação dos cursos: 

 

Por fim, a avaliação contínua deve ser afirmada como único instrumento 

capaz de aferir o cumprimento dos objetivos dos cursos da Faculdade Serra do 

Carmo. 

Esta avaliação engloba não somente o ensino, mas também a qualificação 

acadêmica e produção científica do corpo docente e discente, além de englobar os 

aspectos institucionais das instalações físicas e dos serviços da biblioteca/videoteca, 

do laboratório de informática e dos núcleos de prática. 

2.2.1  Princípios metodológicos 

Cada curso da FASEC pretende, com a participação de sua comunidade 

acadêmica, em especial os colegiados, promover o desenvolvimento de 

metodologias de ensino adequadas. 

As metodologias de ensino devem propiciar situações de aprendizagem 

focadas em situações-problema ou no desenvolvimento de projetos que possibilitem 

a interação dos diferentes conhecimentos, que devem estar organizados em áreas 

ou disciplinas, conforme o desenho curricular. 

É fundamental que os formadores – os professores de cada curso – também 

assumam compromissos em relação aos futuros profissionais, começando por levar 

em conta suas características individuais, experiências de vida, cultura e contexto 

em que estão inseridos. 

Assim é preciso que eles próprios – os professores – sejam desafiados por 

situações-problema que os confrontem com diferentes obstáculos, exigindo 

superação e que experimentem situações didáticas nas quais possam refletir, 

experimentar e ousar agir, a partir dos conhecimentos que possuem. 

Cada curso da FASEC pretende desenvolver metodologias de ensino 

contemporâneas, realçando as seguintes diretrizes gerais: 

 as metodologias de ensino adotadas pelo professor devem guardar sintonia 

com a realidade pedagógica do educando, com o tipo de profissional que 

se pretende formar, com a busca permanente da aproximação da teoria 

com a prática e com as inovações e mudanças ocorridas na sociedade, no 
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mundo do trabalho e nas organizações, com a utilização de tecnologias 

educacionais contemporâneas; 

 a oportunidade para o educando vivenciar situações de aprendizagem, que 

extrapolem as aulas teórico-expositivas, deve surgir com a incorporação, 

de metodologias de ensino flexíveis, atraentes, motivadoras. Ao docente 

será dada a oportunidade de implementar seminários, simpósios, painéis, 

fórum de debates, estudos de casos, estudos em grupo, estudo dirigido, 

situações simuladas, conjugadas com a oferta de estudos independentes, 

atividades complementares, atividades de iniciação científica, realização de 

trabalhos de conclusão de curso e estágios curriculares. 

 as atividades simuladas ou práticas, em condições reais, serão realizadas 

em oficinas, incubadoras, empresas júnior, salas-ambiente e serviços da 

própria instituição; 

 a inclusão dos estudantes em programas de extensão e de iniciação 

científica, sob a supervisão/orientação docente, inicia o educando na 

produção científica e intelectual e em práticas profissionais ligadas à sua 

área de interesse e à carreira para a qual fez opção, facilitando e 

enriquecendo a aprendizagem; 

 a utilização de metodologias de ensino inovadoras conduz à atualização 

contínua dos professores, como parte do programa de capacitação 

docente, em novas técnicas de ensino e no uso das tecnologias 

educacionais de ponta. 

As metodologias adotadas deverão contar com o uso de tecnologias da 

informação e da comunicação e de materiais de apoio inovadores, para discutir 

padrões éticos decorrentes da disseminação da tecnologia, imprimindo sentido 

educativo ao conteúdo das mídias, por meio da análise, da crítica e da 

contextualização, que transformam a informação veiculada, massivamente, em 

conhecimento. 
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2.2.2 Aspectos Metodológicos Aplicados à Acessibilidade Pedagógica e 
Atitudinal  

 

Nos cursos da FASEC existirá sempre a preocupação com estudantes que 

possuem necessidades educacionais especiais, principalmente porque a 

inadequação metodológica se transforma em um dos principais fatores que podem 

desfavorecer e até mesmo inviabilizar a participação e aprendizagem desse grupo 

de pessoas. Desta forma, a acessibilidade se concretiza com a diversificação 

metodológica em razão da necessidade de atendimento especial de algum 

estudante em função de sua situação de deficiência.  

Para conseguir alcançar o êxito na promoção da aprendizagem e na maior 

participação de estudantes que possuem necessidades educacionais especiais no 

processo educativo, a FASEC, por meio dos cursos, não poupará esforços para 

implantar recursos e estratégias metodológicas que auxiliarão nesse 

desenvolvimento pedagógico.  

Quanto ao aspecto atitudinal, a busca metodológica estará concentrada na 

materialização de ações e projetos relacionados à importância da acessibilidade em 

toda a sua amplitude, constituindo-se num espaço de qualidade da educação para 

todos e transformando-se num elemento estruturante da inclusão educacional.  

Outro ponto importante a ser trabalhado, em prol da acessibilidade atitudinal, 

é a preparação da comunidade universitária para a sensibilização e o 

reconhecimento dos benefícios da convivência na diversidade e do ambiente 

acessível a todos.  

Ao dar a visibilidade às ações de inclusão e sistematizar informações acerca 

do tema como elementos facilitadores para articulação e acompanhamento de 

discentes, docentes, técnicos administrativos e terceirizados com necessidade de 

atendimento diferenciado no interior da FASEC, tais ações garantem a existência de 

acessibilidade atitudinal.  

Com relação ao aspecto pedagógico, a remoção de barreiras metodológicas e 

técnicas de estudo estará relacionada diretamente com à concepção subjacente à 

atuação docente, ou seja, a forma como os professores concebem conhecimento, 

aprendizagem, avaliação e inclusão educacional. 
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Sendo assim, cursos da Faculdade Serra do Carmo (FASEC), o 

desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes que possuem necessidades 

educacionais especiais será garantido por meio da atuação docente na promoção de 

processos de diversificação curricular, flexibilização do tempo e utilização de 

recursos para viabilizar o processo de ensino de alunos com deficiência, tais como: 

pranchas de comunicação, texto impresso e ampliado, softwares ampliadores de 

comunicação alternativa, leitores de tela, entre outros recursos de tecnologia de 

informação e comunicação. 

2.2.3 Inovações acadêmicas e flexibilização curriculares 

 
No contexto atual de mudanças vertiginosas e complexas do mundo 

contemporâneo, onde se acentuam assustadoramente as desigualdades sociais sob 

o manto da globalização, pensar a inovação pedagógica no ensino superior significa, 

antes de tudo, situá-la como elemento essencial na busca contínua da qualidade do 

processo de ensino-aprendizagem. Qualidade esta que deve ser entendida como 

opção política por um projeto educacional plenamente comprometido com a 

construção de novas formas de existência social. 

A construção dos Projetos Pedagógicos dos cursos de graduação da FASEC 

tem possibilitado inovações significativas principalmente no que diz respeito a 

flexibilidade dos componentes curriculares. Cumpre destacar que o atendimento das 

Diretrizes Curriculares Nacionais de cada curso de graduação possibilita a criação 

de novos componentes curriculares e a flexibilidade dos mesmos. 

Com relação á pós-graduação, os programas estão sendo sempre sendo 

inovados, tendo suas estruturas curriculares revistas, incluindo novas disciplinas 

inclusive para atender a demanda local, regional e nacional e assim melhor qualificar 

seus acadêmicos. 

As atividades Complementares são componentes curriculares enriquecedores 

e complementadores do perfil do formando, possibilitam o reconhecimento, por 

avaliação de habilidades, conhecimento e competência do aluno, inclusive adquirida 

fora do ambiente acadêmico, incluindo a prática de estudos e atividades 

independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas 

relações com o mercado de trabalho e com as ações de extensão junto a 

comunidade. Compreende-se como Atividade Complementar toda e qualquer 
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atividade não compreendida nas práticas pedagógicas previstas no desenvolvimento 

regular das disciplinas e atividades dos cursos da IES. 

Dentro da flexibilização curricular e importante destacar a concepção das 

Atividades Complementares, pretende que o estudante seja sujeito ativo no 

processo ensino/aprendizagem, participando, de forma autônoma, de uma formação 

diversificada, com base na integração entre ensino e extensão. 

Tais atividades cumprem um papel fundamental na estrutura dos Cursos da 

FASEC dentre os inúmeros motivos dentre eles: 

 permitir aluno possa ampliar, aprofundar e complementar o  conteúdo 

trabalho em sala de aula ; 

 permitir que o aluno tenha acesso a temas atuais e relevantes, que ainda 

não sejam contemplados nos conteúdos programáticos dos cursos; 

 estimular o contato com temas interdisciplinares ou externos, o que 

contribui para uma formação interdisciplinar e com maior capacidade de 

atender as complexas e diversificadas demandas do mercado. 

 contribuir para o aperfeiçoamento cultural do estudante; 

 favorecer o contato com a realidade social, política e econômica do meio 

em que vive; 

 facilitar o confronto entre o conteúdo trabalhado em sala de aula e a 

realidade social, revelando ao aluno as dificuldades de aplicação deste 

conhecimento; 

 permitir ao estudante uma formação em certa medida autônoma e flexível, 

dando-lhe capacidade de atuar em nichos do mercado de trabalho a partir 

de afinidades e escolhas pessoais. 

2.2.4 Oportunidades diferenciadas de integralização curricular 

O objetivo de oferecer maiores oportunidades de integralização dos cursos 

visando: 

 conferir maior autonomia aos cursos na definição dos currículos de , a partir 

da explicitação das competências e as habilidades que se deseja 

desenvolver, através da organização de um modelo pedagógico capaz de 

adaptar-se a dinâmica das demandas da sociedade, em que a graduação 
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passa a constituir-se numa etapa de formação inicial no processo continuo de 

educação permanente; 

 Contemplar orientações para as atividades de estágio e demais atividades 

que integrem o saber acadêmico á prática profissional, incentivando o 

reconhecimento de habilidades e competências adquiridas fora do ambiente 

escolar; 

 contribuir para a inovação e a qualidade do projeto pedagógico do ensino de 

graduação, norteando os instrumentos de avaliação. 

2.2.5 Atividade práticas e estágios 

 O Estágio Supervisionado e as atividades práticas a ser concluído pelos 

discentes de cada curso da FASEC foi concebido como conteúdo curricular 

implementador do perfil do formando, consistindo numa atividade obrigatória, mas 

diversificada, tendo em vista a consolidação prévia dos desempenhos profissionais 

desejados, segundo as peculiaridades do perfil profissional pretendido. Será 

desenvolvido exclusivamente por meio de atividades práticas, individuais. 

 A Coordenação de cada curso cuidará para que, em virtude do seu caráter 

implementador de desempenhos profissionais, antes mesmo de se considerar 

concluído o curso e na medida em que os resultados do estágio forem sendo 

verificados, interpretados e avaliados. O estagiário consciente do seu atual perfil, 

naquela fase, para que ele próprio reconheça a necessidade da retificação da 

aprendizagem, nos conteúdos em que revelara equívocos ou insegurança de 

domínio, e da própria reprogramação da prática. 

 Desta forma, assegurando-lhe reorientação e reprogramação teórico-prática, 

o direito subjetivo constitucional ao padrão de qualidade, que se revelará no 

exercício profissional, já no âmbito das instituições sociais. 

 As atividades de estágio e práticas poderão ser reprogramadas e reorientadas 

de acordo com os resultados teórico-práticos gradualmente revelados pelo aluno, até 

que os responsáveis pelo estágio curricular possam considerá-lo concluído, 

resguardando, como padrão de qualidade, os domínios indispensáveis ao exercício 

da profissão. 

 Cada curso da FASEC tem seu próprio Regulamento dos estágios e das 

atividades práticas, pautados nos documentos norteadores da instituição, (PDI-PPI). 
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2.2.6 Desenvolvimento de Material Didático-pedagógicos 

Com objetivo de aprimorar a capacitação docente e desenvolvimento de 

material didático-pedagógico, a FASEC disponibilizará espaço para Núcleo de 

Atenção Psicopedagogia para atuar nas atividades de educação permanente e 

educação continuada. Tem ainda o objetivo da elaboração de instrumentos 

pedagógicos e reflexão por parte dos docentes das suas práticas e concepções, 

visando a fundamentação do seu trabalho e a criação e implementação de novas 

práticas pedagógicas que assegurem o desempenho adequado do processo ensino-

aprendizado. 

O processo didático pedagógico desenvolvido pelos professores é 

fundamental para a formação integral do aluno, propiciando técnicas de 

aprendizagem, seminários, projetos de extensão, visitas locais de atividades 

profissionais nas áreas dos cursos com roteiro de observação e relatório, 

acompanhamento de estágios, estudo do meio, estudo de caso entre outros. 

Vale à pena acrescentar que o emprego dessas técnicas é planejada pelo 

professor de acordo com o objetivo da unidade disciplinar que pretende abordar em 

sala de aula, sem perder a visão global da educação. 

Serão desenvolvidos materiais de apoio pedagógico como, por exemplo: 

manual de trabalho de Conclusão de Curso, apostilas, lâminas, aulas em Power 

Point, textos de apoio, os quais ficam disponibilizados online no portal de alunos. 

2.2.7 Avanços tecnológicos 

A FASEC reconhece que a Tecnologia da Informação, no seu papel atual de 

motor determinante da nova sociedade global, é ferramenta essencial para o suporte 

aos diversos processos que envolvem manipulação e geração de conhecimento. A 

atividade de educar, de acordo com sua natureza, é, portanto, inteiramente elegível 

para usufruir de tal suporte. 

Tem procurado, portanto, incentivar no corpo docente e discente a percepção 

da importância da tecnologia nos diversos aspectos da sociedade e no mundo do 

trabalho atual por meio da divulgação e utilização de tais tecnologias, nos diversos 

meios disponíveis e adequados. 

De acordo com o seu Projeto Político-Pedagógico Institucional, entende que a 

política para a informática e tecnologia deve perceber as mudanças e tendências do 
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mercado e promover o uso inovador e criativo dos recursos tecnológicos para 

auxiliar os processos educacionais. 

Deve oferecer aos corpos discente e docente informações e ferramentas 

coerentes com tais processos, garantindo ganhos mensuráveis de eficiência e 

qualidade operacional através da ampliação de acesso, equidade, integralidade e 

humanização dos serviços educacionais. 

Tendo como pressupostos os conceitos teóricos acima delineados, a política 

para a tecnologia da informação e comunicação possui diretrizes baseadas nas 

quais os seguintes avanços tecnológicos foram alcançados: 

 ampliação dos números de computadores na biblioteca e no laboratório de 

informática no intuito de atender à crescente demanda de utilização de 

programas de computador relacionados às disciplinas. 

 atualização de programas de computador utilizados para facilitar o estudo e 

pesquisas do corpo docente e discente. 

 Internet aberta para o corpo decente e discente. 

 

2.3 EDUCAÇÃO PRESENCIAL 

 

As Diretrizes Pedagógicas da Fasec constituem orientações estratégicas da 

organização para o planejamento e a condução das atividades acadêmicas de modo 

a definir e implementar direções a serem agregadas aos Projetos Pedagógicos dos 

Cursos. Essas condições são garantidas pelo acompanhamento e avaliação do 

desempenho institucional. Reúnem os  indicadores para a tomada de decisões, a 

preservação e a reavaliação necessárias à adequação constante do planejamento 

institucional às necessidades das dez dimensões que contemplam o Projeto de 

Autoavaliação, o SINAES e as diretrizes preconizadas pelo MEC. 

Nesse contexto, a Fasec busca integrar e articular os projetos pedagógicos 

dos cursos oferecidos e estimular as práticas multidisciplinares, interdisciplinares e 

transdisciplinares da pesquisa, da extensão e das demais atividades não previstas 

nos Projetos Pedagógicos dos Cursos, correlacionando-as e vinculando-as ao 

ensino. 

Pretende-se, assim, centrar o processo educativo na construção, na produção 

e na apropriação dos conhecimentos técnico-científicos e socioculturais a partir de 
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uma visão integradora e crítica da realidade, mediante modelos de ensino-

aprendizagem modernos e uso de tecnologias apropriadas. 

Uma perspectiva inovadora que traz a aprendizagem de valores e a formação 

de atitudes, para a mudança e para a atuação solidária, calcada em padrões éticos, 

que promova a formação do profissio- nal com sólida base de conhecimento teórico, 

científico e humano, preparando-o para enfrentar as rá- pidas transformações da 

sociedade, do mercado de trabalho e das condições de exercício profissional, como 

preconizam as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação. 

As novas tecnologias do mundo atual, as novas formas organizacionais do 

trabalho e a rápida evolução do conhecimento científico, associadas às 

necessidades de melhor qualificação profissional, exigem uma nova concepção para 

os cursos superiores com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais. As Diretrizes 

contemplam o desenvolvimento de competências e de habilidades para a formação 

do sujeito, contribuindo para o seu sucesso. 

Assim, a fasec promove a: 

I. Formação de seu aluno para o mundo do trabalho, no atendimento às 

demandas econômicas e de emprego, capacitando esse aluno para o 

enfrentamento das complexas condições do exercício profissional; 

II. Construção da cidadania, formando um sujeito capaz de interferir 

construtivamente na socie- dade para transformá-la; 

III. Preparação para a participação social em termos de fortalecimento ao 

atendimento às demandas da comunidade, com o desenvolvimento de 

competências sociais, processos demo- cráticos e eficazes de tomada de 

decisões, capacidade sociocomunicativa de iniciativa, de liderança e de 

solução de problemas; 

IV. Preparação para entender o ensino como prioridade fundamentada em 

princípios éticos, filosóficos, culturais e pedagógicos que priorizem 

efetivamente a formação de pessoas, reconhe- cendo a educação como 

processo articulador/mediador indispensável a todas as propostas de 

desenvolvimento sustentável, a médio e longo prazos; 

V. Formação ética, explicitando valores e atitudes, por meio de atividades que 

desenvolvam a vida coletiva, a solidariedade e o respeito às diferenças; 
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VI. Formação de profissionais capazes de atuar em prol do desenvolvimento 

social, cultural e econômico sustentado, com a interação de conteúdos que 

contemplem aspectos inerentes às questões sociais, jurídicas e ambientais 

exigidas no mundo atual. 

A Fasec considerou que a formação do profissional representa um conjunto 

de aspectos internos, inerentes aos cursos, e externos, inerentes à relação 

sociedade/profissional, que se inter-relacionam dialeticamente. Partindo desse 

princípio, a fasec pautou-se nos fundamentos que idealizaram a formação do 

profissional, tendo sempre em vista que é necessário: 

I. Acompanhar as rápidas mudanças do mundo, a partir de uma política de 

graduação que contemple o caráter revolucionário da ciência como um 

imperativo; 

II. Entender a avaliação como processo e não como produto e, portanto, 

valorizar o sistema con- tínuo de avaliação em dois níveis: um pela 

sociedade e outro pela autoavaliação (professores, técnico-administrativos e 

alunos); 

III. Definir metodologias educacionais adequadas ao processo de aprendizagem 

cognitiva de caráter social, político e cultural nacional, respeitando-se as 

especificidades regionais, o que permitirá a revisão dos currículos, das 

práticas pedagógicas e das pesquisas desenvolvidas; 

IV. Identificar as bases de sustentação de uma política de graduação, 

considerando o aluno como ser global. 

A definição das competências (que incluem conhecimentos e atitudes) foi 

realizada de acordo com o Referencial para as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para os cursos de graduação, ao qual se acrescentarão as competências próprias 

do profissional formado pelos respectivos cursos. As principais competências 

definidas pela Fasec a serem desenvolvidas são: 

I. Tomada de decisões e resolução de problemas: o trabalho dos profissionais 

egressos deve estar fundamentado na capacidade de tomar decisões, 

visando ao uso apropriado, eficácia e custo-efetividade da força de trabalho, 

de equipamentos, de procedimentos e de práticas. Para esse fim, os 

egressosdevem possuir competências e habilidades para avaliar, sistematizar 
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e decidir as condutas mais adequadas e propor soluções baseadas em 

evidências científicas; 

II. Comunicação: os profissionais egressos devem ser acessíveis e devem 

manter a confidencialidade das informações a eles confiadas na interação 

com outros profissionais e o público em geral. Devem estar aptos à 

comunicação verbal, não-verbal e apresentar habilidades de escrita e leitura, 

o domínio de tecnologias de comunicação e informação; 

III. Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os egressos deverão estar 

aptos a assu- mir posições de liderança, sempre tendo em vista o bem-estar 

da comunidade. A liderança envolve compromisso, responsabilidade, 

empatia, habilidade para tomada de decisões, co- municação e 

gerenciamento de forma efetiva e eficaz; 

IV. Administração e gerenciamento: os profissionais devem estar aptos a tomar 

iniciativas, fazer o gerenciamento e administração tanto da força de trabalho 

quanto dos recursos físicos e materiais e de informação; devem, da mesma 

forma, estar aptos a serem empreendedores, gestores, empregadores ou 

lideranças na equipe que integram; 

V. Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender 

continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática. Deverão ter 

responsabilidade e compromisso com a sua educação e o 

treinamento/estágios das futuras gerações de profissionais, mas 

proporcionando condições para que haja benefício mútuo entre os futuros 

profissionais e os profissionais dos serviços, inclusive estimulando e 

promovendo a mobilidade acadêmica e profissional, a formação e a 

cooperação por meio de redes nacionais e internacionais.  

As competências comuns e específicas, observadas em cada Projeto 

Pedagógico de Curso, supõem a formação de atitudes e de valores, o 

desenvolvimento e o domínio de conhecimentos e habilidades gerais e específicas 

que levem em conta a realidade local e regional, sem descuidar do caráter de 

universalidade do conhecimento, de sua relação com os avanços das áreas dos 

cursos ofertados pela Fasec no contexto nacional, bem como dos parâmetros e 

dinâmica do Projeto Pedagógico de cada curso. 
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Alguns princípios metodológicos merecem destaque: 

I. Interdisciplinaridade. A integração disciplinar possibilita análise dos objetos de 

estudo sob diversos olhares, constituindo-se questionamentos permanentes 

que permitam a ressignificação do conhecimento; 

II. Formação profissional para a cidadania. As Instituições têm o compromisso 

de desenvolver o espírito crítico e a autonomia intelectual para que, por 

intermédio do questionamento perma- nente dos fatos, o profissional possa 

contribuir para o atendimento das necessidades sociais; 

III. Estímulo à autonomia intelectual. A autonomia significa ser autor da própria 

fala e do próprio agir, sendo coerente na integração do conhecimento com a 

ação. O desenvolvimento de uma postura investigativa por parte do 

estudante é fundamental para que construa sua autonomia intelectual e 

profissional; 

IV. Responsabilidade, compromisso e solidariedade social. A compreensão da 

realidade social e o estímulo à solidariedade devem constituir o ponto 

integrador das ações de extensão vincu- ladas aos cursos; 

V. Diversificação dos cenários de ensino-aprendizagem. A diversificação dos 

cenários de ensino aprendizagem e a inserção do aluno na rede de serviços 

desde os primeiros anos dos cursos devem contribuir para a formação do 

profissional generalista, capaz de atuar em diferentes níveis e de integrar 

criticamente conhecimentos teóricos, práticos e realidade socioeconômica, 

cultural e política. 

Os cursos devem buscar sempre o desenvolvimento de programas que 

privilegiem descobertas de novas metodologias, enfocando o uso e a adequação de 

recursos audiovisuais, de informática, de novos métodos e técnicas de ensino, 

visando sempre ao aperfeiçoamento do trabalho acadêmico e ao protagonismo do 

estudante no seu processo de aprendizagem. 

Destaca-se a utilização de metodologias ativas, como flipped classroom ou 

sala de aula invertida, na qual os estudantes, por meio das aulas estruturadas, 

acessam previamente os conteúdos que serão utilizados pelos professores. Outras 

metodologias que favoreçam o clima de aprendizagem ativo, ou a ergonomia 

cognitiva, são preconizados por meio de aulas dialogadas, expositivas e práticas, 

dinâmicas de grupo, visitas técnicas, ensaios em laboratórios, estudos de meio, 
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seminários, simpósios, palestras, pesquisa bibliográfica, iniciação científica e outras. 

Para garantir a qualidade de seus processos, a Fasec estrutura suas metas 

em  ações de qualidade e tem como objetivo democratizar a visão de qualidade 

praticada com relação aos serviços educacionais prestados aos colaboradores e 

docentes da Instituição. Essas ações são constituídas de: calendário acadêmico, 

semana Pedagógica de formação docente, sensibilização do aluno, programa de 

nivelamento, aulas estruturadas,  disciplina de Formação Sociocultural e Ética, 

avaliação interdisciplinar. Essas ações foram definidas como forma de alcançar os 

resultados de qualidade esperados com relação às atividades educacionais 

promovidas pela Fasec. 

2.4 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

2.4.1 Concepção e Metodologia do Modelo Pedagógico da Educação a 
Distância 

 
A função precípua das instituições de educação superior está em oferecer a 

formação cidadã, pautada nos princípios da solidariedade e na contribuição para o 

desenvolvimento sustentável e o melhoramento da sociedade como um todo. 

Igualmente, considera-se a produção de conhecimento suficientemente sólido para 

garantir ao profissional o domínio e aplicação em ambientes produtivos marcados 

pela inovação e transformação. Baseia-se na premissa de que o estudante deve 

desenvolver a autonomia intelectual, o protagonismo, a capacidade de resolver 

problemas em cenários complexos, o raciocínio lógico, o pensamento crítico, a 

inteligência emocional, a liderança, o trabalho em equipe, a comunicação assertiva, 

o letramento digital, além das especificidades de todo o conhecimento técnico 

exigido em cada profissão. 

Nesse contexto, cultiva-se o interesse pelas capacidades criativas e 

inovadoras do homem. Como não se pode mais olhar os estudantes como “tábula 

rasa”, cujas mentes são consideradas como um depósito de conteúdo, logo as 

metodologias e recursos utilizados nos processos de ensinar e aprender precisam 

de uma ressignificação, o que impõe aos profissionais da educação novos desafios 

no exercício do seu ofício. 
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Sendo o processo de aprendizagem algo complexo, dinâmico e não linear, 

exige ações direcionadas pelos docentes para que os estudantes possam se 

aprofundar e ampliar os significados elaborados durante esse processo. 

As ações organizadas e sistematizadas com o propósito de que outros 

aprendam são caracterizadas de ensino. O ensino não pode ser definido como uma 

atividade mecânica e sem sentido; mais que apresentar informações sobre algum 

conteúdo, compreende-se que essa atividade deve proporcionar condições para que 

os estudantes tenham a possibilidade de desenvolver as competências e habilidades 

necessárias para o exercício profissional. 

Dessa forma, a Fasec concebeu um ciclo de aprendizagem próprio a partir do 

qual o processo educativo é orquestrado. Este deve perpassar toda atividade 

docente e discente e foi organizado em diferentes momentos e distribuídos em 7 

etapas fundamentais, como: problematização, significação, experimentação, 

reflexão, conceitualização, ação e avaliação. 

Início do Ciclo de Aprendizagem: ao iniciar um novo ciclo de estudos, 

estimula-se um momento preparatório no qual se convida o estudante ao 

autoestudo, desafiando-o, incentivando-o e estimulando-o a saber expandir sua 

apreensão sobre o conteúdo proposto por meio de proposições relevantes para o 

aprendizado. Trata-se de um momento de movimentação dos conhecimentos 

prévios e significados necessários para as demais etapas de aprendizagem. Dessa 

forma, a estruturação inicial de um processo educativo observa duas etapas: a 

problematização e a significação. 

A problematização é a etapa na qual o docente apresenta um problema, um 

desafio, um texto, um estudo de caso (case), uma notícia ou mesmo uma única 

questão estimulante com intuito de provocar conflito cognitivo no estudante, 

considerando que, quando um sujeito se depara com uma situação nova, tentará, 

inicialmente, utilizar seus conhecimentos prévios para dar conta de solucionar a 

situação. 

Quando percebe que, nessa nova situação, seus conhecimentos não são 

suficientes para solucionar o problema, esse sujeito organiza um novo conflito 

cognitivo. O conflito cognitivo é aqui compreendido como uma dialética cognitiva 

geradora de um desequilíbrio mobilizador, o que faz com que o estudante busque 

novas respostas, com o propósito de melhor compreender e solucionar a questão. 
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A significação é a etapa que está comprometida com o significado, objetivo, 

relevância e importância do que se estuda. Depois que o estudante compreende a 

razão do que passará a estudar, ele se sente estimulado, antecipa e aprofunda o 

seu conhecimento. Contudo, o mais relevante para a aprendizagem significativa é a 

ancoragem de novos conhecimentos sobre os conhecimentos prévios já existentes 

no estudante. Dessa forma, dar contexto e significar são exercícios pedagógicos de 

aproximação do novo conhecimento. 

Após a realização do momento inicial, o processo educativo passa então para 

o segundo momento do ciclo de aprendizagem, que contempla as etapas de 

Experimentação, Reflexão e Conceitualização. 

Essas etapas estão intimamente ligadas e são concebidas a partir da ideia de 

que o homem é um ser ativo, que age no processo de construção do conhecimento. 

Logo, a atividade docente deverá priorizar situações que possibilitem essa 

construção de maneira significativa, por meio da ação consciente do sujeito da 

aprendizagem. 

A experimentação é o momento no qual o estudante desenvolve as 

competências pessoais e profissionais por meio de estratégias pedagógicas 

diferenciadas, subsidiadas pela imersão nos conteúdos definidos pelos objetivos de 

aprendizagem. Nessa fase, ocorre a atividade, momento em que os estudantes 

vivem uma experiência estruturada pelos atores pedagógicos e mediada por 

recursos e objetos de aprendizagem. Defende-se que a aprendizagem não se 

concretiza somente no plano cognitivo, mas na reflexão consciente sobre as 

experiências, com o intuito de transformá-las em aprendizagens. 

Trata-se de um momento “mão na massa” que permite ao estudante testar, 

vivenciar e, portanto, experimentar uma dada realidade, relacionada à prática ou à 

atividade profissional. 

O processo de reflexão sobre a experiência cria condições favoráveis para o 

aprender. Como afirmou Sócrates, “uma vida sem reflexão não merece ser vivida”. 

Numa referência aqui à importância do pensar sobre a realidade vivida, trata-se de 

um momento (de reflexão) dedicado a estimular o estudante de forma que ele seja 

capaz de decifrar, compreender e estruturar sobre o objeto investigado, sobre sua 

experiência e sobre sua observação. 

Em decorrência, caminha-se para a etapa da conceitualização. Ou seja, 

depois da experimentação e reflexão sobre a experiência, o estudante é conduzido a 
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desenvolver seus conceitos, a entrar em contato com os conceitos históricos, 

filosóficos, teológicos e científicos. Assim, compreende-se que a aprendizagem está 

fertilizada pela imersão, permitindo um aprofundamento teórico-prático para além da 

memorização mecânica de informações arbitrárias. 

No desdobramento do ciclo de aprendizagem, chegamos ao terceiro nível que 

está organizado em duas etapas: a ação e a avaliação. Uma aprendizagem 

completa não estimula apenas a capacidade de problematizar, é preciso desenvolver 

as capacidades de resolver problema e intervir. 

Nessa etapa da Ação, o estudante é desafiado a criar, a organizar seus 

conhecimentos, sintetizar e apresentar soluções. É o momento no qual se 

materializam os motivos pelos quais se ensina algo para alguém — a ação. Trata-se 

da aplicação dos aprendizados nas situações profissionais da área estudada, seja 

por meio da atividade profissional, seja no compartilhamento dos comportamentos a 

serem mudados e, principalmente, os que devem ser mantidos e multiplicados. 

O fechamento do ciclo é materializado pela realização da avaliação. A 

avaliação do processo ensino-aprendizagem é um dos aspectos mais impactantes 

na vida acadêmica e essencial para analisar o planejamento do ciclo de 

aprendizagem. Nessa fase, estimula-se, sempre que possível, o exercício 

metacognitivo, ou seja, a reflexão do conhecimento do próprio conhecimento à 

avaliação, à regulação e à organização dos próprios processos cognitivos. 

O posicionamento institucional sobre a necessidade de um ciclo de 

aprendizagem a ser seguido parte da premissa de que todo desenvolvimento 

profissional prospectivo decorre da aprendizagem atual, assim como o 

desenvolvimento já constituído é imprescindível para o aprendizado. Aprender pela 

experiência não significa que qualquer vivência redunda em aprendizagem. Essa 

aprendizagem precisa desenvolver competências e assegurar a construção dos 

conhecimentos primordiais aos profissionais egressos. Assim sendo, apropriar-se 

dos saberes procedentes da experiência demanda processos contínuos de ação 

(práxis) e reflexão. 

Formar cidadãos capazes de trabalhar coletivamente e resolver problemas 

concretos de forma criativa, crítica e reflexiva tem sido o desafio da educação 

superior. Ao mesmo tempo, a modalidade de educação a distância tem impulsionado 

inovações no âmbito da educação devido aos recursos pedagógicos que são 

amplamente explorados nesse contexto, como: mobilidade de ensino, 
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gerenciamento do seu próprio aprendizado, autonomia para estudar, ou seja, 

possibilidades cada vez mais importantes para se aprender no decorrer da vida, para 

a formação continuada, para a aceleração profissional, possibilitando a conciliação 

entre estudo e trabalho. 

A concretização do ciclo de aprendizagem está ancorada nas concepções da 

identidade metodológica da Fasec; identidade composta por um conjunto de 

elementos estruturados e articulados entre si e definidos por um modo de 

desenvolver ou conduzir um processo particularizado. Dessa forma, a identidade 

metodológica do EaD Fasec estará pautada em metodologias ativas. 

As metodologias ativas são um conjunto de atividades organizadas, nas quais 

os estudantes deixam de ser agentes passivos (que apenas escutam) e passam a 

ser membros ativos no processo de aprendizagem por meio de estratégias 

pedagógicas que estimulam a apropriação, produção de conhecimento e análise de 

problemas. Defende-se que, por meio das metodologias ativas de aprendizagem, o 

aprendizado se dá a partir de problemas e situações reais; os mesmos que os 

alunos vivenciarão posteriormente na vida profissional serão vivenciados, de forma 

antecipada, durante o curso. 

A aplicação das metodologias ativas ocorre nos modos síncronos e 

assíncronos. Consideramos como síncrono quando todos os estudantes realizam 

atividades ao mesmo tempo e em tempo real. 

Por exemplo: aula ao vivo, fóruns, bate-papo e encontros presenciais. No 

modo assíncrono, cada aluno pode acessar os conteúdos dos módulos de 

aprendizagem em seu próprio tempo e ritmo. Por exemplo: a leitura de um texto e a 

resolução de atividades. 

A constituição da identidade metodológica da Fasec, por meio da aplicação 

das metodologias ativas, fornece subsídios para uma pedagogia dinâmica, centrada 

na criatividade e na atividade discente, numa perspectiva de construção do 

conhecimento, do protagonismo, do autodidatismo, da capacidade de resolução de 

problemas, do desenvolvimento de projetos, da autonomia e de maior engajamento 

no processo de ensino e aprendizagem de forma inovadora. 
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2.4.2 Educação a Distância no Tocantins 

 

 Uma característica marcante do Estado do Tocantins é seu multiculturalismo, 

com uma população heterogênea, colocando a FASEC em um contexto desafiador, 

que é o de promover o desenvolvimento socioeconômico e cultural por meio de 

práticas educativas que objetivem e promovam a melhoria da qualidade de vida da 

população. As práticas educativas desenvolvidas pela FASEC, por meio de seus 

cursos de graduação, buscam habilitar profissionais com uma sólida formação 

teórica e com compromisso social.  

Diante da necessidade de melhoria das condições socioeconômicas do 

Tocantins, conforme informações a seguir, este projeto tem como objetivo contribuir 

para a formação de profissionais cientes de sua condição de cidadãos 

comprometidos com princípios éticos, inserção histórico-social (dignidade humana, 

respeito mútuo, responsabilidade, solidariedade), envolvimento com as questões 

ambientais e compromissos com a sociedade.  

O Estado do Tocantins é relativamente extenso e com baixa densidade 

demográfica (apenas 5,54 hab/km2.). A partir dos dados da Pesquisa Nacional da 

Amostra de Domicílios, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) do 

Tocantins era 0,737, em 2016, já em 2017, era de 0,743. Isso quer dizer que, neste 

ano, o IDHM do Tocantins se posicionava na faixa de Alto Desenvolvimento 

Humano.  

Apesar dessa informação de que o Estado se encontra na faixa de alto 

desenvolvimento humano, quando olhamos para outro indicador que compõe o 

IDHM Educação e mede a escolaridade da população adulta, ou seja, o percentual 

da população de 18 anos ou mais com o ensino fundamental completo, esse 

indicador é afetado pela menor escolaridade das gerações mais antigas. Com base 

nos dados do Censo Demográfico, entre 2000 e 2010, esse percentual passou de 

31,35% para 52,55% no Tocantins. Utilizando as informações da PNAD Contínua, 

nos anos de 2012 e 2017, esse percentual foi de 56,89% e 61,61%. Em 2017, 

considerando-se a população de 25 anos ou mais de idade, 13,06% eram 

analfabetos, 56,32% tinham o ensino fundamental completo, 44,84% possuíam o 

ensino médio completo e 13,86%, o superior completo. (PNAD Contínua 2017) 
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 Portanto, o grande desafio da FASEC, e que compõe esse PDI, é acessar 

essa população em potencial de formação profissional usando como meio de 

promoção as tecnologias digitais para compor os seus cursos que serão ofertados 

por meio da Educação a Distância, mostrando o compromisso da FASEC em 

promover a recolocação profissional e consequente incremento na renda per capita 

familiar. A educação mediada por tecnologias foi adotada pela FASEC como uma 

metodologia de ensino que promove o alcance da educação superior aos municípios 

mais distantes do Estado do Tocantins. 

A difusão da internet acessada em aparelhos portáteis que possibilitam a 

mobilidade, conectividade e acesso a informações, em qualquer lugar e a qualquer 

hora, causou profundos impactos nas estruturas sociais, econômicas, culturais e 

cognitivas dos indivíduos. O tablet ou celulares conectados à internet emergem 

como dispositivos “cheios” em contraste com o quadro-negro que “vazio” precisa de 

um professor para que lhe escreva os conteúdos. Assim, o professor não mais é o 

detentor do conhecimento, as informações estão em toda a parte, e os alunos as 

acessam com facilidade e frequência. Neste sentido, no campo educacional, surgem 

novos espaços de aprendizagem além dos muros das escolas. (ALVES, 2017) 

Ao contrário do modelo presencial, caracterizado pelo tripé: educador, educando 

e escola, com forte interdependência entre as variáveis de tempo e espaço devido à 

presencialidade, no ensino a distância uma ou mais dessas variáveis podem ser 

suprimidas, ou seja, a abordagem do conteúdo é feita por outros meios e métodos, 

não somente pelo educador e, desta forma, a simultaneidade, o tempo e espaço são 

alterados. 

 A mudança da dinâmica no ensino a distância promove situações distintas as 

do ensino presencial, os currículos e metodologia são flexíveis, os educandos 

passam a ser corresponsáveis pela qualidade do ensino e a estrutura possibilita a 

autoaprendizagem em uma base individual e coletiva ou colaborativa. Existe uma 

adequação do processo educacional à dinâmica social e o tripé passa a ser: 

educando, sociedade e tecnologia. 

 Essas características se consolidam na LDB que define a educação a 

distância como uma forma de ensino que possibilita a autoaprendizagem, com a 

mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados, apresentados em 

diferentes suportes de informação, utilizados isoladamente ou combinados, e 

veiculados pelos diversos meios de comunicação. 
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A agregação da modalidade presencial com a modalidade à distância é 

regulamentada pela Portaria Nº 2.117, de 6 de dezembro de 2019, que dispõe sobre 

a oferta de carga horária na modalidade de Ensino a Distância - EaD em cursos de 

graduação presenciais ofertados por Instituições de Educação Superior - IES 

pertencentes ao Sistema Federal de Ensino que autoriza as instituições de ensino 

superior a introduzir, na organização pedagógica e curricular de seus cursos 

superiores reconhecidos, a oferta de disciplinas na modalidade à distância. Estas 

disciplinas, conforme Portaria Nº 2.117/2019, em seu Art. 2º As IES poderão 

introduzir a oferta de carga horária na modalidade de EaD na organização 

pedagógica e curricular de seus cursos de graduação presenciais, até o limite de 

40% da carga horária total do curso. 

Diante dessa possibilidade, as DCIs (diretrizes curriculares internas) para os 

cursos de graduação da FASEC irão prever em seus Projetos Pedagógico de Curso 

a possibilidade da inclusão da modalidade a distância nos cursos presenciais 

reconhecidos para oferecer aos alunos a possibilidade de participarem ativamente 

do processo de ensino-aprendizagem, por meio da oferta continuada de atividades 

individuais e em grupo, incentivando a participação e a construção de conhecimento. 

2.4.3 Incorporação dos avanços tecnológicos no processo ensino e 
aprendizagem 

A Educação a Distância constitui-se em uma das modalidades de Inovação 

Educacional relacionada à expansão de oportunidades e de programas de qualidade 

ofertados envolvendo cursos de Graduação, Pós-Graduação e Extensão. Tanto no 

âmbito educativo como no organizacional, as TICs estão assumindo um papel cada 

vez mais dominante e imprescindível, sendo expressa uma evolução permanente 

nos paradigmas relacionados com a sua utilização. 

O uso dessas tecnologias nos permite promover o desenvolvimento curricular, 

a integração inter e transdisciplinar, a elaboração de objetos de estudo e a sua 

aplicação no processo de ensino e aprendizagem, de forma a fomentar o 

desenvolvimento da qualidade do ensino e da aprendizagem. 

Promoveremos a reflexão sobre metodologias de aplicação das TICs no 

processo de ensino e aprendizagem, incentivando a produção e o uso, pelos 
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docentes, de materiais de apoio ao ensino e sua disponibilização online, 

prolongando os momentos de aprendizagem no tempo e no espaço. 

As ferramentas de comunicação e interação não presenciais proporcionados 

pelas TICs podem ser potencializadas na promoção de boas práticas nos vários 

contextos e modelos de aprendizagem de que são exemplo, o trabalho colaborativo 

e as comunidades virtuais de aprendizagem. 

A implementação de novos modelos curriculares com maior ênfase em 

competências transversais e na realização de tarefas de uma forma autônoma por 

parte do discente e ainda a inclusão de novas áreas curriculares não disciplinares, 

justifica a formação de docentes de forma a dar resposta a estes paradigmas 

incluindo as TIC’s como ferramentas geradoras de novas situações de 

aprendizagem e metodologias de trabalho. Esta ação será desenvolvida com os 

docentes da FASEC, com a finalidade de dar resposta às necessidades de formação 

de habilidades e competências aos docentes quanto ao uso das TIC’s nas suas 

atividades de ensino e aprendizagem. O que se espera é produzir mudanças de 

práticas, procedimentos pedagógicos, assim como o uso de objetos de 

aprendizagem já disponíveis na internet visando a: 

 aplicar metodologias ativas e participativas, como recurso às TICs, no 

processo de ensino e aprendizagem; 

 incentivar uma prática avaliativa geradora de melhoria da qualidade dos 

processos educativos; 

 utilizar de forma crítica das TIC’s como ferramentas transversais ao currículo; 

 compartilhar de experiências e saberes no meio da comunidade educativa; 

 prolongamento dos momentos de aprendizagem no tempo e no espaço, 

fomentando a disponibilização online; 

 desenvolvimento de atividades que potencializem a utilização das TICs em 

contextos interdisciplinares e transdisciplinares. 

Assim, através da incorporação das TIC’s nos PPCs dos cursos, o aluno é 

estimulado a vivenciar um processo cultural no qual a sua relação com o 

conhecimento e com o mundo passará pela incorporação de tecnologias da 

informação, desencadeando novas formas de aprender com despertar da 

curiosidade e aumento da criatividade. É uma ferramenta importante como auxílio no 
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aprendizado e aumenta a produtividade em relação ao tempo necessário ao estudo 

propriamente dito, além de estimular a necessidade de treinamento contínuo, para o 

acompanhamento tecnológico. 

A Faculdade Serra do Carmo incorpora de maneira crescente as inovações 

tecnológicas ao ensino de graduação. Para tanto, promove constantemente a 

aquisição e atualização de recursos tecnológicos, dentre os quais se destacam: 

videoconferência, projetores, blogs, webtv, vídeos, softwares de simulação e 

computadores oportunizando aos professores desenvolverem atividades 

diferenciadas. Assim como, pretende investir em infraestrutura para novos espaços 

de aprendizagem, com mobiliário e recursos tecnológicos necessários e condizentes 

com a proposta pedagógica, oportunizando estudo em grupo colaborativo e 

desenvolvimento de metodologias interativas. Incentiva a participação de docentes e 

discentes em eventos, que abordem temáticas relacionadas à incorporação de 

novas tecnologias, aliadas ao processo de ensino e aprendizagem, tornando-o mais 

flexível e dinâmico. 

Nesta perspectiva, o acadêmico é visto, como pesquisador e produtor de 

conhecimentos utilizando as TIC’s para estudos, nas resoluções dos problemas, 

experiências e conhecimentos. 

2.5 AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM – AVA 

O Núcleo de Ensino a Distância (NED) é um órgão de apoio acadêmico no 

desenvolvimento do Programa Institucional de Educação a Distância, que é parte 

integrante do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da FASEC, 

recomendado pela Secretaria de Educação Superior do Ministério. 

O NED é constituído por uma equipe de professores e servidores técnico-

administrativos e estagiários, coordenados por um professor efetivo do corpo 

docente da FASEC. 

A partir de 2020, a IES tomou uma série de medidas, visando implantar o 

Núcleo de Ensino a Distância e fortalecer esta modalidade na FASEC, tanto em 

relação às disciplinas, quanto na futura oferta de cursos de extensão, pós-graduação 

e graduação. 
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O Núcleo tem foco no gerenciamento das chamadas disciplinas que utilizam a 

modalidade de Ensino a Distância e seus recursos na parte não presencial, podendo 

ser desenvolvidas no limite de até 40% (quarenta por cento) da carga horária total 

dos cursos de graduação, nos termos da Portaria MEC nº 2.117 de 06 de dezembro 

de 2019, cumpridas as normas nela estabelecidas. 

A Faculdade Serra do Carmo dispõe de um ambiente virtual de aprendizagem 

denominado Plataforma E-ORBIT, no qual alunos e professores contarão com um 

conjunto de ferramentas interativas, que servirão de apoio pedagógico, como canais 

de comunicação e serviços telemáticos, cujo papel é gerenciar todos os serviços 

intrínsecos ao curso e à Instituição. As ferramentas pedagógicas e gerenciais 

operam de forma integrada, com comunicação de dados em tempo real, permitindo 

operações dinâmicas entre a administração, central de atendimento, secretaria, 

coordenações, professores, alunos e outros setores da academia. 

Além dos recursos disponíveis na Web, a Plataforma E-ORBIT dispõem de 

um aplicativo para dispositivos móveis que dá suporte aos estudos dos alunos e 

atividades administrativas, sendo possível interação em tempo real por chat com a 

instituição, abertura de chamados para solução de problemas ou elucidação de 

dúvidas, acesso ao conteúdo postado por professores, relatório de desempenho das 

disciplinas com apresentação de notas e inúmeros recursos de interação entre a 

administração da FASEC, professores, coordenações e alunos. 

As funcionalidades disponíveis para atendimento de alunos e professores são: 

 orientações (assíncrona): é a página de entrada da disciplina na Sala de 

Aula Virtual. 

 material (assíncrona): ferramenta que deverá ser acessada para realizar o 

download do material didático, guias de estudos e conteúdos 

complementares. 

 correio (assíncrona): uma forma de e-mail disponibilizado dentro da 

plataforma, cuja mensagem pode ser enviada para uma única pessoa ou 

para toda a turma. 

 enquete (assíncrona): ferramenta disponível para levantar informações 

entre os alunos, muito utilizada para medir o conhecimento da turma 

sobre algum ponto específico do conteúdo 
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 fórum (assíncrona): também denominada Fórum de Discussão, é uma 

ferramenta que possibilita a discussão de um assunto em grupo. 

 pergunte ao Professor (síncrona): Ambiente onde o aluno pode 

encaminhar mensagem direto ao professor, abrindo um diálogo específico 

sobre o tema apresentado por ele. 

 calendário (assíncrona): nesta ferramenta, há informações relacionadas a 

datas importantes referentes às atividades e provas finais. 

 avaliações Online: instrumento avaliativo composto por questões objetivas 

oferecidas em ciclos de aprendizagem. 

Quanto a acessibilidade: todo o ambiente Web da Plataforma E-ORBIT é 

responsivo, o que permite o acesso de diferentes dispositivos conectados à internet, 

além de apresentar ergonomia de simples navegabilidade, o que permite a todos os 

usuários a condições de explorar todos os recursos disponíveis. 

O ambiente de aprendizado da Plataforma E-ORBIT FASEC irá operar totalmente 

integrado à seguintes bibliotecas digitais: 

 Minha Biblioteca 

 Acervo digital Saraiva 

 ABNT Coleções 

 Revista dos Tribunais Online 

 Biblioteca Digital Proview  

Acessibilidade: a Plataforma E-ORBIT dispõe de recursos de acessibilidade 

ResponsiveVoice e WebLibras. Por meio dessa ferramenta, também é possível o 

aluno solicitar outros atendimentos, contando com o apoio de pessoas 

especializadas no assunto para atender às suas necessidades. 

A sala de aula interativa também estará integrada a plataforma Microsoft Teams em 

que será possível a realização de aulas ao vivo, onde o professor e alunos 

interagem em tempo real por meio de uma live. Após o término da aula, um vídeo 

com a gravação de toda a aula é disponibilizado para acesso futuro dos alunos. 

Todo sistema de avaliação de disciplinas será pensado a partir dos valores 

que a instituição pratica, estabelecendo normativas gerais institucionais coerentes 

com sua missão e objetivos. Inserido neste contexto, os cursos da FASEC irão 

deliberar pela unicidade de procedimentos concomitante à flexibilidade ofertada ao 

docente ao programar no seu plano de curso e seu sistema de avaliação específico 
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para a disciplina. Este formato, a partir da prática docente, ganhará contornos de 

coerência com o perfil profissiográfico pretendido e objetivos visados, ao ser refletido 

e (re)contextualizado pelos Colegiados dos Cursos. 

O Núcleo de Educação a Distância - NED, responsável por desenvolver e 

implementar todos os projetos em EaD é constituído por um Coordenação Geral, 

Coordenação Pedagógica, Coordenação de Tecnologia e Informação, Assessoria 

Técnica na Produção de Conteúdo, Secretaria de Apoio Administrativo, Professor 

autor, Professor formador; Gerente de polo e Tutor. Cada tutor será responsável 

pela orientação presencial e a distância de um número de alunos, sendo um tutor 

para cada 25 alunos. O coordenador do curso será responsável pelo 

acompanhamento geral do curso. O professor a distância, será responsável, por 

ministrar disciplinas. Em cada semestre letivo, estão previstos um encontro 

presencial entre os tutores, coordenação de curso e coordenação geral. 

Para execução de um curso a distância, é necessária a composição de uma 

equipe: 

 coordenação geral responsável por acompanhar e avaliar as atividades 

dos Professores, Gerentes de polo e Tutores de cursos oferecidos 

semipresencialmente, ou a distância, na sua respectiva área de atuação;  

 professores formadores desenvolvem as atividades de docência das 

disciplinas curriculares do curso, aplicando os conteúdos disponibilizados 

pelo professor autor;  

 Professores autores desenvolvem a adequação dos conteúdos dos 

materiais didáticos para as mídias impressas, eletrônicas e digitais;  

 tutores a distância são responsáveis por esclarecer dúvidas e 

acompanhar de forma on-line o processo de aprendizagem do aluno; 

 tutores presenciais são responsáveis pela mediação da aprendizagem 

dos alunos nos polos; 

 coordenador de polo é um profissional responsável pela organização e 

gerência do polo de apoio presencial; 

 coordenador de curso é um profissional com formação na área do curso 

ofertado, responsável pela organização e gerência do curso; 

 coordenação pedagógica é responsável por assessorar e acompanhar o 

trabalho pedagógico; 
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 Coordenação de Tecnologia e Informação irá supervisionar o atendimento 

a professores, gerentes de polo, tutores e alunos na ambientação, 

navegação e gestão de conteúdo do AVA em utilização;  

 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem e-Orbit permite o gerenciamento de 

cursos à distância de uma forma dinâmica e produtiva. Reunindo recursos em 

diversos formatos de mídia em uma sala de aula interativa, que permite ao aluno o 

completo entendimento do conteúdo apresentado, seja em texto, apresentações em 

slides, áudio ou vídeo. 

2.5.1 Recursos disponíveis na Sala de Aula Virtual 

 

1  BARRA DE IDENTIFICAÇÃO - Nesta barra são identificados: Cursos, Disciplina e 

Conteudista. Estando sempre visível na tela, este recurso permite que o aluno tenha 

a consciência de qual conteúdo está acessando, não se perdendo em seu processo 

de estudo. 

2 AULAS DISPONÍVEIS No LIFE EDUCACIONAL – EAD o conteúdo de uma 

disciplina pode ser subdividido em quantas partes forem necessárias, assim, é 

simples produzir uma sequência lógica de estudos, orientando melhor os alunos 

quanto a cada etapa do seu curso. Na sequência produzida, se pode postar 

conteúdos ou avaliações online, ou seja, tudo é feito em uma sequência 

pedagogicamente definida. É possível que se defina o tempo mínimo de 

permanência que o aluno deve ficar em cada etapa, assim, sugere-se que cada fase 

tenha o tempo mínimo necessário para que o aluno absorva todo o material 

disponível, evitando que o mesmo se dirija ao passo seguinte de forma 

indiscriminada. 

3 BOTÃO SEGUIR - O botão seguir serve para que o aluno se direcione à próxima 

etapa do conteúdo que esteja estudando, neste caso, o estudante só conseguirá 

executar a ação deste botão, caso o tempo mínimo definido para a etapa atual esteja 

concluído. 
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4 APRESENTAÇÃO EM VÍDEO gravado sobre o conteúdo da aula. Este vídeo pode 

ser do próprio conteudista, ou alguma produção livre que contribua para a 

compreensão do assunto discutido. 

5 APRESENTAÇÃO EM ÁUDIO do conteúdo da aula. Este recurso permite que 

arquivos de áudio sejam gravados e postados aos alunos, possibilitando assim, a 

compreensão do material exposto, também de forma auditiva. 

6 DOWNLOAD DE MATERIAL DE APOIO: este material pode ser uma apostila, 

artigo, ou qualquer texto de apoio preparado para apresentar o conteúdo do curso.  

7 ESPAÇO PARA QUE O ALUNO POSSA PERGUNTAR, questionar ou informar 

algo sobre o estudo da aula. As suas mensagens são automaticamente 

apresentadas ao lado em um fórum de discussão sobre o tema em debate, e podem 

ser respondidas por colegas e tutores. 

8 ESPAÇO DE EXIBIÇÃO DAS MENSAGENS postadas no fórum por alunos e 

tutores. 

9 APRESENTAÇÃO DE SLIDES dinâmicos ou estáticos: Este espaço permite que o 

conteúdo da disciplina seja apresentado em slide Ppt ou Prezi, sendo possível a 

inserção de vídeos online, áudios e animações. 

OUTROS RECURSOS  

Além dos recursos interativos disponíveis na sala de aula online, diversas outras 

formas de interação e controle estão disponíveis no sistema, vejamos:  

CONTROLE DE TEMPO DE RESPOSTA: 

Na Educação a Distância o feedback é algo fundamental, desta forma, o e-Orbit – 

EAD permite que o tempo de respostas dos tutores aos alunos seja controlado. 

Assim, caso o tempo estipulado para resposta seja ultrapassado, a mensagem 

postada por um aluno segue automaticamente para a coordenação do curso, 

possibilitando, desta forma, que as responsabilidades sejam apuradas, e que o aluno 

receba em tempo hábil a resposta sobre os seus questionamentos.  

FÓRUNS ABERTO, TAREFAS E ENQUETES: Um fórum aberto, fora do ambiente 

da sala de aula permite que assuntos diversos sejam discutidos pela turma, também 



   

                                                                                                                                                                         

107  

é recurso do sistema, um espaço para tarefas online, onde o conteudista apresenta 

os temos a serem elaborados, define a data e hora limite para postagem das 

respostas dos alunos, onde estes deverão fazer upload dos seus documentos 

produzidos. Uma ferramenta que permite aos conteudistas realizarem enquetes 

também compõe o rol de funcionalidades. 

RELATÓRIOS DE EVOLUÇÃO E DESEMPENHO: Como forma de colaborar com o 

processo de gestão, a ferramenta emite diversos relatórios capazes de orientar a 

gestão do curso e conteudistas quanto à evolução e desempenho dos alunos. 

Nestes relatórios, pode-se levantar quantos acessos foram feitos por cada aluno, o 

conteúdo clicado, a evolução em cada disciplina e o desempenho nas avaliações 

online.  

BANCO DE QUESTÕES: O banco de questões é a base para as avaliações online 

aplicadas aos alunos. Nele as questões podem ser classificadas por níveis de 

dificuldade; disciplinas; curso ou área de interesse. Diversos modelos de respostas 

são suportados, dentre eles: marcação única, múltipla marcação, certo ou errado e 

discursiva. Neste mesmo mecanismo, avaliações podem ser montadas 

manualmente ou por sorteio, onde o próprio sistema busca as questões de acordo 

com os parâmetros definidos.  

CONTROLES DE SECRETARIA: Os controles de secretaria permitem a gestão 

completa do setor da Secretaria Acadêmica, permitindo o cadastramento de cursos, 

matrizes curriculares, professores, alunos, matrículas e todos os demais recursos 

inerentes ao controle do setor. 

CONTROLES FINANCEIROS: Totalmente integrado ao sistema acadêmico, os 

controles financeiros permitem a cobrança por meio de boletos bancários e controle 

de caixa com recebimento via compensação bancária, presencial ou cartão de 

crédito. Além dos controles de cobrança, funções como: controle de contas a pagar 

e a receber, controle de bolsas, cobrança de dívidas, negociações, e muitos outros 

recursos estão disponíveis. 

O projeto de educação a distância da Faculdade Serra do Carmo (EaD/Fasec) 

disporá dos seguintes procedimentos pedagógicos: 
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Livros 

Os livros serão disponibilizados virtualmente na Plataforma 

prática e inovadora para acesso ao conteúdo técnico e 

científico de qualidade. Através da plataforma virtual Minha 

Biblioteca, Pearson os estudantes terão acesso rápido e 

fácil aos títulos acadêmicos referência de cada disciplina. 

Ambiente virtual de aprendizagem O Ambiente Virtual de Aprendizagem Plataforma E-ORBIT 

permite o gerenciamento de cursos à distância de uma 

forma dinâmica e produtiva por meio de um modelo de 

entrega sequencial do conteúdo a ser apresentado, 

ordenando, desta forma, a lógica pedagógica presente nos 

planos de ensino de cada disciplina. 

Seminários Serão realizados durante o curso seminários presenciais 

que poderão ser organizados por meio de palestras, mini-

cursos, mesas redondas com o intuito de ampliar as 

discussões de interesse mais geral e integração dos alunos 

dos diferentes municípios que compõem o polo. 

 

Atividades realizadas por meio do AVA 

Fórum de discussão Deverão ser inseridos fóruns de discussão para 

cada conteúdo apresentado na disciplina. 

Teleconferência Poderão ser disponibilizadas teleconferências e 

atendimento online a partir do AVA. 

Apresentação de slides Serão inseridos conteúdos da disciplina 

apresentado, também, em slide Ppt ou Prezi, 

sendo possível a inserção de vídeos online, 

áudios e animações. 

Tarefas online Deverão ser realizadas avaliações/testes online 

para fixação do conteúdo, bem como um 

espaço para autoavaliação 

Conteúdo complementar Serão inseridos conteúdos 

complementares de cada assunto tratado 

na disciplina. 

 

2.5.2 Controle de Produção e Distribuição de Material Didático e Equipe 
Multdisciplinar 

 

De acordo com os indicadores de qualidade para os cursos de graduação 

para programas a distância, indicados pelo Ministério da Educação, em relação ao 

material didático, o documento recomenda: considerar que a convergência e a 

integração de materiais impressos, radiofônicos, televisivos, de informática, de 

teleconferências, dentre outros, criem ambientes de aprendizagem ricos e flexíveis, 
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quando acrescidos da mediação do professor; incluir no material educacional um 

guia impresso e/ou disponível na Internet que: 

• oriente o aluno quanto às características da educação a distância e quanto a 

direitos, deveres e atitudes de estudo a serem adotadas; 

• informe sobre o curso escolhido 

• esclareça como ocorrerá a interação com professores e colegas 

 • apresente cronograma e sistema de acompanhamento, avaliação e todas 

as demais orientações que lhe darão segurança durante o processo 

educacional. 

Desta forma, de maneira objetiva, deve-se informar quais os meios de 

comunicação e informação serão postos à disposição do aluno (livros-textos, 

cadernos de atividades, leituras complementares, roteiros, obras de referência, sítios 

virtuais, vídeos, ou seja, um conjunto impresso e/ou disponível na rede que 

proporcione flexibilidade e diversidade); detalhar, nos materiais educacionais, que 

competências cognitivas, habilidades e atitudes o estudante deverá alcançar ao fim 

de cada unidade, disciplina, oferecendo-lhe oportunidades sistemáticas de 

autoavaliação. 

A Fasec compreende que a premissa desses materiais é a de ser um 

instrumento educacional de apoio para a construção do conhecimento, que seja 

dialógico e um meio facilitador da apresentação dos conteúdos de cada disciplina. 

Pautam-se esses materiais nas metodologias definidas pela equipe pedagógica, 

ofertando recursos e tecnologias capazes de suportar essa demanda, colaborando 

para a melhor experiência de aprendizagem dos estudantes e disponibilizando o que 

há de mais moderno e inovador no campo educacional. 

Os conteúdos serão produzidos por profissionais capacitados e apresentam 

uma estrutura gráfica, pedagógica e metodológica, conforme procedimentos 

estabelecidos pela equipe responsável. Para que os materiais possuam uma 

linguagem inclusiva e acessível, pautada na premissa do Design Universal de 

Aprendizagem (DUA), a equipe desenvolverá o conteúdo de Libras e os manuais de 

orientação de produção de conteúdo para os autores. Os materiais didáticos serão 

especialmente elaborados para que, por meio da linguagem dialógica, possam 

expressar os fundamentos teóricos que possibilitarão a compreensão dos conceitos 

inerentes à disciplina em estudo. 
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Para elaboração de todo material didático, a Instituição contará com uma 

equipe multidisciplinar, responsável por assessorar e acompanhar a execução das 

ações que garantam as condições para atendimento das necessidades especiais de 

cada aluno, entre as quais destacam-se: adaptação de recursos instrucionais, 

material pedagógico e equipamentos; adequação de ambiente de comunicação; 

apoio especializado necessário, como intérprete de línguas de sinais; propostas de 

adaptações para atividades avaliativas. 

A equipe multidisciplinar será composta por diversos profissionais: professor 

conteudista, revisores de área, diagramadores e equipe pedagógica. Essa equipe 

conceberá e disseminará tecnologias e recursos educacionais inovadores, bem 

como terão seu processo de trabalho formalizado e plano de ação documentado. 

Dessa forma, será possível avaliar os resultados e promover correções sempre que 

apontadas. Os materiais didáticos utilizados nos cursos contemplarão as exigências 

de formação apontadas no PPC, e seus textos possuirão uma linguagem inclusiva e 

acessível, disponibilizados no formato impresso e virtual. 

É importante ressaltar que os materiais serão entregues aos alunos em 

versão digital, que será disponibilizada no ambiente Virtual de Aprendizagem. A 

versão impressa também poderá ser solicitada pelo aluno antes do início de cada 

semestre letivo por meio do seu portal. A distribuição do material impresso será 

realizada, semestralmente, com agendamento de entrega na sede da FASEC. O 

estudante receberá uma comunicação no ambiente virtual, informando-lhe que o seu 

material estará disponível para ser retirado na Biblioteca da Instituição. Os 

coordenadores de curso apoiarão essa ação, reforçando-a via comunicado. Uma 

equipe da Biblioteca e da Coordenação Pedagógica realizará a entrega do material 

mediante apresentação de documento de identificação. O monitoramento da 

quantidade de entrega dos materiais didáticos para os estudantes será realizado por 

meio de relatórios diários. 

A FASEC possuirá um repositório e estará desenvolvendo um portal 

(Biblioteca Digital), em que todo o conteúdo estará disponível em meio virtual com 

ferramentas de acessibilidade, tais como: leitores de texto, formato Preto e Branco e 

ampliação de fonte, além de outros recursos que irão facilitar o acesso ao conteúdo.  

O material didático estará disponível em diferentes formatos e suportes, 

garantindo múltiplas alternativas de acesso à informação. Dessa forma, os 
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conteúdos básicos constarão no AVA, o que permitirá que os participantes dos 

cursos se adequem às mudanças tecnológicas contemporâneas e futuras. 

2.5.3 Mediação Pedagógica – Professores/Tutores 

O corpo tutorial selecionado para atuar nos cursos da Faculdade Serra do 

Carmo, na modalidade a distância, será composto por profissionais com formação e 

titulação adequada para atuar como facilitadores do processo de ensino e 

aprendizagem, promovendo a interação dos alunos e propiciando um ambiente 

favorável à discussão.  

Será levado em consideração os conhecimentos, habilidades e atitudes da 

equipe de tutoria e serão previstas de forma adequada para que as atividades e 

ações estejam alinhadas ao PPC, às demandas comunicacionais e às tecnologias 

previstas para cada curso, com planejamento de avaliações periódicas para 

identificar necessidade de capacitação do corpo tutorial e apoio institucional para 

adoção de práticas criativas e inovadoras para a permanência e êxito dos discentes. 

Para selecionar o corpo de tutores será levado em consideração não só o 

tempo de experiência na educação a distância, como também a experiência 

profissional, a experiência na docência, além da formação e titulação, como 

estratégia para o desenvolvimento didático-pedagógico das unidades curriculares, 

visando alcançar maior integração e participação dos alunos. Todos os tutores 

devem possuir graduação na área e também titulação em programas de pós-

graduação latu sensu e stricto sensu. Serão selecionados tutores com um perfil que 

atenda as habilidades em trabalhar em equipe, comunicação, a busca constante de 

atualização em novas tecnologias, resolução de problemas, visão de todo o 

processo, negociação, além se ser organizado e disciplinado. 

Os tutores serão responsáveis por aplicar as estratégias de ensino previstas e 

desenvolvidas pelos professores da disciplina, além de fazer a correção das tarefas 

propostas, a mediação nos fóruns, bem como dar todo o suporte para o aluno, em 

caso de dúvidas, inclusive, buscando o respaldo do professor formador para a 

solução dos problemas educacionais vivenciados pelo aluno. 

Ainda sobre as atividades de tutoria, vale mencionar que por contemplarem o 

atendimento às demandas didático-pedagógicas, da organização curricular, e 

considerando a mediação pedagógica junto aos discentes, a FASEC irá desenvolver 
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Capacitação e Formação Continuada, que buscará promover a melhoria da 

qualidade no domínio do conteúdo, de recursos e dos materiais didáticos e o 

acompanhamento dos discentes no processo formativo. Vale ressaltar que a 

capacitação e formação continuada será requisito obrigatório aos tutores, antes do 

início das atividades letivas.  

As diretrizes a serem seguidas pelos cursos, buscarão assegurar a 

flexibilidade, a criatividade e a responsabilidade da Instituição. A FASEC tem como 

objetivo oferecer cursos de Graduação e Pós-Graduação nas modalidades 

Presencial e a Distância. Nesta perspectiva, a estrutura pedagógica da Educação a 

Distância, terá uma sala de aula, marcada pela interação entre aluno e professor, 

será integrada às tecnologias digitais para possibilitar o acesso ao conhecimento 

com o controle do tempo e ritmo por parte do estudante. Nessa metodologia, os 

cursos irão dispor de laboratórios físicos e tutores facilitadores, o que auxiliará na 

criação de um vínculo maior com o estudante. As aulas serão desenvolvidas à partir 

de metodologias ativas de aprendizagem, além de práticas em laboratório. O modelo 

pedagógico na oferta das disciplinas EaD envolverá a utilização das tecnologias com 

foco na personalização das ações de ensino e aprendizagem. 

A interação será realizada por meio do tutor presencial, na medida em que o 

tutor orientará e motivará os alunos a participarem das aulas via chat, fóruns, 

atividades de estudo, dentre outras. Além disso, o tutor acompanhará, por meio da 

Plataforma E-ORBIT, o desenvolvimento do processo de aprendizagem do 

acadêmico, evitando a evasão; auxiliando os alunos quanto ao acesso ao AVA; 

atuando como interlocutor no contato com os professores formadores para dirimir 

dúvidas a partir dos conteúdos estudados em grupo ou individualmente; dentre 

outras atividades. 

2.6 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O CORPO DE TUTORES 

PRESENCIAIS E A DISTÂNCIA. 

  A Faculdade Serra do Carmo acredita que o processo de formação 

continuada de seus colaboradores é fundamental como base para a educação de 

qualidade ofertada pela IES. Essa busca constante é orientada para a demanda da 

formação universitária, a qual exige atenção às constantes inovações de natureza 
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didático-pedagógica, do mundo do trabalho e das particularidades na formação do 

desenvolvimento pessoal e profissional dos seus alunos e colaboradores. 

A capacitação, portanto, será entendida como a possibilidade de consolidação 

de novas competências e habilidades ao fortalecimento do exercício profissional com 

autonomia, e a formação continuada tem o intuito de manter os profissionais em 

permanente aperfeiçoamento dos saberes já consolidados, além da atualização dos 

novos conhecimentos. A política de capacitação e formação continuada para tutores 

deve: 

 incentivar a formação continuada para os tutores presenciais e a distância 

como forma de desenvolver as competências e habilidades necessárias à 

atuação pedagógica, tendo em vista o atendimento das especificidades da 

modalidade de educação a distância; 

 garantir capacitação técnico-pedagógica para a utilização das Tecnologias 

Digitais da Informação e Comunicação, assim como os demais recursos 

tecnológicos institucionais disponíveis; 

 garantir a participação em cursos de desenvolvimento pessoal; 

 incentivar a participação do corpo de tutores presenciais e a distância em 

eventos científicos, técnicos, artísticos ou culturais; 

 incentivar, entre o corpo técnico-administrativo e os tutores presenciais, a 

qualificação acadêmica em cursos de graduação e/ou programas de pós-

graduação; 

 incentivar, entre os docentes, a qualificação acadêmica em programas de 

mestrado e doutorado. 

Espera-se que a formação continuada dos tutores incremente o importante 

papel deles em toda a estrutura da EaD e que os mesmos adquiram habilidades e 

competências necessárias para sua atuação profissional. Para a FASEC, o benefício 

será seus tutores formados, habilitados e motivados para exercer a tutoria nos 

cursos a distância. 
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2.7  INOVAÇÃO E RECURSOS TECNOLÓGICOS EDUCACIONAIS 

2.7.1 Descrição de Inovações Tecnológicas Significativas 

Sempre atenta a inovações, a Fasec possuirá um Núcleo de Educação a 

Distância – NED para cuidar da qualidade dos materiais produzidos, sejam eles 

físicos ou digitais, e assim disponibilizá-los de forma correta aos alunos, a equipe 

será composta por profissionais formados em diversas áreas de conhecimento. Com 

o propósito de atuar na observação aprofundada do material de apoio às aulas (seja 

impresso ou digital) e das ferramentas de avaliação, a equipe verificará a 

aplicabilidade dos materiais às metodologias definidas para cada curso, além prestar 

o apoio aos docentes quanto às revisões ortográficas e gramaticais. 

Quanto ao direito de imagem e demais cessões de direito, o NDE será 

responsável por qualificar, identificar, organizar, armazenar, processar, recuperar e 

manter a guarda dos contratos e recursos utilizados para o desenvolvimento do 

aprendizado: acordo de docentes, licenças de software e ferramentas educacionais, 

imagens e pessoas, controle de envio e manutenção preditiva e preventiva, além do 

controle dos prazos e renovações necessárias. 

O NDE será responsável por sinalizar inconstâncias observadas no conteúdo 

do projeto pedagógico, além fazer estudos de novas ferramentas que permitam a 

melhoria do aprendizado do discente. Sempre respeitando as ementas das 

disciplina, às metodologias definidas em cada curso, à unicidade dos materiais 

institucionalizados pela Fasec e pelas orientações do MEC. 

Quanto à inovação, NDE realizará pesquisas constantes das tecnologias, 

avaliando conteúdos digitais que podem ser aplicados ao ambiente seguro de 

aprendizado. Realizará testes junto à estrutura pedagógica para que seja avaliada a 

aplicabilidade nas aulas e nas atividades de aprendizado, respeitando as 

metodologias de cada curso. 

Será responsável também pela disponibilização de todo material didático ao 

aluno no tempo e na qualidade exigida, para que permita o aprendizado no decorrer 

da sua formação superior por meio da equipe da Coordenação Pedagógica. Os 

conteúdos vão desde as atividades no prazo para aplicação e entrega, até as 

avaliações, tendo por base o calendário acadêmico. Será responsável, ainda, por 
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todos os tratamentos de ocorrências e particularidades quanto a correta 

disponibilização da informação nos canais de acesso pedagógico dos alunos. 

Atende também, de forma controlada, a todas as particularidades para a 

disponibilização desses materiais para alunos com necessidades especiais, 

cumprindo os requisitos de acessibilidade. 

2.7.2 Material Didático na Modalidade a Distância 

Os materiais didáticos são compostos por livros em formato impresso e e-

books, videoaulas, slides, banco de questões que colaboram suportando as ementas 

citadas no PPC de cada um de seus cursos e, ao mesmo tempo, alinhadas com as 

habilidades e competências exigidas pelo mercado. A equipe responsável pela 

produção de material didático é especializada nas diversas frentes que a compõem. 

Design Editorial 

O designer editorial da fasec é responsável por apresentar as diretrizes 

institu- cionais para os autores, realizar a capacitação destes e acompanhar todo o 

processo de desenvolvimento do conteúdo, respeitando as metodologias de cada 

uma das áreas. O designer atua comprometido em apoiar os professores 

conteudistas na concepção de objetos de aprendizagem adequados a cada 

disciplina e conteúdo. O olhar desse designer transcende os recursos técnicos, a 

estética e os padrões institucionais, pois seu alicerce centra-se na alocação de 

recursos respeitando o processo de ensino e aprendizagem. 

Equipe de Revisão 

A equipe de revisão busca garantir padrões institucionais, acadêmicos, 

metodológicos, ortográficos e, acima de tudo, um olhar de respeito à especificidade 

de cada área, curso e disciplina que está sendo tratada. O que se busca aqui é 

tornar a linguagem acessível e dialógica, proporcionando ao estudante um 

aprendizado intuitivo e prazeroso. 

Equipe de Editoração 

Essa equipe tem por finalidade harmonizar forma e conteúdo de tudo que foi 

construído. Objetiva garantir o progresso do entendimento, por meio de uma lógica 

que seja intuitiva, acessível, leve, que respeite a identidade metodológica de cada 

disciplina. 
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A Gestão de Distribuição 

O departamento de logística atenderá à comunidade acadêmica no 

armazenamento, controle e distribuição do material didático utilizado como recurso 

na construção da aprendizagem do estudante. A essência desse sistema logístico 

reside em gerenciar fornecedores, armazenar e organizar o estoque de material 

didático visando à pontualidade de entrega nas quantidades e qualidade 

necessárias. 

Processos de Controle e Indicadores 

Para controle e análise de performance, serão utilizados como principais 

indicadores o prazo de entrega das transportadoras, o rastreamento das entregas, a 

identificação dos livros retirados e o custo logístico. O controle de rastreamento 

diário de despacho é realizado pela Logística, o que envolve acompanhar os 

eventuais problemas de transporte, bem como o acompa- nhamento da 

produtividade média de área com o envio de materiais didáticos impressos para os 

estudantes. 

2.8 EQUIPE DE TUTORES 

A equipe de tutores está em consonância com o Instrumento de Avaliação 

Externa/ INEP/DAES, e será constituída por diversos profissionais como: professor-

autor, técnico com experiências em EAD, pedagogos; que são responsáveis 

pela concepção, produção e disseminação de tecnologias, metodologias e recursos 

educacionais. A equipe de tutores será composta da seguinte configuração: 
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DOCENTES/ 

TUTORES 

EQUIPE DE TUTORES 

GRADUAÇÃO ESPECIALIZAÇÃO MESTRADO 

DOUTORA

DO OUTRO 

Aldizia 

Carneiro de 

Araújo 

Pedagogia e 

Historia 

Pedagogia Escolar: Supervisão, 

Orientação e Admin, Gestão 

Educacional e Metodologia Do 

Ensino De Ciências e 

 Tecnologias em Educação. 

Educação *** 

Experiência de 

docência na 

Educação 

Superior e 

Experiência 

como tutora em 

EAD 

Clebson 

Gomes da 

Silva 

Pedagogia e 

Física 
Psicopedagogia Educação *** 

Experiência de 

docência na 

Educação 

Básica e 

Superior 

Marcos 

Aurélio Costa 

da Silva 

 

Filosofia 

 

Filosofia 

 

*** 
*** *** 

Simone 

Andrea Pinto 

Pereira Barros 

Pedagogia 

(1988) 
Informática na educação (2001) Educação (2007) *** 

Experiência em 

tutoria e 

docência na 

Educação a 

Distância 

Olivelton de 

Souza 
Física Física  

Mestrando  - 

Ciências e Saúde 
*** 

 

Extensão 

universitária em 

Formação de 

Tutores para 

UAB 

Capacitação de 

Tutores 

EaD/UAB 

 

Telma Reijane 

Pinheiro da 

Costa 

Letras 

Psicopedagogia, Tecnologias em 

Educação, Sistemas Interativos de 

Comunicação, Especialista em 

Software Livre e Analise de Meios de 

Comunicação. 

Tecnologias 

Digitais e 

Sociedade do 

Conhecimento e 

Modelagem 

Computacional de 

Sistema 

*** 

Assessora da 

Educação 

Superior do 

Conselho 

Estadual de 

Educação. 

 

2.9  EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 

 
A equipe multidisciplinar está em consonância com o PPC, e será constituída 

por diversos profissionais como: professor-autor, web designer, designer 

instrucional, técnico especialista em recursos multimídia, revisor técnico, pedagoga e 

bibliotecária; que são responsáveis pela concepção, produção e disseminação de 

tecnologias, metodologias e recursos educacionais. A equipe multidisciplinar será 

composta na seguinte configuração: 
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DOCENTES/ 
TUTORES 

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 

GRADUAÇÃO ESPECIALIZAÇÃO MESTRADO 
DOUTORAD

O OUTRO 

Aldizia 
Carneiro de 

Araújo 

Pedagogia e 
Historia 

Pedagogia Escolar: Supervisão, 
Orientação e Admin, Gestão 

Educacional e Metodologia Do 
Ensino De Ciências e 

 Tecnologias em Educação. 

Educação *** 

Experiência de 
docência na 
Educação 
Superior e 

Experiência 
como tutora em 

EAD 

Bismak 
Rodrigues da 

Silva 

Ciência da 
Computação 

MBA em Análise De Processos de 
Negócios 

*** *** 
Criador da 

plataforma E-
Orbit 

Elaine Jesus 
Alves 

Pedagogia Mídias na Educação 
Avaliação de 

Políticas Públicas 
Ciências da 
Educação 

Experiência em 
Formação de 
professores, 
Tecnologia, 
Educativa e 

Inclusão socio-
digital 

Elvio Juanito 
Marques de 

Oliveira Júnior 

Comunicação 
social - 

jornalismo 
(2013), 

Ensino de Comunicação/Jornalismo: 
Temas Contemporâneos (2017) 

Comunicação e 
Sociedade 
(PPGCOM) 

(2018) 
*** 

Assessoria de 
Comunicação 
da Secretaria 
Estadual de 
Educação 
SEDUC 

Moisés de 
Souza Arantes 

Neto 

 
Matemática 

 
** 

Ciências dos 
Materiais 

Ciências dos 
Materiais 

Experiência na 
gestão e 

docência de  
cursos EaD 

Hudson 
Cleyton Viera 

da Silva 
Administração Gestão de Pessoas ** *** 

Professor dos 
cursos técnicos 

SENAI. 

Lidiane Vieira  
Gestão de 
Recursos 
Humanas 

Gestão Estratégica de Recursos 
Humanos 

*** *** 

Experiência de 
docência nos 

cursos 
Técnicos. 

Telma Reijane 
Pinheiro da 

Costa 
Letras 

Psicopedagogia, Tecnologias em 
Educação, Sistemas Interativos de 

Comunicação, Especialista em 
Software Livre e Analise de Meios de 

Comunicação. 

Tecnologias 
Digitais e 

Sociedade do 
Conhecimento e 

Modelagem 
Computacional de 

Sistema 

*** 

Assessora da 
Educação 

Superior do 
Conselho 

Estadual de 
Educação. 

Valquíria de 

Lima 

Maranhão 

 

Letras Docência no Ensino Superior 
Mestrado em 

andamento em 
Letras - UFT 

*** 

Experiência de 
docência na 
Educação 
Superior 
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3 PLANEJAMENTO  E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

O processo de Planejamento e Avaliação Institucional da Faculdade Serra do 

Carmo, pauta-se nas orientações instituídas pela Lei Nº 10.861, de 14/04/2004 que 

promove, conforme o Art. 2º “(a) a avaliação de instituições, (b) a avaliação de 

cursos e de (c) desempenho dos estudantes”. Estes três componentes da avaliação 

Institucional instituídos pelo Ministério da Educação dialogam entre si e devem 

também ser organizados internamente na Instituição, especialmente pela Comissão 

Própria de Avaliação (CPA), conforme o Art. 11, da mesma lei.  

Cada uma das dimensões são exaustivamente preparadas, acompanhadas 

em seus processos de preparação, execução e resultados. As informações colhidas 

em cada uma das dimensões da avaliação são levadas em consideração para 

definição dos programas, projetos e atividades da Instituição, oferecendo subsídios 

valiosos na elaboração do plano de gestão da Fasec, proporcionando uma visão 

sistêmica da IES, apresentando suas forças e fragilidades, e assim possibilitando 

maior assertividade no plano de melhorias institucionais.  

Considerando o disposto no art. 11 da lei N. 10.861/04, o processo de 

autoavaliação conta com a participação da Comissão designada para planejar, 

organizar, refletir e cuidar do interesse de toda a comunidade pelo processo; com a 

participação e envolvimento de toda a comunidade acadêmica; com o apoio da 

Direção Geral da Faculdade Serra do Carmo e com a disponibilidade de informações 

e dados da Instituição.  

A Comissão Própria de Avaliação atual foi criada e instituída, pelo órgão 

diretivo competente da Faculdade possuindo regulamento próprio, atendendo às 

normas da legislação vigente. A CPA é composta por representantes da comunidade 

externa, coordenadores, funcionários, alunos e professores. A Comissão também 

pode contar eventualmente, com o apoio de especialistas neutros para questões 

técnicas. 

Desta forma, a auto avaliação é um processo cíclico, criativo e renovador de 

análise e síntese das dimensões que definem a instituição. O seu caráter diagnóstico 

e formativo de autoconhecimento permite a reanálise das prioridades estabelecidas 

no Projeto Político Institucional e o engajamento da comunidade acadêmica na 

construção de novas alternativas e práticas. Por isso, a prática da autoavaliação 

proposta no âmbito do SINAES, está sendo instrumento de construção e da 
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consolidação de uma cultura de avaliação da Faculdade Serra do Carmo, com a qual 

a comunidade interna possa se identificar e se comprometer.  

 

3.1 METODOLOGIA UTILIZADAS NO PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO 

 
 As fases metodológicas assumidas pela CPA na implementação da 

Autoavaliação perpassam pelas seguintes etapas: 

 sensibilização; 

 diagnóstico; 

 avaliação interna; 

 relatório final; 

 divulgação; 

 balanço crítico: consolidação; e 

 avaliação externa (Avaliação Institucional) competência do MEC. 

 A escolha das dimensões e a definição de indicadores resultam na 

combinação de metodologias existentes e na elaboração de novos indicadores 

necessários. Esses indicadores quantitativos e qualitativos são utilizados para 

diagnosticar, descrever, interpretar e avaliar a realidade de cada setor, seus pontos 

fortes e fracos, possibilitando documento síntese (Relatório). 

3.1.1 Desenvolvimento da Proposta: Fases de Execução 

 O autoconhecimento da Instituição, oriundo da visão global que a avaliação 

interna proporciona, será obtido a partir de uma dupla perspectiva: 

 O objeto de análise será o conjunto das dimensões estabelecidas no Roteiro 

de Autoavaliação Institucional: orientações gerais (MEC, 2004) em suas 

relações com as finalidades da FASEC, tendo como foco as atividades de 

ensino, extensão e pós-graduação, e as inter-relações que mantêm entre si e 

com as expectativas da sociedade em que a Instituição está inserida. 

Compreenderá, também, a infraestrutura física, a gestão e as políticas de 

pessoal e de atendimento aos estudantes, com vistas a repensar sua missão 

para o futuro. 

 A produção das informações necessárias à realização da avaliação 

institucional envolverá toda a comunidade acadêmica e, em especial, os 
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setores que centralizam e administram dimensões específicas da vida 

institucional. 

 São várias as formas de estruturação de uma proposta de Avaliação 

Institucional. A forma adotada por esta IES compreende fases que, por sua vez, 

subdividem-se em etapas de execução, todas elas interdependentes e 

complementares. 

 A Avaliação Interna, além do caráter qualitativo, adotará a perspectiva 

quantitativa, optando pela combinação de métodos e técnicas que mais se 

coadunam com as características da Instituição, utilizando-se de uma avaliação 

diagnóstica formativa. São utilizados instrumentos de pesquisa (questionários e 

pesquisa documental) que possibilitem traçar um diagnóstico da Instituição e 

permitam avaliar sua qualidade acadêmica, relevância social e eficiência gerencial e 

organizacional. 

 Anualmente, a Comissão Própria de Avaliação da IES promoverá a avaliação 

dos instrumentos e metodologia utilizados no processo de auto avaliação, com o 

objetivo de aperfeiçoar esse processo, como instrumento de planejamento e gestão 

acadêmico administrativo e em atendimento às normas de avaliação da educação 

superior, aprovadas pelo Poder Público. As dimensões a serem consideradas no 

processo de avaliação institucional estão estabelecidas pela Lei nº 10.861/04, art. 3º. 

 O documento Orientações Gerais para o Roteiro da Autoavaliação das 

Instituições, da CONAES e divulgado pelo INEP, serviu de base para a elaboração 

desta proposta de autoavaliação. 

3.1.2 Princípios 

 melhoria da qualidade da educação superior; 

 responsabilidade social; 

 orientação da expansão de sua oferta; e 

 busca de eficácia da gestão institucional. 
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3.1.3 Objetivos 

O processo de avaliação da Instituição tem os seguintes objetivos: 

 impulsionar um processo contínuo e criativo de autocrítica da Instituição com 

vistas a garantir um alto padrão de qualidade enquanto instituição prestadora 

de serviços; 

 diagnosticar como se efetivam e se relacionam o ensino e a extensão; 

  reformular e implementar novas políticas que estejam em consonância com o 

momento histórico respondendo às demandas sociais;  

 envolver todos os segmentos no processo avaliativo tendo-os como parceiros 

nas ações implementadas com vistas a um aperfeiçoamento contínuo; 

 explicar o propósito da avaliação, cuidar para que todo o processo seja 

permeado pela transparência, flexibilidade e ética; 

 aperfeiçoar a visão crítica quanto aos aspectos teóricos, metodológicos e 

práticos da avaliação institucional; 

 criar procedimentos avaliativos apropriados ao contexto específico da 

Instituição; 

 aprimorar a sensibilidade pessoal e profissional no exercício da avaliação; 

 buscar permanentemente a qualidade e a pertinência das atividades 

desenvolvidas, bem como o gerenciamento eficiente, ético e relevante dos 

recursos humanos e materiais, expressados em compromissos científicos e 

sociais; 

 buscar permanentemente a qualidade e a pertinência das atividades 

desenvolvidas, bem como o gerenciamento eficiente, ético e relevante dos 

recursos humanos e materiais, expressados em compromissos científicos e 

sociais; 

 aferir a contribuição, o impacto da FASEC com vistas ao desenvolvimento 

econômico e social da comunidade local e regional, que se beneficiará das 

atividades de Ensino e Extensão desenvolvidas na Instituição. 
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3.1.4 Relatório Final 

 O relatório final da avaliação interna expressa os resultados do diagnóstico 

realizado através da análise das dimensões e dos instrumentos de pesquisa 

aplicados junto à comunidade acadêmica. 

 Ao incorporar os resultados das avaliações dos cursos e do Exame Nacional 

de Desempenho dos Estudantes – ENADE está pronto para discussão com a 

comunidade acadêmica e a sociedade, e ser colocado à disposição de especialistas 

da avaliação externa. 

 Tecerá uma análise, tecnicamente crítica, com ilustrações de tabelas, gráficos 

e indicadores, que facilitem seu entendimento, além de apresentar sugestões para 

ações de natureza administrativa, política, pedagógica e técnico-científica a serem 

implementadas. 

3.1.5 Divulgação 

 Como continuidade do processo de avaliação interna, a divulgação dos 

resultados oportuniza a apresentação pública e a discussão dos resultados 

alcançados nas etapas anteriores. Para tanto, são utilizados diversos meios, tais 

como: reuniões, documentos informativos (impressos e eletrônicos), seminários e 

outros. A divulgação propicia, ainda, oportunidades para que as ações concretas 

oriundas dos resultados do processo avaliativo sejam tornadas públicas à 

comunidade interna. 

3.1.6 Balanço Crítico: Consolidação 

 Ao final do processo de autoavaliação, é necessária uma reflexão sobre o 

mesmo, visando a sua continuidade. Assim, uma análise das estratégias utilizadas, 

das dificuldades e dos avanços apresentados permitirá planejar ações futuras. 

 Deste modo, o processo de autoavaliação proporciona não só o 

autoconhecimento institucional, o que em si é de grande valor para a FASEC, como 

será um balizador da avaliação externa, prevista no SINAES como a próxima etapa 

da Avaliação Institucional. 
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3.1.7 Etapas 

O processo da autoavaliação deve partir sempre da sensibilização da 

comunidade. Para que a sensibilização ocorra e o processo avaliativo fique claro 

para todos, a Comissão de Avaliação deve elaborar um esquema que garanta a 

transparência do processo, a informação clara e fidedigna e as orientações 

necessárias aos responsáveis diretos pelas ações. 

O diagnóstico consiste na sondagem do ambiente interno para conhecer a 

instituição. Identificam-se áreas vulneráveis como, por exemplo, falta de docentes 

capacitados, inexistência de regime de dedicação e laboratórios defasados, entre 

outros. 

A solução não deve ir em direção à contratação emergencial de grandes 

nomes titulados, que emprestem seu prestígio para a instituição e redução do 

número de professores horistas para mais facilmente atingir as metas numéricas da 

lei, e considerar-se o problema resolvido. 

Isto se configuraria como mera prestação burocrática de contas ao sistema 

desvinculado de qualquer compromisso com a construção de uma qualidade de 

ensino que possa vir a converter-se em diferencial qualitativo da instituição. A 

construção de um modelo de ensino competente não se resolve artificialmente. 

Exige projeto de longa duração. Impõe seriedade na leitura da realidade vigente. 

Leitura referenciada ao “dever ser” institucional. O uso utilitário de medidas 

restauradoras da qualidade perdida ou pretendida resolve em parte a situação. 

O processo de reflexão, desencadeado pela avaliação, tem como 

consequência levar a Instituição a assumir a responsabilidade efetiva da gestão 

política e da gestão acadêmica e científica da instituição. Quando a instituição se 

conhece e reflete sobre si própria, ela está tomando o seu destino nas próprias 

mãos. Não está deixando que a rotina, as pressões externas ou as políticas 

governamentais determinem as suas prioridades e o seu cotidiano. O 

autoconhecimento visa o aperfeiçoamento, a melhoria da qualidade do 

funcionamento da instituição, de suas atividades, das ações desenvolvidas por todos 

os sujeitos, em todos os processos de ensino, de extensão e de gestão. 

A reavaliação periódica é fruto da reflexão e possibilita que se transforme 

gradativamente a avaliação em um processo naturalmente integrado à instituição, 

através de atividades que façam parte do seu cotidiano, voltadas para o constante 
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aperfeiçoamento e criando a cultura da avaliação. A avaliação não é processo inerte 

em um momento determinado do tempo, mas é cíclica. 

A reavaliação tem como consequência lógica a retro-alimentação. Esse 

processo de constante autoconhecimento e reconstrução institucional é o caminho 

para a construção da interlocução, ou seja, da mediação com a realidade social. O 

processo de investigar e produzir conhecimento, o processo de formar profissionais, 

de qualificar professores, de estender o conhecimento à sociedade, se dá de uma 

forma sistemática e continuada. Provocar por meio da avaliação um movimento 

permanente de revisão e aperfeiçoamento do projeto pedagógico da instituição visto 

no seu sentido amplo e global, melhorando assim a qualidade das atividades da 

Instituição, em seu conjunto, é a finalidade primordial do processo de avaliação. 

 

3.1.8 Dimensões e Instrumentos que são utilizados no Processo de Avaliação 
Institucional 

 
Dimensões, indicadores, processos e instrumentos a serem utilizados são 
detalhados no quadro abaixo: 

DIMENSÕES INDICADORES METODOLOGIA INSTRUMENTOS 

 
 
 
Responsabilidade 
social 

Produção científica. 
Empregabilidade x 
trabalhabilidade. 
Acessibilidade: ingresso, 
permanência e promoção 
dos 
indivíduos e cidadãos. 

Impacto para o 
desenvolvimento regional e 
nacional. 
Relação setor público e 
privado. 
Política de ação inclusiva para 
o fortalecimento da 
democracia. 

 
Pesquisa junto à 
comunidade discente, e o 
sistema produtivo, utilização 
de questionários, 
desenvolvimento de 
atividades. 

 
 
Comunicação com 
a 
Sociedade 

 
 
 

 
Recursos e qualidade da 
comunicação, interna e 
externa. 
Quais meios de 
comunicação utiliza? 
Divulgação das 
informações. 

 
Compatibilização dos 
recursos utilizados, 
clareza, precisão, frente às 
demandas. 

Coleta e análise dos 
instrumentos utilizados para 
divulgação, tais 
como: Planos de 
marketing, meios 
eletrônicos, folder etc. 

Organização e 
Gestão da 
Instituição 

 
 
Planos de gestão e de 
metas. 

Gestão orientada para 
resultados ou processos? 
Centralização ou 
descentralização. 
Compatibilizar gestão 
colegiada com democracia. 

Atas de órgão colegiado, 
Regulamentos internos, 
normas acadêmicas, 
mecanismos de controle de 
normas acadêmicas e 
organogramas. 

 
Infraestrutura 
Física 
 

Salas de aula, biblioteca, 
laboratórios, área de lazer, 
transporte, equipamentos 
de 
informática. 

Compatibilizar 
quantidade x qualidade 
sua plena utilização e 
conservação. 

Quadro da Instituição – 
central e setorial. 

 
Egressos 
 

 
Pesquisas ou estudos. 

Dados sobre a ocupação 
dos egressos, opinião 
sobre a formação recebida, 
nível de participação na 
Instituição. 

 
 
     Sociograma. 
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3.2 FORMAS DE PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ACADÊMICA NO  

PROCESSO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

A comunidade acadêmica participa de diversas formas na autoavaliação, quer 

seja como membro direto da Comissão Próprio de Avaliação - CPA, ou por meio de 

participação em reuniões, palestras, painéis de discussão, entrevistas ou 

preenchimento de questionários avaliativos. Os instrumentos de avaliação são 

preenchidos por docentes, técnicos administrativos, coordenações de cursos, 

chefias de departamento e acadêmicos. 

A CPA é composta por representantes de todos os segmentos da comunidade 

acadêmica (docentes, técnicos administrativos, e discentes) e da sociedade externa 

a FASEC. 

A CPA, além de coordenar e articular o processo de autoavaliação 

institucional, é responsável pelas seguintes atribuições: 

 planejar e organizar as atividades da autoavaliação e sensibilização 

da comunidade; 

 estabelecer os objetivos, a metodologia, os procedimentos, as 

estratégias, os recursos e o calendário de ações do processo de 

autoavaliação; 

 desenvolver estudos e análises, visando ao fornecimento de 

subsídios para a fixação, aperfeiçoamento e modificação da política 

da avaliação Institucional; 

 propor projetos, programas e ações que possibilitem a melhoria da 

Instituição; e 

 elaborar os relatórios parciais e finais das diversas etapas da 

avaliação institucional. 

A comunicação e a troca de informações nesta ocasião são fundamentais 

para a propositura e o entendimento das metodologias que serão utilizadas pelos 

responsáveis das ações pretendidas. Os grupos se reúnem para análises 

específicas e globais e encaminham os resultados à comissão de avaliação. A 

programação coletiva da aplicação das ações traz a oportunidade de melhoramentos 

constantes no processo avaliativo, visto que este se realiza com o intercâmbio de 

informações e experiências. 
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A divulgação dos resultados pode ocorrer por meio de seminário, reuniões, de 

documentos informativos impressos e eletrônicos e outros, servindo para tornar 

públicas as oportunidades para ações transformadoras vindas do processo 

avaliativo. 

3.3 FORMAS DE UTILIZAÇÃO DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES 

A partir da sensibilização e da conscientização de todos os segmentos 

acadêmicos, a FASEC, cuja marca e perfil se consolidará na comunidade, pretende 

com a avaliação, implementar em caráter permanente, condições capazes de 

conduzir a revisões periódicas e dinâmicas em sua atuação e à reflexão e ao 

redimensionamento constante de seus objetivos institucionais no contexto do 

SINAES. Neste sentido, a FASEC considerará os resultados das avaliações em sua 

tomada de decisões, sendo este processo utilizado como ferramenta de gestão. 

Dentro deste entendimento, a proposta de avaliação institucional interna vem 

elencar os indicadores capazes de estabelecer metas e prioridades, de revisar a 

política educacional adotada em face da realidade regional, estadual e nacional, 

reavaliando a qualidade dos resultados obtidos em função dos objetivos propostos 

pela FASEC, mediante o aprimoramento dos projetos pedagógicos dos cursos e 

programas, visando à melhoria do ensino – aprendizagem. 

Por tudo isso, o processo de avaliação a ser instituído enseja a contínua 

reciclagem do projeto pedagógico institucional, permitindo a correção de rotas, 

reordenando, consolidando e reformulando suas estratégias e formas de atuação. 

O sistema de Avaliação da FASEC adota um modelo de avaliação que leva 

em consideração: 

 A autoavaliação, realizada pela própria Instituição; 

 As avaliações externas, realizadas pelo INEP e, também, promovidas pela 

própria Instituição por meio de especialistas de outras IES; 

 As avaliações de cursos, realizadas pelo INEP; 

 Os resultados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE, 

realizado pelo INEP; 

 A análise global dos indicadores e desempenhos. 

O Programa de Avaliação Institucional considera as funções formativa e 

somativa de fundamental importância no processo de avaliação. 
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A FASEC adota os resultados aferidos na Avaliação Institucional para 

elaborar o programa de capacitação e qualificação dos seus docentes e técnicos 

administrativos, em busca do aprimoramento contínuo no tocante às funções 

didático pedagógicas e de gestão. Com os resultados da autoavaliação, será 

possível traçar um panorama da qualidade dos cursos oferecidos pela Instituição, 

bem como analisar se sua missão está de fato se realizando, visando a tomar 

decisões, tendo em vista o aperfeiçoamento da Instituição como um todo. 

Partimos do pressuposto de que a avaliação é uma leitura orientada da 

realidade, segundo critérios pré-estabelecidos, de acordo com nossos padrões de 

qualidade. Dessa forma, acreditamos que a finalidade última da avaliação não seja 

classificar, nem tão pouco selecionar e excluir, mas que os resultados possam ser 

analisados a fim de que sejam propostos caminhos, metas, estratégias que vão ao 

encontro de nossas intenções educativas e responsabilidades sociais. 

Nossa proposição de autoavaliação se justifica e se transforma em uma 

necessidade por ser um direito da população, distinguindo-se, assim, da proposição 

de um estado avaliador. De modo que, não interessa apenas ao Estado, mas muito 

mais à população e, para tanto, deve se constituir em compromisso da Instituição e 

dos intelectuais que a compõem, ultrapassar a crítica e construir uma avaliação 

concernente com os ideais de uma sociedade justa e democrática. Neste sentido, 

avaliação identifica um cenário aferindo qualidade. 

A autoavaliação institucional da FASEC destina-se a avaliar as funções do 

ensino, da extensão e da gestão, enfocando os processos pedagógicos, científicos, 

sociais, técnicos e administrativos que se estabelecem por meio das relações sociais 

constitutivas da dinâmica da vida institucional. O que se pretende é analisar a 

coerência entre o que a Instituição faz e o que se propõe a fazer por meio da sua 

missão (compromissos, vocação, inserção regional e nacional) e finalidades. 

A autoavaliação institucional, realizada de forma permanente e com 

resultados a serem apresentados a cada três anos avalia todos os aspectos que 

giram em torno desses eixos: o ensino, a extensão, a responsabilidade social, o 

desempenho dos alunos, a gestão da instituição, o corpo docente, as instalações e 

várias outras categorias e conjunto de indicadores. As informações obtidas com esta 

modalidade avaliativa são utilizadas pela FASEC para orientação da sua eficácia 

institucional e efetividade acadêmica e social; para orientar suas políticas 

acadêmicas e de gestão e para desvelar à realidade dos cursos e da própria. 



   

                                                                                                                                                                         

129  

Na prática, a avaliação ganha uma forma de ciclo de tal maneira que os 

resultados alcançados com a avaliação da aprendizagem, a avaliação de curso e a 

avaliação institucional de caráter interno e de caráter externo, permitem a 

formulação de diagnósticos confiáveis e um aperfeiçoamento constante do PDI e dos 

Projetos Pedagógicos dos cursos oferecidos. 

A avaliação da aprendizagem, por exemplo, coloca à disposição um conjunto 

de procedimentos formalmente estabelecidos e incorporados pelos discentes e 

docentes. A Avaliação Institucional Interna possui um instrumento de coleta de 

materiais que permite seu aperfeiçoamento na direção da conquista de maiores 

níveis de aprofundamento e ampliação. 

Por isso, há expectativas de que o material resultante desta avaliação permita 

à comunidade acadêmica uma visão de conjunto segura da Instituição, da gestão, 

dos processos, das ações administrativas e pedagógicas e dos resultados 

conquistados. 

A avaliação deverá ser praticada como uma forma de aperfeiçoar todo o 

processo avaliativo existente na Instituição. Dessa forma, busca-se um 

aperfeiçoamento contínuo do discurso e das ações que traduzem a preocupação 

com a qualidade educacional. 
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4 POLÍTICAS ACADÊMICAS 

 

O entendimento que fazemos de política relaciona-se com a capacidade para 

planejar ações e organizar as atividades que definem os valores e os 

comportamentos de todos os submetidos aos efeitos da ação institucional. Esta 

noção implica na valorização do agir em conjunto, ou seja, do agir que se estrutura 

num acordo coletivo sobre os pressupostos, os princípios e as consequências 

resultantes das ações. 

Desse modo, a política definida institucionalmente – expressão da vontade 

coletiva - fornece parâmetros ou orientações para a tomada de decisões e 

corresponde à base de sustentação para o planejamento estratégico. Elas são 

estabelecidas por área funcional (ou atividade-fim) da Instituição (ensino, 

pesquisa/iniciação científica, extensão, gestão, avaliação), embora se ressalte que a 

política é um parâmetro ou orientação para a tomada de decisões na organização 

como um todo. 

A operacionalização de uma política se inicia com a tradução dos princípios 

de transformação da realidade na direção desejada em diretrizes de ação. As 

diretrizes de ação, que são operadores de mudança, de transformação, devem 

resultar em metas, ou seja, em resultados concretos a serem obtidos dentro de um 

prazo determinado, com os recursos com que se poderá contar. 

4.1 POLÍTICAS DE ENSINO 

Para o ensino, as diretrizes gerais da Faculdade Serra do Carmo - FASEC 

partem dos seguintes compromissos: 

 enriquecimento das diretrizes curriculares gerais, fixadas pelo MEC, com o 

acréscimo de disciplinas visando atender as exigências específicas de cada 

curso e, ainda, peculiaridades regionais, e avanços tecnológicos e mudanças 

no perfil profissiográfico; 

 oferecimento de disciplinas e/ou atividades que ofereçam ao educando ampla 

visão da formação docente e do ensino superior, e a ministração de métodos 

e técnicas para facilitar o processo ensino/aprendizagem e introduzir o 

educando à iniciação científica e profissional; 
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 duração total do curso e carga horária das disciplinas e atividades 

compatíveis com o conteúdo e o cumprimento dos padrões de qualidade 

pretendidos; 

 aulas e outras atividades didático-científicas programadas para se 

desenvolverem em sequência lógica, de modo a ocuparem racionalmente os 

dias úteis da semana, com plena utilização dos fatores humanos e materiais 

disponíveis; 

 metodologias e tecnologias educacionais que levem em conta as 

características individuais do educando e os aspectos inovadores de cada 

curso e programa de ensino superior, sua inserção na realidade local, regional 

que conduzam ao desenvolvimento do raciocínio e à reflexão crítica, 

associando aulas expositivas com seminários, incubadoras, discussão de 

textos, estudos de casos e outros métodos didáticos apropriados; 

 integração harmoniosa das funções ensino/pesquisa/extensão. 

 

O ensino, centrado no educando, deverá: 

 ter caráter científico e sistemático; 

 ser compreensível e possível de ser assimilado; 

 assegurar a relação conhecimento/prática; 

 garantir a solidez dos conhecimentos; 

 levar em consideração o trabalho coletivo e as características individuais do 

educando. 

 Na organização e programação dos cursos, imprime-se orientação que, 

mediante metodologia e conteúdos adequados, assegure a formação geral e integral 

do desenvolvimento do educando, potencializando seus pontos fortes. 

 A melhoria contínua do ensino, como um compromisso da FASEC 

compreende: 

 implementação dos Planos de Capacitação e de Carreira Profissional; 

 esforço na identificação das potencialidades do educando, para desenvolvê-

las, aperfeiçoá-las e fortalecê-las, numa perspectiva da instituição como 

agente do aprendizado individual de qualidade; 

 implantação da iniciação científica, com a participação progressiva de maior 

número de alunos, sob a orientação docente; 



   

                                                                                                                                                                         

132  

 participação de alunos, sob a supervisão docente, nas atividades de 

extensão; 

 participação de alunos em estágios extracurriculares, eventos científicos e na 

incubadora de sua área de estudos; 

 atualização contínua dos projetos pedagógicos dos cursos e programas, como 

meio de maior adequação às características da comunidade e às aspirações 

da demanda; 

 uso progressivo de tecnologias educacionais de ponta, a fim de liberar os 

professores do ensino rotineiro, corretivo e repetitivo e para as atividades de 

mediação da aprendizagem, orientação e atendimento individual ao 

educando; 

 promoção de atividades práticas para além dos limites da FASEC; 

 atualização permanente e expansão periódica do acervo da Biblioteca; 

 oferta de programas de treinamento e atualização, em didática e metodologia 

de ensino, para os professores e, em gestão acadêmico-administrativa, para o 

pessoal não-docente; 

 desenvolvimento de metodologias de ensino inovadoras e flexíveis. 

4.2 POLÍTICAS DE GRADUAÇÃO 

 O currículo de cada curso de graduação abrangerá uma seqüência ordenada 

de disciplinas e atividades, organizadas em períodos letivos, cuja integralização dará 

direito ao correspondente diploma, caracterizando-se pela: 

 disciplina como um conjunto de conhecimentos a ser estudado de forma 

sistemática, de acordo com o programa desenvolvido num período letivo, com 

determinada carga horária; 

 atividade como um conjunto de trabalhos, exercícios e tarefas pertinentes ao 

ensino, com aprofundamento ou aplicação de estudos, desenvolvidos sob a 

forma de estágios, prática profissional, trabalho de campo, participação em 

programas de pesquisa e de extensão ou atividades complementares; 

A integralização curricular será feita pelo sistema seriado semestral. 

 A interdisciplinaridade, tanto entre disciplinas do mesmo curso quanto entre 

os próprios cursos da FASEC será buscada mediante o desenvolvimento de 

programas conjuntos de iniciação científica, projetos experimentais e estágios 
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curriculares e extracurriculares, envolvendo diversas disciplinas de um mesmo curso 

ou de cursos diversos, do mesmo nível ou de níveis diferenciados. 

 Os Projetos Pedagógicos dos cursos da FASEC observarão, além do disposto 

na legislação e normas vigentes, outras formas de orientação inerentes à formação 

para a atividade profissional, entre as quais o preparo para: 

 o ensino visando à aprendizagem do aluno; 

 o acolhimento e o trato da diversidade; 

 o exercício de atividades de enriquecimento cultural; 

 aprimoramento em práticas investigativas; 

 a elaboração e a execução de projetos de desenvolvimento dos conteúdos 

curriculares; 

 o conhecimento e sua aplicação em assuntos da Amazônia Legal, sobretudo 

no que se refere ao meio ambiente; 

 o uso de tecnologias da informação e da comunicação e de metodologias, 

estratégias e materiais de apoio inovadores; 

 o desenvolvimento de hábitos de colaboração e de trabalho em equipe. 

Os princípios norteadores dessa formação, para o exercício profissional nas 

diferentes etapas e modalidades da educação, devem considerar: 

 a competência como concepção nuclear na orientação do curso; 

 a coerência entre a formação oferecida e a prática esperada do bacharel, 

tendo em vista: 

 um conjunto equilibrado de formação, onde o preparo do profissional, por 

ocorrer em lugar similar àquele em que vai atuar, demanda consistência entre 

o que faz na formação e o que dele se espera; 

 a aprendizagem como processo de construção de conhecimentos, habilidades 

e valores em interação com a realidade e com os demais indivíduos, no qual 

são colocados em uso capacidades pessoais; 

 os conteúdos, como meio e suporte para a construção das competências; 

 a avaliação como parte integrante do processo de formação, de modo a 

possibilitar o diagnóstico de lacunas e a aferição dos resultados alcançados, 

consideradas as competências a serem constituídas e a identificação das 

mudanças de percurso eventualmente necessárias. 
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 a pesquisa, com foco no processo de ensino e de aprendizagem dos assuntos 

da Amazônia Legal, uma vez que ensinar requer tanto dispor de 

conhecimentos e mobilizá-los para a ação, como compreender o processo de 

construção do conhecimento. 

Na concepção, no desenvolvimento e na abrangência dos cursos de formação para 

bacharéis: 

 considerar o conjunto das competências necessárias à atuação profissional; 

 adotar essas competências como norteadoras, tanto da proposta pedagógica, 

em especial do currículo e da avaliação, quanto da organização institucional. 

Os Projetos Pedagógicos dos cursos da Faculdade Serra do Carmo levam em conta 

que: 

 a formação humana e geral deve vir antes da formação profissional e 

específica e fundamentá-la. 

 a formação deverá garantir a constituição das competências objetivadas na 

área profissional; 

 o desenvolvimento das competências exige que a formação contemple 

diferentes âmbitos do conhecimento profissional; 

 a seleção dos conteúdos das áreas de ensino deve orientar-se pelo princípio 

da flexibilidade, podendo extrapolar o previsto nas diferentes etapas da 

escolaridade, de maneira que os conteúdos a serem ensinados devem ser 

tratados de modo articulado com suas didáticas específicas; 

 avaliação deve ter como finalidade a orientação do trabalho dos formadores, a 

autonomia dos futuros profissionais em relação ao seu processo de 

aprendizagem e a qualificação destes profissionais com condições de iniciar a 

carreira; 

 a aprendizagem deverá ser orientada pelo princípio metodológico geral, que 

pode ser traduzido pela ação-reflexão-ação e que aponta a resolução de 

situações-problema como uma das estratégias didáticas privilegiadas. 

Na elaboração do projeto pedagógico dos cursos de formação de profissionais, 

serão consideradas, obrigatoriamente as competências referentes: 

 ao comprometimento com os valores inspiradores da pessoa humana e da 

sociedade democrática; 

 à compreensão do papel social; 



   

                                                                                                                                                                         

135  

 ao domínio dos conteúdos a serem socializados, aos seus significados em 

diferentes contextos e à sua articulação interdisciplinar; 

 ao domínio do conhecimento; 

 ao conhecimento de processos de investigação que possibilitem o 

aperfeiçoamento da prática; e 

 ao gerenciamento do próprio desenvolvimento profissional. 

 A definição dos conhecimentos exigidos para a constituição de competências 

deverá, além da formação humana e da formação específica relacionada às 

diferentes etapas da educação, propiciar a inserção no debate contemporâneo mais 

amplo, envolvendo questões culturais, sociais, econômicas e o conhecimento sobre 

o desenvolvimento humano, contemplando, especialmente: 

 cultura humana e profissional; 

 conhecimento sobre dimensão cultural, social, política e econômica; 

 conteúdos das áreas de conhecimento; 

 conhecimento pedagógico; 

 conhecimento advindo da experiência. 

Os cursos da Faculdade Serra do Carmo devem valorizar: 

 os conhecimentos teóricos, acadêmicos e as práticas como importantes 

fontes de conteúdos da formação; 

 o fazer pedagógico, ao lado da dimensão teórica dos conhecimentos, como 

instrumentos de seleção e análise contextual das práticas. 

A prática, na matriz curricular, deverá estar presente desde o terceiro ou quarto 

semestres dos cursos e permear toda a formação do profissional: 

 no interior das áreas ou das disciplinas que constituírem os componentes 

curriculares de formação e na organização do tempo dos estágios, 

constituindo-se em trabalho prático supervisionado, durante um período 

contínuo, em que se pode ver o desenvolvimento das propostas, a dinâmica 

do grupo e da própria escola e outros aspectos não observáveis em outras 

atividades. 

 

 

 

 



   

                                                                                                                                                                         

136  

4.3 POLÍTICAS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

O avanço tecnológico produzido nos últimos anos, especificamente no que se 

refere às Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), exige a 

necessária reflexão sobre o ensino, a pesquisa e a extensão. Os cursos de pós-

graduação lato sensu, denominados cursos de especialização de nível superior, e a 

Educação Continuada (Cursos Livres e Cursos de Aperfeiçoamento) são ofertados 

nas modalidades presencial e a distância em consonância com as políticas 

institucionais aprovadas pelo Conselho do Ensino Superior (CONSUP). 

A pós-graduação lato sensu está estruturada a partir das principais demandas 

de formação especializada, contemplando a dinâmica do mundo moderno, das 

TDIC, do mercado e das novas competências profissionais. Nessa direção, os 

cursos de pós-graduação lato sensu são destinados a candidatos graduados no 

ensino superior. Os demais cursos de Educação Continuada (Cursos Livres e 

Cursos de Aperfeiçoamento) são destinados à comunidade acadêmica geral e aos 

profissionais desejosos de capacitação, aperfeiçoamento, atualização e 

desenvolvimento de habilidades em determinada área do conhecimento. 

Para a política de ensino de pós-graduação lato sensu, a Fasec estabelece, 

no presente PDI, o compromisso institucional de ampliação da oferta de ensino, o 

aperfeiçoamento das interações entre graduação e pós-graduação, as políticas de 

interação com egressos, o fortalecimento das políticas de acessibilidade educacional 

e do atendimento às demandas socioeconômicas da região na qual a IES está e 

estiver inserida.  

De modo estratégico, alinhado à missão, aos princípios e ao desenvolvimento 

institucional propostos, são políticas institucionais para o ensino de pós-graduação 

lato sensu: 

I. fortalecer a pós-graduação lato sensu, respeitando os padrões de 

qualidade, a legislação vigente, a articulação da oferta dos cursos lato 

sensu com as áreas da graduação, de modo a formar cidadãos para o 

desenvolvimento profissional e social das regiões envolvidas, bem como 

do país; 
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II. Consolidar a pós-graduação lato sensu com o objetivo preferencial de 

ampliação do atendimento à Fasec e de aproveitamento da sua massa 

crítica e potencialidades; 

III. implementar práticas pedagógicas inovadoras e metodologias 

diversificadas que corroborem a melhoria da aprendizagem; 

IV. realizar estudos de mercado para a criação e o aprimoramento de cursos 

de pós-graduação coerentes com as demandas identificadas; 

V. promover o estabelecimento de relações em parceria e em cooperação 

com programas de pós-graduação de instituições universitárias e de 

pesquisa no país e no exterior; 

VI. desenvolver a responsabilidade social sem restrição aos limites 

geográficos e ofertar educação superior de qualidade para a qualificação 

profissional; 

VII. garantir o ensino orientado por professores qualificados e titulados 

(mestres e doutores); 

VIII. ampliar os mecanismos de apoio à publicação aos professores e 

estudantes; 

IX. incentivar constante participação de professores e estudantes de pós-

graduação em eventos científicos, tecnológicos e culturais; 

X. estimular apresentações e publicações de artigos científicos; 

XI. oferecer flexibilidade curricular como condição de aprimoramento nas 

áreas de conhecimento. 

Os cursos de especialização serão dirigidos a profissionais com formação em 

nível superior, a fim de atender à necessidade de aperfeiçoamento dos sujeitos que 

estão no mundo do trabalho ou que desejem ampliar os conhecimentos adquiridos 

na sua formação acadêmica, promovendo o processo de interação entre qualidade 

de ensino, aperfeiçoamento profissional e produção científica. 

 Por meio dos cursos de graduação e a partir da demanda sócio cultural da 

própria comunidade, originam-se os cursos de especialização, sendo que estão em 

consonância com a proposta dos cursos de graduação. A estrutura curricular dos 

cursos enquanto um corpo teórico-conceitual sistematizado aprofunda estudos sobre 

os diferentes campos do conhecimento sem deixar de considerar questões de 

natureza prática. 
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 O projeto de criação de cursos de Pós-Graduação lato sensu, além de ser 

proposto no Plano de Desenvolvimento Institucional, será submetido à apreciação do 

Colegiado de Curso e aprovação do CONSUP. 

 As atividades de pós-graduação lato sensu se caracterizam por não 

apresentarem atividades de pesquisa sistemáticas. Nestes casos, o objetivo principal 

é formar especialistas em áreas selecionadas do conhecimento por meio de 

disciplinas concatenadas de forma coerente e a elaboração de uma monografia de 

fim de curso. 

 Ressalta-se que todas estas atividades têm forte correlação com as atividades 

de graduação. Esta interação pode ocorrer de forma direta, por meio de programas 

institucionais de iniciação científica e programa de ações afirmativas para inclusão 

social, ou indiretamente, pela participação de docentes, altamente qualificados e 

continuamente se aperfeiçoando com suas atividades de pesquisa, ministrando 

aulas na graduação. 

 Nesse contexto, as políticas incluem: 

 incentivo à ampliação dos programas de pós-graduação existentes 

(infraestrutura e número de docentes, com o consequente aumento do 

número de estudantes); 

 implantação de novos programas de pós-graduação; 

 incentivo à criação de novos cursos de especialização (pós-graduação lato 

sensu); 

 fortalecimento dos programas institucionais de pesquisa, em particular, o 

programa institucional de iniciação científica e programa de ações afirmativas 

para inclusão social; 

 coordenação da política de qualificação de pessoal da instituição; 

 incentivo à captação de recurso para a pesquisa pelos docentes por meio da 

submissão de projetos à agências de fomento e convênios com empresas; e 

 incentivo à agregação de docentes/pesquisadores de alta qualificação 

buscando a criação de núcleos de excelência em áreas selecionadas. 

Neste contexto, com estas políticas objetiva-se: 

(I) formar pessoal altamente qualificado em nível de especialista; 

(II) oportunizar aos estudantes de graduação atividades que permitam iniciá-los 

na pesquisa científica; e 
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(III) colaborar de forma direta com o desenvolvimento científico. 

4.3.1 Integração entre graduação e pós-graduação 

A medida que os cursos de pós-graduação forem sendo oferecidos, serão 

desenvolvidos meios de integração eficiente entre pós-graduação e graduação. 

Os cursos de pós-graduação terão necessariamente em suas matrizes 

curriculares a disciplina “Didática do Ensino Superior” ou assemelhada, a fim de que 

os pós-graduandos desenvolvam competências e habilidades essenciais a 

socialização do conhecimento, tão importantes na docência quanto nas demais 

carreiras jurídicas. Isto permitirá que realizem atividades junto aos graduandos, 

promovendo uma interação para além das atividades de pesquisa e extensão. 

4.4 POLÍTICA PARA A INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 A pesquisa é a atividade básica da ciência na construção do conhecimento. O 

ato de pesquisar possibilita a explicação de fenômenos e a solução de problemas 

práticos da realidade vivenciada pelo homem. 

 A Faculdade Serra do Carmo – FASEC, estimulará a iniciação científica desde 

o primeiro período da graduação, através da atuação articulada dos professores da 

disciplina de Metodologia da Pesquisa e da publicação de trabalhos de pesquisa que 

apresentarem melhor qualidade acadêmica e maior rigor científico. 

 Este incentivo será operacionalizado pelos convênios que a FASEC 

implementará com instituições financiadoras de pesquisa, como o CNPq, além da 

utilização de recursos próprios, por meio do Programa de Iniciação Científica-PIC, 

que desenvolverá os projetos financiados. 

 A iniciação científica será incentivada, também, pela organização de 

“Jornadas de iniciação científica”, que serão espécies de congressos acadêmicos 

onde os alunos terão oportunidade de expor seus projetos, além de possibilitar a 

divulgação das pesquisas a serem realizadas na FASEC, em áreas afins de 

conhecimento, possibilitando a inter/multidisciplinaridade. 

 A importância do incentivo à Iniciação Científica também se justifica pela 

demanda crescente que o mercado sempre apresenta em relação a pesquisadores, 

seja para atuarem em escritórios, empresas, ou para assessoria de profissionais 

capacitados. 



   

                                                                                                                                                                         

140  

 Com efeito, serão inúmeras as possibilidades de pesquisa na graduação. 

Além da exigência de elaboração de artigo científico para conclusão do curso, serão 

formados grupos de pesquisa orientados por professores pesquisadores com projeto 

em desenvolvimento, onde os alunos farão levantamento de fontes, ajudarão na 

preparação de artigos, pesquisarão novas bibliografias. 

 Esses grupos funcionarão como laboratório de iniciação científica para os 

estudantes, que prestarão assessoria às pesquisas dos professores, levantando o 

material, discutindo a sua relevância e atualidade, lendo e elaborando fichas de 

leitura, dominando os instrumentos técnicos da pesquisa (fichas de leituras, fichas 

de bibliografia, desenvolvimento de fichas de análise de casos etc.) e instrumentos 

materiais (domínio dos acervos da biblioteca existentes na Instituição e na cidade, 

acervo de documentos disponíveis na internet, nas publicações e levantamentos 

anteriores do próprio grupo). 

 A Faculdade Serra do Carmo - FASEC incorporará ao seu processo 

educacional a pesquisa como forma educativa, desenvolvida com a participação de 

seus professores e alunos, desenvolvendo a iniciação científica. Para tanto, a 

FASEC pretende: 

 capacitar seus professores para a elaboração e implementação de projetos de 

pesquisa; 

 desenvolver programas de bolsas de iniciação científica, com a reserva de um 

percentual anual das despesas de custeio para o financiamento dessa 

atividade; 

 buscar recursos em fontes de fomento estatais ou privadas para financiar 

projetos de pesquisa e de iniciação científica; 

 buscar recursos próprios, da mantenedora, para apoiar esses projetos; 

 entender a iniciação científica como componente constitutivo tanto da teoria 

como da prática, valorizando a pesquisa sistemática que constitui o 

fundamento da construção teórica; 

 entender a atuação prática como uma dimensão investigativa, que constitui 

uma forma não de simples reprodução, mas de criação ou, pelo menos, de 

recriação crítica e criativa do conhecimento; 

 contribuir para a compreensão da processualidade da produção e apropriação 

de conhecimento e da provisoriedade das certezas científicas; 
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 ofertar cursos de pós-graduação que possibilitem a iniciação em atividades de 

pesquisa; 

 promoção de congressos e outros eventos, de natureza científica ou técnico 

profissional; 

 estímulos e apoio a seus professores e alunos, a fim de participarem de 

eventos de caráter cientifico, técnico, cultural e educacional; 

4.5 POLÍTICA PARA A EXTENSÃO 

 A política de Extensão da Fasec é materializada na Fasec por meio dos mais 

variados programas, projetos, eventos e cursos, da cooperação interinstitucional e 

da prestação de serviços nas diversas áreas de formação: Ciências Biológicas e da 

Saúde, Ciências Exatas, Tecnológicas e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. 

As ações extensionistas possuem, como eixo, o tripé: docente, discente (de 

graduação ou pós-graduação) e comunidade (interna e externa). A extensão ocupa o 

lugar e o papel da intervenção/investigação, do diálogo dos saberes acadêmicos, da 

produção do novo saber, das metodologias que transformam o conhecimento em 

bem social, da socialização com respeito ao ethos cultural da população envolvida. 

A política de Extensão está estabelecida em atendimento aos princípios da 

cidadania: equidade, justiça, respeito e dignidade, ética nas relações, e 

responsabilidade institucional e social. 

Ela se orienta pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, pelas Diretrizes 

para as Políticas de Extensão da Educação Superior Brasileira (Resolução no 7, de 

18 de dezembro de 2018), que regula- menta a meta 12.7 do Plano Nacional de 

Educação (PNE) 2014-2024, agregando, também, os objetivos estabelecidos no 

Plano Nacional de Extensão. 

O volume de transformações acumuladas nas últimas décadas determinou a 

atualização constante dos procedimentos acadêmicos, em função da necessidade 

do atendimento das expectativas sociais, via conhecimento produzido pelas 

instituições de ensino superior. Nesse sentido, há novidades que recaem forte e 

diretamente sobre a  extensão universitária, impondo-lhes redefinições temáticas e 

novas áreas de atuação. 

 Em âmbito mundial, ampliou-se o impacto da assim chamada Revolução 

Tecnológica, estabelecendo-se a automação, a informatização e a agilidade das 
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comunicações e transportes. Tais inovações conduziram a novas modalidades de 

internacionalização da produção e do consumo, bem como a reestruturação da 

divisão internacional do trabalho, unificando o mercado mundial em escala inédita. 

 O Brasil não poderia ficar infenso a essa reorganização geral do dito mundo 

globalizado. Um mapeamento da “conjuntura” demonstra, por um lado, progresso 

acelerado em determinadas áreas, e, por outro, grandes dificuldades de atendimento 

das demandas sociais mínimas. 

 Assim, à extensão, no seu campo de ação, coerente às políticas públicas 

estabelecidas pela sociedade civil e esferas governamentais, cabe estender o 

conhecimento produzido pela academia, visando o atendimento das demandas da 

Sociedade. 

 A extensão deve ser encarada sob a perspectiva da produção do 

conhecimento, contribuindo para viabilizar a relação transformadora entre IES e 

sociedade. 

 As atividades de extensão, inclusive as de natureza desportiva, artística e 

cultural, visarão valorizar e estimular a criação e difusão da arte e da cultura, 

particularmente aquelas patrocinadas pela comunidade, refletindo o potencial da 

Instituição no contexto social e sendo base para o desenvolvimento de programas de 

ensino e produção do saber, recolhendo insumos para a contínua revisão do fazer 

acadêmico. 

 A programação extensionista incluirá a promoção de serviços à comunidade e 

a realização de cursos de treinamento de profissionais nas áreas pedagógicas e 

técnico científicas, assumindo as formas de cursos de extensão, palestras, 

conferências, simpósios, jornadas, assistência a empresas e órgãos públicos. 

 De modo geral, a FASEC se propõe a realizar sua integração com a 

sociedade por meio: 

 da realização de seminários de atualização em suas áreas de competência; 

 do programa de cursos de extensão, envolvendo temas atuais, de interesse e 

necessidade das comunidades externa e interna; 

 do programa de convênios com diversas instituições do Estado e dos 

municípios; 

 de encontros envolvendo categorias específicas; 
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 da criação e prestação de serviços de assessoria e consultoria à comunidade, 

envolvendo estagiários e docentes da Instituição e profissionais da 

comunidade estadual; 

 de serviços de intermediação de oportunidades de estágio para estudantes da 

Instituição; 

 da participação em iniciativas de natureza cultural, artística e científica; 

 de estudos e pesquisas em torno de aspectos da realidade local ou regional; 

 da publicação de trabalhos de interesse cultural ou científico e divulgação de 

conhecimentos e técnicas de trabalho; e 

 do estímulo à articulação da extensão com a pesquisa e o ensino visando 

integrar, sempre que possível, o saber acadêmico com a realidade. 

 Visando incentivar as atividades de extensão, a FASEC utilizará, dentre outras, as 

seguintes estratégias de ação: 

 realizar avaliação diagnóstica da realidade social por meio de pesquisa; 

 identificar as ações de extensão por meio de organização de fóruns, 

seminários e workshops que retratem seus resultados e envolvam toda a 

comunidade acadêmica; 

 implantar uma política de ações de extensão com o objetivo de transformação 

social; 

 identificar as lideranças políticas, sindicais e civis por meio do contato direto 

com a população e os meios de comunicação para ajustar melhor os 

programas de extensão às necessidades locais; 

 identificar a capacidade extensionista das Coordenações de Curso por meio 

da produção e dos resultados das ações junto à sociedade; 

 incentivar o corpo docente e discente a promover a extensão em projetos que 

atendam às necessidades prioritárias da sociedade; e 

 agregar a extensão aos campos desenvolvidos nos estágios e pesquisas por 

meio da permuta de conhecimentos e vivências dos indivíduos, visando à 

transformação do sujeito e da sociedade. 

 Há uma preocupação da FASEC em desenvolver atividades de extensão que 

atendam à comunidade regional em termos sociais, culturais, ambientais e outros. 
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4.6 POLÍTICAS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO 

 A compreensão e a prática da responsabilidade social tem sido uma tarefa 

complexa para as instituições de ensino superior brasileiras. Alguns avanços 

significativos já foram conquistados nos últimos anos, mas, ainda, há muito que ser 

feito para que se efetive uma relação orgânica entre as instituições de educação 

superior e a sociedade brasileira. 

 As pessoas, através de suas inúmeras relações, vão constituindo sua 

existência em sociedade. Neste processo de produção os espaços de vida vão se 

instituindo em contínuo ressignificar de padrões culturais, produzindo avanços no 

entendimento da construção dos espaços sociais de vida. As organizações ou 

instituições se estruturam por meio destas diferentes relações sociais que os 

homens estabelecem entre si na pretensão de organizar a vida, e refletem, desta 

forma, a prática da cidadania. 

 Resulta daí uma premissa incontestável: todas as instituições têm 

responsabilidade social e, portanto, as instituições de ensino estão inscritas no 

âmbito deste processo de responsabilização, que lhe impõe a necessidade de 

permanente reflexão de seus fins, de sua estrutura, de suas linhas de ação e do 

sentido das suas práticas, pois não são entidades abstratas. 

 A responsabilidade social da Instituição traduz-se pela busca da compreensão 

das reais necessidades e potencialidades da região, assim como dos caminhos para 

que seu desenvolvimento ocorra. Conforme afirmado na introdução deste 

documento, a FASEC prima pela inclusão social de seus alunos e egressos, 

desenvolvendo atividades educacionais de nível superior condizentes com o que se 

espera de uma Instituição cujos princípios, embora sólidos, a permitam responder 

com prontidão e eficiência aos muitos desafios de uma sociedade em constante 

transformação. 

 Em outras palavras, busca-se a excelência educacional e a melhoria contínua, 

tendo como foco o aluno e o desenvolvimento da região. 

 Em suas relações com a comunidade, especialmente quando esta se 

materializa na forma de associações de classe, empresas, instituições financeiras, 

organizações sem fins lucrativos etc., a FASEC tem como responsabilidade, entre 

outras: 
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 atuar junto a essas entidades, construindo uma imagem favorável de si 

mesma; 

 promover seminários e cursos de interesse da comunidade e da Instituição, 

seja por iniciativa própria ou em parceria e apoio com outras instituições; 

 identificar na comunidade acadêmica e empresarial professores e outros 

profissionais que tenham potencial para prestar serviços relevantes à 

Instituição; 

 identificar necessidades não satisfeitas no mercado e viabilizá-las em cursos 

de graduação, extensão e pós-graduação; 

 atuar junto a escolas e entidades carentes, ministrando cursos sem qualquer 

remuneração financeira; e 

 avaliar semestralmente seu próprio desempenho, principalmente no tocante 

aos seus cursos de graduação e, quando houver, pós-graduação e extensão, 

por meio do Plano de Auto avaliação Institucional, desenvolvido de acordo 

com os princípios estabelecidos na Lei do SINAES. 

 

 Considerando as características culturais do Estado, a partir de 2015 a 

Faculdade  buscou desenvolver pesquisas e ações de extensão junto à população 

indígena e quilombolas com o objetivo de melhorar-lhes a qualidade de vida. Nas 

questões ambientais, desenvolverá projetos integrados em sua área de atuação, em 

torno do impacto sócio-ambiental causado pela Usina Luiz Eduardo Magalhães, no 

Rio Tocantins. 

 Esse intercâmbio com a comunidade contribui para o desenvolvimento da 

região, gerando mais empregos, capacitando profissionais para atender às 

necessidades das empresas e da comunidade em geral e formando cidadãos 

dotados de princípios éticos e responsabilidade social. 

 A FASEC desenvolve também uma política de apoio aos alunos carentes. Um 

exemplo é o Programa de Bolsas, que tem como objetivos: 

 possibilitar, mediante recursos próprios, a concessão de Bolsas de Estudos a 

alunos de comprovada carência socioeconômica, matriculados nesta 

Instituição, visando o incentivo aos estudos e possibilitando o ingresso na 

carreira profissional; 
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incentivar a participação dos alunos em atividades que possibilitem a 

complementação da aprendizagem, através do engajamento em projetos 

específicos; e 

 proporcionar ao aluno bolsista atividades que possibilitem o seu crescimento 

pessoal e profissional, estimulando o desenvolvimento de competências e 

habilidades voltadas para o mundo do trabalho e da pesquisa. 

 Já o programa de bônus nas mensalidades pode ser estabelecido para todos 

os alunos da FASEC que efetuem seus pagamentos rigorosamente em dia, 

respeitando as datas de seus vencimentos. 

4.7 POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DA REGIÃO 

 A FASEC contribui para o desenvolvimento econômico e social da região por 

meio da definição de ações e programas que concretizam e integram as diretrizes 

curriculares com os setores sociais e produtivos da região, incluindo o mercado 

profissional, através de intensas relações com: 

 escolas públicas de nível médio e fundamental; 

 associações de bairro, movimentos sociais; 

 conselhos tutelares; 

 escritórios tecnológicos e escritórios de captação de recursos estágios em 

setores profissionais específicos 

 prestação de serviços e parcerias de trabalho com órgãos públicos e 

 privados. 

 Adicionalmente, a FASEC tem apresentado essas experiências de produção e 

transferência de conhecimentos e tecnologias decorrentes da prática de atividades 

técnicas e de responsabilidade social que atendem a demandas do desenvolvimento 

sustentável no âmbito local e regional bem como do meio rural e urbano, com 

registro de seus resultados em reuniões técnicas, jornadas, seminários e encontros 

periódicos. 
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4.8 POLÍTICAS PARA RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS 

Em cumprimento às Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das 

Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e 

africana e indígena, conforme o disposto na Lei n° 11.645 de 10/03/2008, na 

Resolução CNE/CP n° 01, de 17 de junho de 2004 e na Lei n° 10.639, de 09 de 

janeiro de 2003, foram criados instrumentos e processos que aplica para seu 

cumprimento a partir de uma perspectiva interdisciplinar e transversal: 

1 Programa de Responsabilidade Social: especial ênfase se dá à execução de 

ações de Responsabilidade Social que visem a educação das relações étnico 

raciais e para o ensino de história e cultura não somente afro-brasileira, mas 

como também africana, indígenas e de outros povos que integram a formação 

étnica brasileira. Desta forma, no calendário anual da FASEC  haverá eventos 

promovidos pelos cursos destinados a esta prática e através da transversalidade, 

pretende-se atingir e conscientizar a comunidade da importância destas inter-

relações. 

2 Disciplinas no âmbito do curso: de forma contextualizada a temática das 

relações étnico-raciais estará inserida no ementário das disciplinas, 

especialmente: Formação Política no Mundo Contemporâneo, Inclusão, 

Diversidade e Trabalho, Ética e Responsabilidade Socioambiental, 

Comportamento Humano, Aspectos Filosóficos e Sociológicos. O objetivo é o de 

educar e conscientizar o futuro profissional sobre a importância do respeito e 

reconhecimento pela diversidade étnica, cultural, religiosa, como requisitos 

relevantes na valorização da cultura e história de todos os povos. 

4.9 POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Os cursos da FASEC por meio do Projeto Pedagógico de Curso, irão prever 

atividades para cumprimento da Resolução CNE/CP Nº 2, de 15 de junho de 2012, 

que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, a 

partir de uma perspectiva contextualizada, cotidiana, interdisciplinar e transversal, 

conforme descrito abaixo: 
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 disciplinas no âmbito do curso: de forma contextualizada a temática da 

educação ambiental será inserida na matriz curricular inserindo disciplinas 

como Ética e Responsabilidade Socioambiental e Educação Ambiental etc, 

com o objetivo de educar e conscientizar o futuro profissional da importância 

de em sua vida futura ter respeito e reconhecimento pela necessidade de se 

preservar o meio ambiente em todos os ambientes da vida cotidiana. 

 atividades Complementares: dentro do calendário institucional de eventos, 

destinados a realização de atividades complementares o aluno terá disponível 

a temática da Educação Ambiental na forma de eventos em contato com a 

comunidade, cursos, simpósios, congressos e outros. Os alunos são 

incentivados a realizar uma variada gama de atividades, dentre as quais 

especial ênfase se dá a temática ambiental e relações inter-raciais. 

 Programa de responsabilidade social: no calendário anual de eventos da 

FASEC são previstas e executadas atividades voltadas para a prática para a 

conscientização da responsabilidade social, educação ambiental, e de 

sustentabilidade.  

4.10 POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS 

Educação em Direitos Humanos em atendimento à Resolução CNE/CP nº 

1/2012. Os Cursos da Faculdade Serra do Carmo irão desenvolver ações em 

cumprimento a RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 1, DE 30 DE MAIO DE 2012 que institui 

Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, com instrumentos e 

processos que aplica para seu cumprimento a partir de uma perspectiva 

interdisciplinar e transversal, conforme descrito abaixo: 

 a temática será de forma relevante utilizada na elaboração do projeto do curso 

bem como respeitada na política de ensino, pesquisa e extensão e de gestão, 

bem como nos processos de avaliação. 

 de forma transversal e interdisciplinar, o respeito aos direitos e dignidades 

humanas serão tratadas em conteúdos programáticos de disciplinas que 

focam especificamente o ser humano, seus direitos, deveres e necessidades, 

como Inclusão, Diversidade e Trabalho, Comportamento Humano, Gestão de 

Pessoas, Desenvolvimento de Pessoas e Contrato e Relações Trabalhistas.  
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 programas de Responsabilidade Social através de ações coordenadas que 

promovam debates que coloquem em destaque os problemas e desafios dos 

direitos humanos na atualidade como forma de conscientizar a comunidade 

sobre os obstáculos a serem transpostos. 

4.11 POLÍTICA INSTITUCIONAL DE INCLUSÃO: ATENÇÃO A PESSOAS 

PORTADORAS DE NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS E/OU 

COM MOBILIDADE REDUZIDA 

Para atender a legislação vigente a IES possui o Núcleo de Acessibilidade e 

Inclusão – NAI, que trabalhará na fiscalização, acompanhamento e desenvolvimento 

de ações que permitam atender aos alunos com necessidades especiais. 

O NAI é órgão consultivo e deliberativo responsável pela concepção e 

definição dos procedimentos de acessibilidade e inclusão de alunos, professores, 

funcionários corpo técnico administrativo e comunidade externa e tem como 

finalidade primordial implantação, o acompanhamento e a avaliação das políticas 

institucionais para tais fins. 

São atribuições do NAI: 

I. discutir e definir as políticas institucionais periódicas sobre os processos de 

acessibilidade e inclusão da IES; 

II. tratar da implementação de tais políticas e dos processos de 

acessibilidade e inclusão delas decorrentes; 

III. conduzir os trabalhos de implantação das medidas necessárias e da 

destinação de recursos junto à Mantenedora, com vistas à efetivação das 

políticas institucionais definidas; 

IV. providenciar os espaços, ferramentas e insumos para a implementação 

de tais políticas e indicar formas de incentivo para a adesão às mesmas por 

parte dos interessados; 

V. apresentar as referidas políticas aos membros do NDE e dos Colegiados de 

curso e, a partir de tais apresentações, levantar sugestões para seu 

aprimoramento. 

A educação inclusiva proporciona um ambiente favorável à aquisição de 

igualdade de oportunidades e participação total dos portadores de necessidades 
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especiais no processo de aprendizagem. O sucesso delas requer um esforço claro, 

não somente por parte dos professores e dos profissionais da educação, mas 

também por parte dos colegas, pais, famílias e voluntários. 

A IES, em atendimento ao Decreto nº 5.296/2004, apresenta os 

procedimentos gerais e permanentes na IES de acessibilidade para portadores de 

necessidades especiais: 

 vagas em estacionamentos nas proximidades da Faculdade; 

 banheiros adaptados, com portas largas e espaço suficiente para 

permitir o acesso de cadeira de rodas; 

 barras de apoio nas paredes dos banheiros, em altura acessível aos 

usuários de cadeiras de rodas; 

 elevador. 

A IES entende que a necessidade de assegurar aos portadores de 

deficiência física e sensorial, condições básicas de acesso ao ensino superior, de 

mobilidade e de utilização de equipamentos e instalações, é de extrema importância 

para o pleno desenvolvimento da região e do país. 

Desta forma, a IES disponibiliza suas instalações em conformidade ao 

Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004 que estabelece normas gerais e 

critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 

deficiência ou com mobilidade reduzida, bem como ao Decreto nº 3.298, de 20 de 

dezembro de 1999, que regula a Lei nº 7.853 de 24 de outubro de 1989 que dispõe 

sobre a política Nacional de Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. 

Sendo assim, suas instalações têm condições de acesso com inclinações 

adequadas e espaço suficiente, sinalização de segurança, instalações sanitárias 

com portas adaptadas, bebedouros em altura acessível aos usuários de cadeira de 

rodas, sem barreiras arquitetônicas para circulação do estudante permitindo o 

acesso aos espaços de uso coletivo e reserva de vagas em estacionamentos nas 

proximidades da IES, de acordo com o disposto na Portaria Ministerial nº 3.284, de 7 

de novembro de 2003. 

Preocupada em adaptar-se ás normas e princípios que garantam os direitos 

do aluno com necessidades educacionais especiais e, sobretudo, em estabelecer 
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uma política institucional, a IES desenvolverá uma série de ações para manter a 

qualidade de ensino para todos os seus alunos e, especificamente, assegurar ao 

aluno com deficiência as condições necessárias para o seu pleno aprendizado. 

A estrutura curricular dos cursos será um instrumento dinâmico, 

acompanhando e, até mesmo, antecipando-se às mudanças, aos avanços 

tecnológicos, às mutações dos perfis de mercado e do profissional, atento aos 

movimentos sociais e econômicos, regionais, nacionais e internacionais, visto que o 

conhecimento é dinâmico e reflete as mudanças que homens e sociedades 

produzem em sua história. 

Nesse sentido, tais inovações são também acionadas numa perspectiva de 

inclusão social de setores que exigem, por direito, o respeito às suas demandas 

sociais. Considerando que a educação é um dos mais importantes espaços para 

garantir essa inclusão à estrutura curricular dos cursos, a IES atende às exigências 

do Decreto nº 5.626, publicado no Dou de 23/12/2005, que regulamenta a Lei nº 

10.436/2002, sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras e o art. 18 da Lei nº 

10.098/2000, na condição de Disciplina Optativa. O cumprimento do referido Decreto 

visa garantir o direito à educação das pessoas com deficiência auditiva, bem como 

instrumentalizar o futuro profissional para atender o discente e/ ou familiares, que 

possam apresentar esta necessidade especial, como cidadãos. 

4.12 POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

A IES entende que a educação para a cidadania diz respeito a uma proposta 

educacional inserida em um projeto de transformação social. O fato de se poder ter 

nas salas de aula alunos de diferentes possibilidades exige pensar esta 

aprendizagem de forma inclusiva. 

Cumpre destacar que os cursos oferecerão a disciplinas, entre elas: 

Inclusão, Diversidade e Trabalho, que irão destacar o respeito à compreensão das 

possibilidades humanas, às mudanças de legislação que foram sendo produzidas a 

partir dos movimentos da cidadania para a conquista de direitos sociais, dentre eles, 

o da educação para todos, referência para as políticas de educação inclusiva. 

Neste sentido, ganham destaque a Constituição Federal, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, a Política Nacional para a Integração da Pessoa 
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Portadora de Deficiência, a LDB, que nos seus fundamentos, explicitam que o 

acesso à educação deve ser um direito garantido a todos. 

Para a Instituição, produzir uma Política de Educação Inclusiva torna-se 

imprescindível uma educação pautada no princípio da “cidadania”. A compreensão 

da educação inclusiva assumida pela IES, requer que os fundamentos e o princípio 

norteador desta política sejam apropriados pelos gestores e educadores, no sentido 

de: 

 promover o atendimento da demanda, garantindo acesso e 

permanência na escola; 

 trabalhar com as diferenças sociais a partir da compreensão da 

diversidade, sendo esta, contextualizada social e historicamente; 

 supervisão e controle no cumprimento da legislação vigente, no 

que tange à garantia de direitos do cidadão, eliminando práticas 

discriminatórias; 

 produzir material didático–pedagógico para atuação junto ao aluno 

com necessidades educativas especiais; 

 promover avanços no desenvolvimento individual; situações que 

incentivem a curiosidade dos alunos, que possibilitem a troca de 

informações; atividades que envolvam observação, pesquisa, 

resolução de questões específicas (individualmente, em dupla, em 

grupos maiores), propostas de estudos: seminários, júri simulado 

etc. 

4.14 POLÍTICAS DE ENSINO E AÇÕES ACADÊMICO-ADMINISTRATIVAS PARA 

OS CURSOS DE GRADUAÇÃO. 

Na organização e programação dos cursos, imprime-se orientação que, 

mediante metodologia e conteúdos adequados, assegure a formação geral e integral 

do desenvolvimento do educando, potencializando seus pontos fortes. 

 A melhoria contínua do ensino, como um compromisso da FASEC 

compreende: 

 implementação dos Planos de Capacitação e de Carreira Profissional; 
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 esforço na identificação das potencialidades do educando, para desenvolvê-

las, aperfeiçoá-las e fortalecê-las, numa perspectiva da instituição como 

agente do aprendizado individual de qualidade; 

 implantação da iniciação científica, com a participação progressiva de maior 

número de alunos, sob a orientação docente; 

 participação de alunos, sob a supervisão docente, nas atividades de 

extensão; 

 participação de alunos em estágios extracurriculares, eventos científicos e na 

incubadora de sua área de estudos; 

 atualização contínua dos projetos pedagógicos dos cursos e programas, como 

meio de maior adequação às características da comunidade e às aspirações 

da demanda; 

 

 uso progressivo de tecnologias educacionais de ponta, a fim de liberar os 

professores do ensino rotineiro, corretivo e repetitivo e para as atividades de 

mediação da aprendizagem, orientação e atendimento individual ao 

educando; 

 promoção de atividades práticas para além dos limites da FASEC; 

 atualização permanente e expansão periódica do acervo da Biblioteca; 

 oferta de programas de treinamento e atualização, em didática e metodologia 

de ensino, para os professores e, em gestão acadêmico-administrativa, para o 

pessoal não-docente; 

 desenvolvimento de metodologias de ensino inovadoras e flexíveis. 

4.15 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS PARA A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E O 

DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL.  

A Fasec partilha da visão de que a constituição dos bens culturais possibilita a 

formulação de conhecimentos diversos no campo das Ciências Humanas e Sociais 

Aplicadas, das Ciências Exatas, Tecnológicas e das Ciências Biológicas e da Saúde. 

Partindo dessa premissa, entende-se que é por meio dos patrimônios culturais que 

uma sociedade pode compreender aspectos da organização social, política, 

econômica e religiosa que a conformam. Esses patrimônios da cultura são 

testemunhos válidos para a compreensão social e histórica, pois vinculam os 



   

                                                                                                                                                                         

154  

homens e as mulheres do tempo presente a um mundo de experiências e vivências 

dos sujeitos de outrora. 

Nesse sentido, a Fasec tem como parte de sua proposta pedagógica o 

desenvolvimento de ações que sirvam para identificar, conservar e socializar as 

diversas expressões e manifestações culturais, os patrimônios culturais e a 

memória. Essas ações são traduzidas em uma série de atividades voltadas à 

valorização da diversidade, do meio ambiente, da memória cultural, da produção 

artística e do patrimônio cultural. Também em ações afirmativas de defesa e 

promoção dos direitos humanos e da igualdade étnico-racial de modo transversal 

aos cursos ofertados. Tais ações e atividades ampliam as competências dos 

egressos e ofertam mecanismos de transmissão dos resultados para a comunidade. 

As diferentes ações envolvem toda a comunidade do conhecimento Fasec, a 

saber: docentes, discentes, colaboradores dos mais diversos setores, bem como o 

público que, de uma forma ou outra, é atendido pelos projetos de extensão social na 

área da cultura e dos patrimônios culturais. 

Importante destacar que tal política buscará contemplar, além da comunidade 

residente na sede, as demais que residem por toda a extensão territorial brasileira. 

Ao contemplar uma comunidade tão ampla, atende aos princípios de cidadania: 

equidade, justiça, respeito e dignidade, ética nas relações e responsabilidade 

institucional e social, além de se orientar pelas diretrizes do Plano Nacional de 

Educação, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, agregando os 

objetivos estabelecidos no Plano Nacional de Extensão. 

Para atender à integração das políticas de produção artística, memória e 

patrimônio cultural, deve-se estabelecer, ainda, as seguintes diretrizes que norteiam 

as ações, como apresentadas a seguir: 

I. fortalecer a cultura por meio de eventos que, reúnam a história aliada à 

tecnologia para relatar o desenvolvimento do município de Palmas - TO, 

desde o seu surgimento até os    dias atuais; 

II. participar, efetivamente, com comissões de preservação do patrimônio 

histórico, artístico e cultural; 
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III. assessorar o poder público para medidas pertinentes em relação aos 

patrimônios culturais e à preservação da memória local, regional e 

nacional; 

IV. educar para a percepção e o respeito à cultura e aos patrimônios culturais 

como forma de contribuir com a construção de políticas culturais sólidas; 

V. desenvolver projetos que produzam registros das histórias dos municípios 

onde a Fasec se fazer presente. 

Partindo do pressuposto de que a pesquisa é um grande recurso estimulador 

da aprendizagem e de produção de novos conhecimentos, a Faculdade Serra do 

Carmo assumirá como política institucional desenvolver o gosto pela pesquisa, a 

ação criadora, responsável e ética, a partir de uma postura de investigação, reflexão, 

de curiosidade perante o novo e o diferente buscando novos conhecimentos e 

procedimentos que possam complementar e estimular o ensino-aprendizagem a 

alcançar graus mais elevados de excelência e melhorar a qualidade de vida da 

população envolvida. 

A Faculdade Serra do Carmo - FASEC tem como propósito, promover 

atividades organizadas para que a sociedade tome conhecimento da produção 

intelectual nas diversas áreas do conhecimento, a partir de contato direto com os 

indivíduos que produzem, sistematizam ou criticam esses conhecimentos, 

acompanhando o próprio processo de produção desse conhecimento ou 

conhecendo os resultados dos mesmos. 

  A FASEC irá promover atividades que coloquem a sociedade em contato com 

o patrimônio cultural da humanidade (por exemplo: peças de teatro, apresentações 

de corais, shows musicais, sessões de cinema ou vídeo, jogos ou promoções 

desportivas, de lazer, etc.) de modo que as pessoas possam ter acesso a esse 

patrimônio. 

4.18 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS E AÇÕES ACADÊMICO-ADMINISTRATIVAS 

PARA A EXTENSÃO. 

Será política institucional integrar, de forma efetiva e permanente, as 

atividades de extensão às suas propostas de ensino e de pesquisa para que possam 

corresponder às necessidades e possibilidades da instituição envolvida, da realidade 
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local e regional e da sociedade como um todo, unindo por objetivos comuns as suas 

comunidades interna e externa com benefícios para ambas. A extensão está 

articulada com o ensino e representa um compromisso da instituição com a 

comunidade, visando: 

 implementar projetos na linha pedagógica; 

 desenvolver ações que contribuam para a formação profissional 

do corpo  discente; 

 possibilitar a verdadeira associação entre teoria e prática e 

ensino e extensão; 

 estabelecer espaços para parcerias; 

 expandir e consolidar os programas multidisciplinares; 

 implantar programas regulares direcionados à educação 

continuada; 

 acompanhar e avaliar sistematicamente as ações de extensão 

de extensão desenvolvidas na instituição.     

4.19 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS E AÇÕES DE ESTÍMULO E DIFUSÃO PARA A 

PRODUÇÃO ACADÊMICA DOCENTE. 

A Faculdade Serra do Carmo facilitará todas as ações que promovam a 

participação da população nas atividades acadêmicas, como objeto ou recurso de 

aprendizagem, objetivando o diálogo, a troca em busca de conquista e benefícios 

aferidos, a partir de procedimentos técnico-científicos que possam contribuir para o 

êxito das atividades acadêmicas e a melhoria do padrão de vida social, cultural, 

intelectual de todos os envolvidos. 

Proporá, ainda, preparo permanente de docentes e discentes no sentido de 

identificar campos, sujeitos e estratégias para ações científicas, didático-

pedagógicas, tecnológicas, artísticas e culturais que possam disseminar novos 

conhecimentos, novas interpretações e formas de intervenção nas realidades 

estudadas.  
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4.20 POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS. 

A política de acompanhamento de egressos da Faculdade Serra do Carmo - 

FASEC é delineada em consonância com a sua missão, visão e valores, na medida 

em que visa à melhoria contínua da qualidade de ensino e o alinhamento dos 

saberes acadêmicos às expectativas e demandas da sociedade e do mercado de 

trabalho. 

Na Instituição, o acompanhamento dos egressos se justifica pela relevância 

das informações que esse público agrega, fundamentais para a concretização de um 

processo avaliativo e de gestão que potencialize as suas qualidades, e a busca 

constante por melhoria nas propostas político-pedagógicas, observando as 

habilidades e competências previstas nas matrizes curriculares, visando à melhor 

qualificação e formação acadêmica, adequando-as às demandas econômicas, 

sociais, técnicas e tecnológicas do momento em que vivemos. 

O desafio proposto ao estudante ultrapassa a simples possibilidade de 

reconhecer a superação do dogmatismo tradicional, pois impõe-lhe a tarefa de 

repensá-lo em consonância com as contínuas mudanças sociais a exigir a 

construção de novos paradigmas capazes de solucionar as questões de conflito 

oriundas da revolução tecnológica, também nas áreas de relações ambientais, 

indígenas, rurais, social, sem esquecer a necessidade de uma profunda formação 

ética. 

O profissional da FASEC, fugindo ao excessivo formalismo, ao apego aos 

modelos legais previamente feitos, deve adaptar-se à dinâmica do mercado de 

trabalho, para o qual há de preparar-se de forma adequada assegurando-lhe o pleno 

exercício de sua cidadania e o respeito pelos seus concidadãos, habilitando-se a 

pensar e a produzir. 

O profissional egresso da FASEC deve estar dotado, primeiramente de 

fundamentos de formação humana, que lhe confiram as qualidades de cidadania e 

habilidade crítica e reflexiva das relações sociais; em seguida, de um conhecimento 

técnico-profissional, baseado na capacidade de desenvolvimento autosuficiente e 

em constante diálogo com a realidade social e dinâmica de seu país e de sua região 

e ainda de capacitação para atuar como operador de mudanças. Em resumo, deve 

estar capacitado para pensar, adquirir e produzir o saber. 
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Ao fim dos cursos da FASEC, os acadêmicos devem estar preparados para 

ingressar na realidade de um mercado de trabalho dinâmico e competitivo, em que 

dele serão exigidas não apenas as habilidades técnicas pertinentes à profissão, 

mas, também, uma visão criativa de seu povo e de seu país. 

O campo de atuação da FASEC deriva de modo imediato, de seu Projeto 

Pedagógico Institucional, de suas diretrizes institucionais, dos objetivos, de cada um 

dos cursos oferecidos e a serem implantados. 

A organização curricular é resultante, fundamentalmente, da reflexão sobre 

missão, concepção e objetivos de cada curso e o perfil do egresso, complementada 

pelo que dispõem as diretrizes curriculares para a formação profissional dos cursos 

da FASEC. 

Portanto, ao selecionar os conteúdos para suas disciplinas os docentes 

envolvidos no processo ensino-aprendizagem buscam: 

 ter como referência a prática profissional, analisar criticamente as formas 

de seleção e organização dos objetivos e conteúdos, assim como o seu 

significado no processo de ensino, identificando qual a concepção de 

homem, mundo e educação que estão orientando essa prática; 

 refletir sobre a importância da determinação dos objetivos como elementos 

que orientam o processo, envolvendo a seleção de conteúdos, 

procedimentos, avaliação e definindo o tipo de relação pedagógica a ser 

estabelecida; 

 considerar que o conteúdo só adquire significado quando se constitui em 

um instrumental teórico-prático para a compreensão da realidade do 

estudante, tendo em vista a sua transformação. 

Considerando que há concepções distintas a respeito do conceito de egresso, 

a Instituição o compreende como aqueles que concluíram todas as disciplinas do 

currículo de um curso e colaram grau, sendo portadores de diplomas pela Faculdade 

Serra do Carmo.  

A FASEC implantou o Programa de Acompanhamento de Egressos, que tem 

entre seus objetivos manter um diálogo constante com o egresso, oferecendo 

serviços que facilitem o processo de educação continuada e sirvam de intercâmbio 

entre os colegas e entre docentes e discentes e a direção da instituição. Este 
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Programa deve funcionar, principalmente, como um dos instrumentos de avaliação 

da Faculdade, através do desempenho profissional dos ex-alunos. 

Neste sentido, estes dados representarão um passo importante na 

incorporação de elementos da realidade externa à instituição, ao processo ensino-

aprendizagem-educação desenvolvimento que oferece nos seus cursos. Esta visão 

da realidade externa apenas o diplomado pode oferecer, uma vez que é ele, quem 

experimenta pessoalmente os aspectos positivos e negativos vivenciados durante a 

sua graduação. 

Uma série de medidas manterá nossos egressos em contato com a 

Faculdade Serra do Carmo, permitindo que continuamente melhorem em suas 

habilidades e competências quanto à capacidade técnica, de conhecimento e de 

comportamento ético e social. 

Os estudantes egressos dos cursos de graduação da FASEC no nosso 

entender continuam participando da vida acadêmica da Instituição, por isso 

constituem-se objetivos da Política de Acompanhamento dos Egressos: 

I. reintegrar os egressos à comunidade acadêmica da FASEC.;  

II. oferecer uma identificação, que permitirá ao egresso o uso de biblioteca e do 

webmail, assim como desconto em cursos de extensão e pós-graduação; 

III. manter um contato constante, possibilitando ao egresso responder o 

Questionário de Autoavaliação Institucional (CPA), de forma a expressar sua 

visão sobre a FASEC e seus projetos pedagógicos dos cursos, permitindo à 

instituição ter um feedback de suas ações, a partir de seu principal ator, o 

discente egresso; 

IV. promover contato permanente com a intenção de criar um banco de 

empregos e oportunidades, bem como realizar eventos periodicamente 

reunindo as turmas formadas em eventos sociais esporádicos; 

V. acompanhar a carreira profissional dos egressos, por meio de análise das 

informações obtidas, para propor ações que contribuam na inserção e 

manutenção no mundo de trabalho;  

VI. incentivar e oportunizar aos egressos, sempre que possível, a realização 

e/ou participação em eventos e cursos promovidos pela FASEC; 
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VII. ampliar a oferta de ensino, o aperfeiçoamento das interações entre 

graduação e pós-graduação, as políticas de interação com egressos às 

demandas socioeconômicas da região na qual a instituição está inserida; 

VIII. identificar o índice de satisfação dos profissionais formados pela Instituição, 

o grau de compatibilidade entre a sua formação e as demandas da 

sociedade e do mundo do trabalho e as suas expectativas quanto à 

formação profissional continuada; 

IX. permitir que o egresso tenha participação nos conselhos da faculdade Serra 

do Carmo como colaborador da comunidade; 

X. propiciar, em conjunto com a mantenedora, que o egresso tenha acesso a 

convênios que a Fasec venha a firmar, tanto no aspecto acadêmico como 

financeiro .Pautados nas políticas destacadas, o acompanhamento dos 

egressos será realizado por meio de um conjunto de ferramentas, projetos e 

ações que visam fortalecer a integração entre Instituição de ensino, aluno, 

organizações e sociedade. 

Ao concluir o curso de graduação o aluno forma um novo vínculo com a 

Faculdade. Como formado ele é convidado a continuar vinculado à Faculdade para 

participar das atividades inerentes à sua nova condição de profissional.  

4.21 POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO DA IES COM A COMUNIDADE EXTERNA 

A Faculdade Serra do Carmo mantém atualizados canais de comunicação 

externa, como: site próprio e redes sociais. 

No site institucional estão disponíveis para acesso: 

 atos autorizativos expedidos pelo MEC; 

 dirigentes da instituição e coordenador de curso efetivamente em 

exercício; 

 relação dos professores que integram o corpo docente do curso, 

com a respectiva formação, titulação e regime de trabalho; 

 matriz curricular dos cursos; 

 resultados obtidos nas últimas avaliações realizadas pelo Ministério 

da Educação, quando houver; 
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 valor corrente dos encargos financeiros a serem assumidos pelos 

alunos, incluindo mensalidades, taxas de matrícula e respectivos 

reajustes e todos os ônus incidentes sobre a atividade educacional. 

 projeto pedagógico dos cursos e componentes curriculares, sua 

duração, requisitos e critérios de avaliação; 

 conjunto de normas que regem a vida acadêmica; 

 Descrição da biblioteca quanto ao seu acervo de livros e periódicos, 

relacionada à área do curso, política de atualização e 

informatização, área física disponível e formas de acesso e 

utilização; 

 Relatórios parciais e finais da Comissão Própria de Avaliação; 

 Edital do vestibular vigente.  

Além dos meios convencionais a Faculdade Serra do Carmo busca ainda, 

promover suas ações e campanhas em programações de rádio regionais e TV. 

4.22 POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DA IES COM A COMUNIDADE INTERNA. 

A comunicação interna deve ocorrer a partir da percepção dos públicos e suas 

diferentes necessidades de informação. Diante da diversidade de públicos estarão 

definidos os canais de comunicação específicos para atender às demandas de 

informação, privilegiando as mídias digitais por considerar o meio mais eficaz 

fazendo a informação chegar de forma instantânea e segmentada para seus 

públicos.  

O objetivo da Comunicação Interna é estabelecer e cristalizar, como prática 

permanente, o diálogo entre empresa e seu corpo de colaboradores (docentes e 

técnico-administrativos), bem como entre a IES e seu corpo discente. Os Benefícios 

Operacionais da Comunicação Interna são: 

 alinhamento da Informação disponível na IES; 

 entendimento dos funcionários sobre o seu papel no fluxo de informações 

da Instituição; 

 aumento do nível de conhecimento e comprometimento dos 

colaboradores em relação aos objetivos da Instituição; 
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 melhoria dos setores que mantém contato com alunos e clientes em 

potencial. 

São atribuições do setor responsável pela Comunicação Interna: 

 promover a clareza nos processos de comunicação; 

 apresentar soluções que resultem na eficiência da comunicação; 

 apresentar fontes de informação acessíveis aos funcionários, alunos e 

professores; 

 liderar e articular ações integradas com os demais setores de 

comunicação da Faculdade Serra do Carmo visando otimizar resultados; 

 apoiar setores e projetos da IES com o objetivo de promover seus 

produtos e serviços internamente; 

 conduzir a informação de forma adequada, por canais adequados, para 

públicos adequados. 

A Comunicação interna da Fasec ocorre por meio dos seguintes canais:  

 Site da IES –https://serradocarmo.edu.br/– portal interno contendo 

informações e notícias de interesse de funcionários da Instituição. Todos 

os funcionários poderão disponibilizar informações, procedimentos e 

normas do seu setor e suas atividades na Intranet. É o canal oficial de 

informações para o alinhamento e atualização das informações 

institucionais, com agilidade no fluxo comunicacional. É um ambiente 

participativo e colaborativo.  

 Painel dos cursos – portal, no site institucional, com informações e 

notícias de interesse dos professores e discentes da IES. O site será 

atualizado diariamente, com informações disponibilizadas, por turno e 

curso. 

 Murais Internos – espaços destinados à publicação de avisos e 

informações diversas, de forma impressa.  

 Sistema Educacional (JACAD) – sistema que disponibiliza informações 

acadêmicas e administrativas aos alunos, professores e corpo técnico 
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administrativo. Por meio dele, a comunidade interna tem acesso às 

informações de acordo com seu curso e período, desde aquelas 

referentes à Secretaria até as oportunidades de estágio. O JACAD 

permite uma base de dados, bem como a integração de informações 

gerais da IES. Aos acadêmicos, estão disponíveis os serviços de 

Biblioteca Virtual, Secretaria Virtual (serviços de Requerimentos on line), 

notas e frequência; Calendário Acadêmico, Vagas para Estágios e 

Empregos, dentre outras. Aos professores, é dado o acesso às pautas 

para lançamento de frequência e notas, Biblioteca Virtual, lançamento de 

conteúdo, quadro de horário. Para os gestores e colaboradores, o JACAD 

permite o acesso por meio da matrícula e aos links da área a qual é 

responsável.  

Para facilitar a comunicação do corpo docente, a IES conta, ainda, com o 

Portal do professor, cujo objetivo é o planejamento de ensino. O conteúdo deste 

ambiente engloba informações sobre o projeto pedagógico de cada curso, além dos 

planos de ensino e de aula das disciplinas, atividades estruturadas e metodologias 

específicas. Ao acessar uma determinada disciplina existente, o Sistema exibe: 

plano de ensino; plano de aula;; metodologia específica; avaliação da aprendizagem, 

bibliografia básica e complementar.  

A Faculdade Serra do Carmo além dos canais de comunicação acima citados, 

se comunica com a comunidade interna por meio de sua estrutura organizacional. 

Os canais de comunicação, já implantados, foram desenvolvidos através de: 

comunicação interna por mídia informatizada, site da IES, Portarias, Resoluções, 

Instruções Normativas, comunicação diretamente com as chefias e coordenações, 

ouvidoria, jornal ou folhetos internos à IES, murais, dentre outros. 

No que se referir a resultados de avaliações pesquisas, oferta de cursos de 

qualquer modalidade adotada pela IES, estes estão amplamente divulgados no site 

e nos murais da Fasec. São realizadas ainda reuniões com representantes de 

classes para discussão acerca de ações acadêmico-administrativas derivadas de 

avaliações institucionais internas, externas e ouvidoria.  
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. Outras ações e comunicação com a sociedade se originam no próprio 

relacionamento com os alunos, diretamente, uma vez que são todos da comunidade, 

estando cotidianamente em contato estreito com a Fasec. 

  

 4.23 POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES 

A política de Atendimento aos Discentes da IES, atendendo às legislações 

pertinentes e em conformidade com o Projeto Pedagógico da FASEC, privilegia 

ações que visam democratizar o ensino e estimular a permanência dos alunos. A 

IES mantém canais permanentes de comunicação e atendimento aos alunos. O 

coordenador do curso e o diretor da unidade são os canais imediatos. 

 Os alunos recebem atenção especial da IES, principalmente, no setor de 

Projeto Social, que atende aos alunos com relação aos projetos sociais lançados 

pela Faculdade, Governo Federal e Estadual, tais como: PROUNI e FIES. O 

atendimento ao aluno é realizado de forma individual e destinado àqueles que 

possuem algum problema de ordem pedagógica ou acadêmica, que esteja 

interferindo no seu processo de aprendizagem, como, por exemplo, dificuldade de 

adaptação ao curso, dificuldade de relacionamento com o professor, dificuldades 

com o pagamento das mensalidades, necessidades de bolsa, entre outros. 

O objetivo desses atendimentos é o auxílio na busca de soluções de fatores, 

resultantes do cotidiano vivenciado pelo aluno, que contribuem na eclosão de um 

desajuste emocional com reflexo negativo no rendimento escolar, fato que em 

muitos casos podem resultar em evasão.  

A instituição também possui setores de atendimento específicos que facilitam 

e oportunizam o desenvolvimento acadêmico do aluno, descritos a seguir.  

4.23.1 Programas de bolsas  

Quanto ao programa de Bolsas e Auxílios, a Faculdade adota as seguintes 

políticas:  

a) Está cadastrada no Programa Universidade para Todos (PROUNI); 

b) Está cadastrada no Programa de Financiamento para Estudantes de 

Educação Superior (FIES). 
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4.23.2 Programa Bolsa /FASEC compreende sete espécies distintas de bolsas:  

I. Bolsa Calouro 

A Bolsa Calouro tem por objetivo conceder bolsas de 30% (trinta por cento) de 

abatimento sobre as mensalidades regulares do 1º período do curso de 

Direito Matutino, sendo que o total de vagas será definido pela mantenedora 

da FASEC. 

 

II. Bolsa Social  

Bolsa Social tem por objetivo conceder bolsas de estudo a acadêmicos 

carentes selecionados por meio de projetos sociais de extensão 

desenvolvidos pela FASEC e previamente aprovados pela mantenedora. 

III. Bolsa Ingressante por transferência  

A Bolsa Ingressante por Transferência tem por objetivo conceder bolsas de 

estudo a acadêmicos que ingressarem a partir do 2º período dos Cursos da 

FASEC, observadas a existência de vagas ociosas, formação de turma com 

número mínimo de 30 alunos. 

IV. Bolsa Ingressante Portador de Diploma  

ingressante portador de diploma de curso superior, para efeito deste 

regulamento, é o acadêmico que ingressa na FASEC através de processo 

seletivo próprio para vagas remanescentes, específicas para portadores de 

diploma de curso superior, conforme disposto na Lei de Diretrizes e Bases – 

LDB n° 9234/96. 

V. Bolsa Alto Desempenho  

A Bolsa Alto Desempenho tem por objetivo conceder bolsas de estudo a 

acadêmicos que tenham o maior coeficiente de desempenho dentre os alunos 

que cumpriram o mínimo da carga horária do período regular semestral ou 

seja: 330h (trezentos e trinta horas), considerando o semestre (período 

regular) em que esteve matriculado anterior à concessão. 

 

VI. Bolsa Melhor Desempenho ENEM 

Bolsa de Melhor Desempenho ENEM tem por objetivo conceder 1(uma) bolsa 

de estudo ao acadêmico que tenha o maior coeficiente de desempenho no 

ENEM dentre os alunos que ingressarem no vestibular especial, através da 

nota do ENEM. VII. Bolsas Convênios  
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4.24 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS E AÇÕES DE ESTÍMULO À PRODUÇÃO 

DISCENTE E À PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS (GRADUAÇÃO E PÓS-

GRADUAÇÃO) 

A Faculdade Serra do Carmo acredita que o estímulo à produção do 

conhecimento científico deve começar no ensino de graduação. Por isso, investirá 

na produção do conhecimento científico para enriquecer a formação integral dos 

alunos, e promover o desenvolvimento de seu corpo docente. Acredita-se, 

igualmente, que os estudantes que vivenciam diferentes experiências acadêmicas, 

como a participação em projetos de extensão e de pesquisa, apresentação e 

publicação de trabalhos em eventos científicos, entre outras, tornam-se profissionais 

mais bem preparados para atuarem no mercado de trabalho. 

Com tais medidas, a Faculdade Serra do Carmo reconhece e estimula a 

importância da produção e do aprimoramento do conhecimento científico, 

despertando o interesse dos alunos pela pesquisa desde o início do curso e 

incentivando-os a dar continuidade à sua trajetória formativa em cursos de pós-

graduação lato. 

A Fasec assume como política institucional apoiar os alunos para que 

participem de eventos que possam contribuir para a atualização e aperfeiçoamento 

de sua formação. Assim, as políticas institucionais e ações de estímulo garantirão 

apoio financeiro ou logístico para a organização e participação em eventos na 

faculdade ou de âmbito local, nacional ou internacional, e apoio à produção 

acadêmica discente e à sua publicação em encontros e periódicos nacionais e 

internacionais. Além de incentivos para publicação de artigos científicos, elaboração 

de jornais e murais didático-pedagógicos, encontros científicos, nacionais e 

internacionais, e outras atividades voltadas para a formação mais adequada e atual 

dos alunos.  

Como diretriz o apoio e estímulo à produção discente: 

 Projetos de iniciação científica – apoio financeiro e logístico 

 Trabalho de Conclusão de Curso quando associado às linhas de pesquisa 

da pós-graduação – apoio financeiro e logístico 

 Trabalho de Conclusão de curso – com inovação, tecnologia e 

possibilidade de registro de patente – apoio financeiro e logístico 
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 Programas de extensão: de impacto e relevância social, associado entre 

os cursos – apoio financeiro e logístico 

 Projetos de pesquisa: associados às linhas a pós-graduação – apoio 

financeiro e logístico. 

 

Os demais projetos cabíveis de apoio devem ser apresentados ao colegiado 

do curso para encaminhamento às demais instâncias da IES. 

4.25 POLÍTICAS PARA A INTERNACIONALIZAÇÃO 

A Política de Internacionalização na Fasec objetiva ações que abrangem os 

diferentes níveis educacionais, que se coadunam com os preceitos e orientações 

estabelecidos nas declarações relativas à Missão, Visão e Valores institucionais, 

atuando como força integradora e com resultados sobre as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão da Instituição. 

A Política de Internacionalização tem como objetivo central promover a cultura 

de internacionalização entre a comunidade da Fasec com vistas ao fortalecimento da 

imagem e inserção institucional no cenário mundial. Estabelece como diretrizes: 

I. ampliar as oportunidades de mobilidade bilateral de alunos de graduação e 

pós-graduação, garantindo a provisão de ensino com padrão de excelência 

internacional; 

II. aprimorar as atividades de pesquisa e pós-graduação por meio do 

estabelecimento de parcerias e redes internacionais; 

III. Consolidar acordos de cooperação com setores da sociedade em nível 

internacional, colaborando com temas globais tais como esporte para todos, 

promoção da saúde, inclusão de pessoas portadoras de deficiências, entre 

outros; 

IV. estabelecer mecanismos de monitoramento e prospecção de áreas, 

Instituições e oportunidades para expansão de atividades de 

internacionalização; 

V. apoiar e expandir os programas de intercâmbio de alunos de graduação e 

pós-graduação; 

VI. estabelecer programas de mobilidade bilateral de alunos de graduação e 

pós-graduação; 



   

                                                                                                                                                                         

168  

VII. apoiar e incentivar docentes a participar de visitas e estágios em Instituições 

estrangeiras; 

VIII. incentivar a vinda de pesquisadores e docentes estrangeiros para 

colaboração cientifica; 

IX. incentivar a elaboração conjunta de pesquisa com Instituições e/ou 

pesquisadores estrangeiros, bem como a busca por recursos de 

financiamento conjunto; 

X. maximizar o uso de tecnologias de informação e ensino a distância para 

desenvolvimento de cursos e outras atividades acadêmicas; 

XI. fortalecer iniciativas em andamento e promover novas parcerias no âmbito 

da América Latina e de países de língua portuguesa; 

XII. promover a participação em eventos internacionais; 

XIII. promover a formação de grupos de áreas específicas para a realização de 

cursos de curta duração no exterior. 

4.27 POLÍTICA PARA A PESQUISA 

De acordo com a Fasec, para a realização de sua missão na promoção de 

uma educação de qualidade, é necessário compreender a pesquisa como um dos 

principais eixos para a formação de sujeitos corresponsáveis pelo seu próprio cresci- 

mento como pessoa e pelo desenvolvimento do seu entorno social. A promoção 

institucional em pesquisa contribui não só para a formação de profissionais 

altamente qualificados, mas também para o aperfeiçoamento do cidadão consciente, 

que exerce papel transformador na sociedade ao produzir, interpretar e socializar 

conhecimentos transversalmente. 

Diante da importância dessa atividade, a coordenação da Pesquisa e 

extensão ─ responsável pelo estabelecimento, pela implementação e pela gestão 

das políticas e atividades relativas à pesquisa ─ enaltece o princípio da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, de modo a atender, em suas 

instâncias, às exigências legais preconizadas pelos órgãos normativos e de fomento. 

A possibilidade de relacionar ensino, pesquisa e extensão, exigência própria 

do Ensino Superior, é deflagrada pela necessidade de formar um cidadão que possa 

atuar em seu entorno com criticidade, considerando a conjuntura histórica, sem 
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reduzir essa inserção apenas à sistematização de ideias e às especulações 

dedutivas. 

Essa necessidade requer de seus partícipes a investigação por meio do rigor 

metodológico capaz de ajudar a desenvolver o questionamento reconstrutivo, a 

capacidade de identificar problemas e de refletir sobre eles, assim como localizar as 

soluções já pensadas e reconstruí-las, esboçando a própria autoria em função das 

necessidades concretas previamente detectadas.  

Ações voltadas ao estímulo do professor/pesquisador, do acadêmico 

pesquisador, à consolidação das linhas de pesquisa, à manutenção e à expansão 

dos programas de bolsas mantidos com recursos próprios ou de agências de 

fomento, entre outros, permitem minimizar a lacuna entre o ensino, a pesquisa e a 

extensão, bem como estimulam a intenção de formar sujeitos a partir da visão 

científica/profissional/social. Em outras palavras, capaz de participar do processo de 

transformação da sociedade na perspectiva de convivência plural e solidária, 

conforme é preconizado na missão educacional da Fasec. Em consonância a esses 

princípios, há as seguintes diretrizes: 

I. criação do Comitê de Ética para Pesquisas em Seres Humanos; 

II. criação de grupos de pesquisa ativos e produtivos cadastrados no CNPq; 

VI. inserção de estudantes de graduação, nas modalidades presencial e a 

distância, nos grupos de pesquisa; 

VII. oferta de bolsas de iniciação científica mantidas com recursos próprios e 

com o fomento de agências externas; 

VIII. apoio técnico institucional para o preenchimento e o encaminhamento 

de projetos científicos às agências de fomento à pesquisa; 

IX. oferta anual de editais de IC a todos os acadêmicos que estão 

regularmente matriculados em cursos de graduação nas modalidades 

presencial e EaD; 

X. oferta de cursos de elaboração de Projetos de Iniciação Científica (IC) a 

todos os acadêmicos que queiram realizar pesquisa; 

XI. disponibilização de ambiente online para a orientação de IC a acadêmicos 

de cursos de graduação; 

XII. acompanhamento do progresso das pesquisas de iniciação científica por 

meio de entrevistas com os acadêmicos pesquisadores; 
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XIII. favorecimento de ambientes, cenários e laboratórios próprios ao 

desenvolvimento de pesquisas científicas; 

XIV. divulgação à comunidade, por meio das mídias sociais, das atividades e 

dos resultados das pesquisas desenvolvidas; 

XV. promoção da visibilidade dos egressos participantes dos programas de 

Iniciação Científica da IES; 

XVI. promoção e realização de eventos de avaliação dos programas de 

Iniciação Científica e pesquisa; 

XVII. acesso, por meio da página institucional da IES, a bases de dados e a 

bibliotecas virtuais e digitais; 

XVIII. criação e implementação do Repositório Digital (RD) para a divulgação 

de TCCs e de pesquisas desenvolvidas por docentes e acadêmicos 

pesquisadores da IES; 

XIX. apoio à pós-graduação, à participação em cursos lato sensu e à 

apresentação em eventos científicos, para docentes e discentes da IES. 

4.28 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS PARA A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD) 

A educação como fator de equidade social e desenvolvimento econômico é 

um pressuposto de fendido pelos mais influentes organismos internacionais, como o 

Banco Mundial, a Unesco e a OCDE. Em um país como o nosso, de dimensões 

continentais e assimetrias socioeconômicas preocupantes, tal defesa é plausível. 

Soma-se a esse contexto uma defasagem de séculos na oferta educacional em 

termos quantitativos e qualitativos, o que levanta obstáculos à efetiva garantia 

constitucional de universalização da educação escolar. 

A educação a distância coloca-se como modalidade estrategicamente 

importante para a inovação e a mitigação dos impactos negativos resultantes do 

déficit educacional brasileiro. Ciente de sua responsabilidade educacional e social, a 

Fasec, de acordo com a sua missão institucional, proporciona a crescente 

implantação de cursos na modalidade Educação a Distância (EaD). 

Neste PDI, a proposta é fortalecer a política de educação à distância na 

FASEC para que efetivamente as tecnologias educacionais sejam integradas nas 

práticas docentes, e que sejam estabelecidas condições para que metodologias 
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inovadoras sejam implementadas nos cursos presenciais e a distância. Para que 

esse fortalecimento proposto ocorra em vários níveis dentro da instituição, serão 

elencadas a seguir ações que promovam esse avanço durante a vigência do Plano 

de Desenvolvimento Institucional: 

 desenvolver plano de formação para os docentes e tutores com metodologias 

adequadas que favoreçam o atendimento educacional especializado e as 

atividades de avaliação;  

 implementar metodologias e estratégias inovadoras no ensino da Graduação 

e Pós-Graduação utilizando recursos tecnológicos e metodologias que 

incentivem a interdisciplinaridade;  

 implementar a política institucional de ensino híbrido para a oferta de cursos 

com disciplinas integral ou parcialmente híbridas;  

 reformular os PPCs dos cursos de graduação presencial adequando à 

abordagem de educação mediada por tecnologias;  

 promover a formação continuada dos atores envolvidos para utilização de 

metodologias inovadoras; 

 realizar levantamento de possibilidades futuras de polos considerando 

demanda e distância de outros polos e outras IES; 

 buscar parcerias de novos polos com municípios, estado e outras IES;  

 incluir nas políticas de ensino a atuação de professores, tutores e técnicos, 

especificamente para cursos EaD;  

 realizar o acompanhamento dos egressos;  

 realizar eventos acadêmicos e estimular a participação de docentes, 

estudantes, técnicos administrativos, egressos e comunidade externa; 

 normatizar as competências dos tutores presenciais e a distancia;  

 instituir uma política de formação continuada dos tutores presenciais e à 

distância;  

 elaborar o Manual de orientação do Tutor EaD;  

 ampliar a equipe de profissionais nas áreas de educação e técnica (web 

designers, desenhistas gráficos, equipe de revisores, equipe de vídeo para a 

produção de distribuição de material didático, conteudistas e demais 

profissionais da educação) para produção de material didático da educação à 

distância;  
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 normatizar os sistemas de controle de produção, distribuição e atualização de 

material didático da educação à distância;  

 produzir e distribuir material didático por diferentes mídias, suportes e 

linguagens com acessibilidade comunicacional;  

 formar os professores para elaborarem material autoral como gravação de 

vídeo aulas, gravação de aula em tela e demais tecnologias disponíveis para 

produção de materiais didáticos; 

 capacitar usuários das salas dos professores para utilização de equipamentos 

e recursos interativos.  

 modernizar as instalações de salas de professores a fim de garantir estrutura 

tecnológica para planejamento de aulas interativas  

 promover a interação, a interatividade, a aprendizagem colaborativa e global 

entre professores, tutores, estudantes, formadores, conteudista e 

coordenadores; 

 adquirir equipamentos que permitam a evolução da tecnologia educacional na 

FASEC; 

 definir equipe para atuar exclusivamente na evolução e suporte das 

tecnologias educacionais;  

 definir equipe de produção de conteúdo interativo para atuar juntamente aos 

professores;  

 realizar curso de Formação continuada para Docentes, Tutores e Discentes 

para utilização de Ambiente Virtual de Aprendizagem e suas ferramentas.  

Com a execução das ações citadas anteriormente espera-se um avanço 

significativo Política Institucional de Educação mediada por tecnologias visando o 

fortalecimento e ampliação dos programas e projetos com uso das TDIC. 

É importante ter em mente que o advento das Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TICs), representadas pela entrada em cena da cibernética, satélites, 

vídeos, microcomputadores, correio eletrônico, multimídia, hipertextos, infovias e 

redes eletrônicas, abriu novos horizontes para a educação. Mas elas, por si só, não 

constituem garantia de qualidade da proposta pedagógica que se queira 

implementar; e sim ferramentas que tornam possível uma maior eficácia e qualidade 

da educação, em uma perspectiva continuada e a distância. 
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A metodologia baseada na educação a distância busca um aprendizado ativo 

em que os conteúdos e as estratégias pedagógicas são planejados para que ocorra 

um alto grau de interação entre o aluno, seus professores e seus colegas. Essa 

interação deverá ser mediada tanto por meio das novas TICs como em 

interatividades pedagógicas. Dentre as principais vantagens da modalidade a 

distância, destacam-se: 

I.   Democratização do saber, em virtude do acesso facilitado por meios 

tecnológicos; 

II.    Determinação da própria rotina de estudos, o que flexibiliza a organização 

da aprendizagem; 

III.   Determinação do ritmo de construção do conhecimento, pelo qual o aluno 

pode explorar o seu potencial individual; 

IV.   Oportunidade de atendimento individualizado; 

V.    Independência espaço-temporal; 

VI.   Possibilidade de aprendizagem de forma permanente e continuada; 

VII.  Possibilidade de um ensino participativo pelo uso das TICs; 

VIII. Formação para a cidadania e o compromisso social integrado à realidade 

socioeconômica brasileira; 

IX.    Articulação da organização curricular com o mundo do trabalho e as 

demandas da sociedade organizada. 

Ao levar em consideração a realidade educacional e territorial brasileira, foi 

idealizado um formato diferenciado para a modalidade de Educação a Distância da 

Faculdade Serra do Carmo. A Instituição reforça a importância de uma metodologia 

pautada na tecnologia da informação e comunicação que garanta a qualidade no 

processo ensino-aprendizagem, sobrepondo-se aos paradigmas de tempo e espaço, 

possibilitando ao aluno a autonomia na organização de sua agenda de estudo e, 

principalmente, reduzindo a necessidade de deslocamento. Isso é possível mediante 

a atenção constante ao aluno, desenvolvida pelo corpo docente, os investimentos 

em recursos tecnológicos e didáticos e a rede de Apoio Presencial.  

Com esse pensamento, o Núcleo de Educação a Distância — NED considera 

o desafio em estabelecer uma modalidade que permita momentos síncronos e 

assíncronos que assegurem ao aluno o desempenho das atividades pedagógicas 

necessárias à sua formação profissional, conforme previsto na legislação. 
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Considerando que todo ser humano é capaz de buscar o conhecimento por 

diversos veículos e ferramentas tecnológicas, a premissa básica é de que é possível 

debater assuntos e seus desdobramentos a partir de instrumentos que superam o 

tempo e a distância, graças aos recursos tecnológicos disponíveis atualmente ou até 

mesmo da tradicional correspondência, que durante milhares de anos uniu 

pensadores, mestres e aprendizes na busca do conhecimento. 

Contempla-se, como grande diferencial, a possibilidade de unir por meios 

eletrônicos além-fronteiras professores, alunos e profissionais em debates que 

promovam a geração e o fortalecimento de contatos e a discussão da teoria versus a 

contextualização prática, multiplicando-se os cenários em função das realidades 

locais dos participantes, bem como de suas escolas de formação, capacidade de 

recursos, usos e costumes. 

O que justifica pensar Educação a Distância dessa forma, com tantos meios, 

é a compreensão da educação como fundamento primeiro, garantido em discussão 

política e pedagógica da ação educativa que contemple, no processo de formação, a 

dimensão técnico-científica para o mundo do trabalho e a  dimensão política para a 

formação do cidadão. 

Nesse sentido, na perspectiva do exercício da responsabilidade social, 

fundamental para qualquer empresa do século XXI, principalmente para as 

instituições educacionais, é que são delineados objetivos geral e específicos para o 

NED. 

Objetivo geral: promover e democratizar o acesso da sociedade ao 

conhecimento por meio eletrônico, confirmando e ampliando as oportunidades de 

desenvolvimento. 

Objetivos específicos: 

I. ofertar cursos e programas na modalidade a distância para atender às 

demandas profissionais, com o enfoque na valorização da formação 

continuada; 

II. Incentivar a utilização de recursos de tecnologias de informação e 

comunicação nos cursos programados, possibilitando práticas 

inovadoras; 

III. Oferecer cursos que qualifiquem os alunos nas diversas áreas do 

conhecimento para o exercício profissional demandado pelo mercado 

crescente ou em desenvolvimento; 
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IV. Contribuir para a compreensão mais geral dos processos pertinentes ao 

desenvolvimento da atividade profissional, tanto na esfera do seu 

desenvolvimento como na de seu gerenciamento. 

A idealização do Projeto Pedagógico para a modalidade de educação a 

distância da Fasec está fundamentada no compromisso com duas grandes 

premissas pedagógicas. A primeira situa-se na ideia da íntima relação do ensinar 

com o aprender. A ênfase, portanto, desse modelo, concentra-se na preocupação 

com a relação que deve existir entre os indivíduos que se propõem a adquirir e/ou 

dominar um conhecimento e os indivíduos que se propõem a fornecer e/ou organizar 

tanto esses conhecimentos como os meios pelos quais poderão otimizar os 

resultados desejados pelo binômio em questão. 

A segunda premissa reguladora desse modelo, ou a segunda força propulsora 

das atividades planejadas e operadas, situa-se na exigência básica de estabelecer 

contínua relação entre o acompanhamento do processo técnico pretendido e a 

avaliação de todos os elementos integrantes do processo educativo. É uma 

premissa necessária, pois a qualidade é alcançada pela consideração constante do 

grau de coerência entre todas as disciplinas, a interdependência dos objetivos, a 

aglutinação dos conhecimentos pretendidos pelos diversos conteúdos, o trânsito 

fluído entre o saber e os equipamentos e/ou as novas tecnologias. Componentes 

que, sem dúvida, necessitam continuamente de avaliações, reestruturações e 

feedbacks. 

Na operacionalização dessas premissas pedagógicas é que se pretendem 

organizar os materiais instrucionais. Os materiais, portanto, não são pensados fora 

dos pressupostos pedagógicos, como se fossem apenas recursos instrucionais para 

estudantes universitários distantes. O planejamento e a elaboração desses 

materiais, passíveis de sistemática, testes ou avaliação, integram a estratégia 

pedagógica, que também implica na busca constante da clareza sobre os objetivos 

pretendidos pelo curso, quer por meio dos seus módulos, quer por meio das 

disciplinas, caso consideradas isoladamente. 

Esses materiais servirão como suporte para o estudo das disciplinas, 

esclarecendo e aprofundando os tópicos de maior relevância, apresentando 

informações práticas e úteis, possibilitando assim a aplicação imediata dos conceitos 

estudados. 
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Como mencionado anteriormente, as premissas pedagógicas para a 

organização do programa são consideradas fundamentais para nortear e/ou 

disciplinar as relações entre docentes e discentes. Na verdade, recursos humanos, 

recursos físicos, recursos materiais, instrucionais, todos são pensados na 

perspectiva de provocar aprendizagens reguladas por princípios previamente 

definidos. 

Em todo esse contexto, não se pode perder de foco a qualidade da educação 

já consolidada na modalidade de educação presencial da fasec. Acerca da qualidade 

em EaD, destacam-se as considerações de Demo (1994, p. 27) 

[...] representa o desafio de humanizar a realidade e a convivência social a 
partir de valores e fins considerados desejáveis, necessários e eticamente 
sustentáveis; aponta para a dimensão da intensidade diante da expectativa 
das pessoas; e impacta como competência humana no processo de 
desenvolvimento do homem, tendo na educação e no conhecimento sua 
estratégia primordial. 

 

No mesmo sentido de Demo, são observados os Referenciais de Qualidade 

para Educação Superior a Distância, estabelecidos pelo MEC, que desde seu início 

explicita: “A natureza do curso e as reais condições do cotidiano e necessidades dos 

estudantes são os elementos que irão definir a melhor tecnologia e metodologia a 

ser utilizada [...]” (RQEAD - MEC, 2007). 

A partir desses fundamentos, o NED idealizou este projeto que considera, na 

sua estrutura, o desafio em se estabelecer uma modalidade de ensino que garanta 

ao estudante o cumprimento dos momentos presenciais obrigatórios, das avaliações, 

dos estágios e das práticas em laboratórios, quando necessários. 

De todo modo, o ponto focal da Educação Superior — seja ela presencial ou a 

distância, nas inúmeras combinações possíveis entre presença, presença virtual e 

distância — é o desenvolvimento humano em uma perspectiva de compromisso com 

a construção de uma sociedade socialmente justa. 

Daí a importância da Educação Superior ser baseada em um projeto 

pedagógico e em uma organização curricular inovadora, que favoreçam a integração 

entre os conteúdos e suas metodologias, bem como o diálogo do estudante consigo 

mesmo (e sua cultura), e com outros (e suas culturas) e com o conhecimento 

historicamente acumulado (RQEAD - MEC, 2007). 
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Na perspectiva do exercício da responsabilidade social, fundamental para 

qualquer empresa do século XXI, principalmente para as Instituições educacionais, é 

que são delineados, neste projeto, objetivos de longo e médio alcance. 

a. Objetivos de longo alcance: visam promover e democratizar o acesso da 

sociedade ao conhecimento por meio eletrônico, confirmando e ampliando 

as oportunidades de desenvolvimento. 

b. Objetivos de médio alcance: 

I.   ofertar cursos e programas na modalidade a distância para atender às 

demandas profissionais, com o enfoque de valorização da formação 

continuada; 

II.  incentivar a utilização de recursos de tecnologias de informação e 

comunicação nos cursos programados, possibilitando o gosto por 

práticas inovadoras; e, sem esquecer os objetivos próprios deste 

projeto; 

III. oferecer cursos que qualifiquem os estudantes nas áreas escolhidas, 

com formações diversas, para o exercício profissional demandado pelo 

mercado crescente ou em desenvolvimento; 

IV. oferecer situações de análise aos estudantes para que, com os 

conhecimentos elaborados, possam avaliar condições facilitadoras ou 

de entraves do mercado em que irão atuar; 

V. contribuir para a compreensão mais geral dos processos pertinentes ao 

desenvolvimento da atividade profissional, tanto na esfera do seu 

desenvolvimento como na de seu gerenciamento. 
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5 POLÍTICAS DE GESTÃO 

 

 O modelo desenhado para a gestão acadêmica da FASEC dispõe de 

organização formal com estrutura simples, que visa propiciar à administração 

agilidade e flexibilidade  para responder às exigências do mundo moderno. 

 As áreas de conhecimento em que estão situados os cursos de graduação 

contam com coordenações específicas e os cursos dispõem de coordenadores 

próprios que dão cumprimento às diretrizes curriculares, controle de frequência de 

professores e alunos, distribuição de cargas horárias, projetos pedagógicos e outras 

questões essenciais na vida dos cursos, consequentemente, da gestão acadêmica. 

 A estrutura organizacional caracteriza-se por níveis hierárquicos responsáveis 

pela formulação, deliberação e execução das atividades institucionais, que se 

interpenetram, objetivando a qualidade da formação profissional e da gestão, 

possibilitando a implantação das medidas. 

 Os órgãos de deliberação e de execução são concebidos com poucos níveis 

hierárquicos, uma vez que a hierarquia menos extensa contribui para tornar mais 

fácil a comunicação, exige menor controle burocrático, facilita a gestão de processos 

e de rotinas e a delegação de competências, podendo-se obter, em consequência, 

maior envolvimento dos corpos docente e discente e técnico-administrativo. 

 Essa estrutura permite instaurar processos de decisão mais ágeis, com a 

participação dos diferentes segmentos que constituem a comunidade acadêmica, 

possibilitando aos setores autonomia e responsabilidade pelas decisões adotadas. 

 A Direção Geral é o órgão máximo de natureza normativa, consultiva e 

deliberativa, responsável pela definição e execução das políticas de gestão da 

Instituição. 

 A Direção Geral coordena, fiscaliza e superintende todas as questões 

acadêmicas. Sua intervenção enseja o comprometimento através de uma gestão 

participativa que garanta a missão e os princípios da Instituição. 

 As macro-diretrizes institucionais são definidas em comum acordo com a 

Mantenedora. A Instituição elaborou a sua matriz organizacional, expressa no seu 

Organograma, de forma enxuta, com estruturas flexíveis e ágeis, assegurando o 

exercício e a participação em todas as suas áreas. 

 Cientes de que a administração transcende o organograma, as políticas de 

gestão da FASEC preveem responsabilidade por processos que permeiam todos os 
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níveis da Instituição, privilegiando seus produtos e serviços, canalizando as 

capacidades, as interações, elevando ao máximo a eficiência e a eficácia 

administrativa e a abertura ao conhecimento e à inovação. 

5.1 PROCESSOS DE GESTÃO INSTITUCIONAL. 

Os processos de gestão da Faculdade Serra do Carmo, para o período 2021-

2025, deverão ser orientadas para a excelência na prestação de serviços e na 

qualidade do ensino, pesquisa, extensão e gestão administrativa, com inovação e 

responsabilidade social, baseando-se na conformidade dos procedimentos, na 

integridade, na ética e na boa governança. O conjunto de princípios, objetivos e 

diretrizes de gestão visa a melhoria contínua de processos, pessoas, tecnologias e 

serviços, inserido em um ambiente colaborativo de cocriação, coprodução e 

interoperabilidade. 

O planejamento deverá ser uma ferramenta de gestão fundamental para organizar 

as demandas e as necessidades que darão o suporte necessário à tomada de 

decisão por parte dos gestores. 

As diretrizes para a elaboração das políticas e, posteriormente, o plano de ação 

estão voltados para as áreas estratégicas da gestão, quais sejam:  

 gestão Administrativa: a desburocratização, a eficiência e a eficácia dos 

processos e procedimentos representam o tripé do desenvolvimento 

administrativo necessário para atender aos anseios da comunidade interna e 

externa da FASEC;  

 de pessoas: os resultados a serem alcançados no planejamento estratégico 

dependem diretamente da experiência profissional e das competências 

individuais das pessoas envolvidas nos diversos setores organizacionais. 

Nesse sentido, o desenvolvimento do quadro de pessoal na FASEC é 

fundamental para o alcance das metas institucionais e para a prestação de 

serviços com a qualidade que a sociedade necessita; 

 da tecnologia da informação: Tecnologia da informação é uma área 

estratégica para o desenvolvimento de qualquer organização pública ou 

privada. A FASEC tem como propósito institucional de prover serviços de 

Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) que apoiam a no 

desenvolvimento do ensino, pesquisa, extensão, gestão acadêmico-
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administrativa e serviços à comunidade, de acordo com as diretrizes 

estratégicas institucionais, com os planos específicos para a área de TIC; 

 da comunicação: o sistema de comunicação é composto pelos instrumentos 

midiáticos da FASEC, a Assessoria de Comunicação e Marketing, Ouvidoria, 

e o Núcleo de Tecnologia, que agrega os dados armazenados em bancos 

gerenciados pela TI. A comunicação institucional, voltada ao público interno, 

tem como objetivo favorecer o fluxo de informação, no sentido de promover a 

sinergia e a integração de gestores, servidores, estagiários e prestadores de 

serviços, buscando o comprometimento de todos com o trabalho da 

Instituição. A comunicação institucional, voltada ao público externo, tem o 

papel de divulgar os resultados finalísticos que beneficiam diretamente a 

sociedade. A publicização dada às ações desenvolvidas na FASEC em prol 

da sociedade fortalece a imagem institucional e deixa clara a importância da 

IES para a região. 

5.2 IMPLEMENTAÇÃO E EXPANSÃO DE CURSOS E POLOS NO CENÁRIO 

EDUCACIONAL 

Incialmente a Faculdade Serra do Carmo não irá oferecer Polos fora da 

Sede da instituição. A decisão justifica-se em razão de que primamos pelo 

amadurecimento dos processos que envolvem a oferta da modalidade de EaD, que 

exigirão, capacitações e estudos constantes para atingirmos os princípios, 

diretrizes e critérios que sejam Referenciais de Qualidade para a oferta de cursos 

nessa modalidade, definidos pelo Ministério da Educação. 

Nesta perpectiva, serão feitos estudos das localidades que demandam a 

implantação de Polos para expansão da oferta da EaD sempre levando-se em 

consideração, a realidade socioeconômica da Região. 

Segundo o Plano Nacional de Educação do Ministério da Educação, no 

processo de universalização e democratização do ensino, especialmente no Brasil, 

em que os déficits educativos e as desigualdades  regionais são elevados, os 

desafios educacionais existentes podem ter, na Educação a distância, uma 

modalidade de ensino de indiscutível eficácia. Além do mais, os programas 

educativos podem desem penhar um papel inestimável no desenvolvimento cultural 

da população em geral,em  especial, a Tocantinense. 
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Em seu Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2015/2019, a 

Faculdade Serra do Carmo apresentou em sua proposta de expansão abertura de 

novos cursos de Graduação (Bacharelado/Licenciaturas/Tecnólogos) e pós 

graduação Lato Sensu, presenciais, prevendo a solicitação de credenciamento Ead 

com o propósito de atender às demandas sociais na área da Educação. 

A Faculdade Serra do Carmo (Fasec), com vistas à concretização da sua 

missão e visão institucional, investirá na crescente implantação de novos cursos 

tanto na modalidade da Educação a Distância (EaD) quanto na modalidade 

Presencial, para efetivação de sua proposta de expansão, também prevista no PDI 

(2021/2025). Os 15 anos de história, consolidaram a Fasec entre as melhores 

instituições educacionais de Palmas, destacando sua qualidade de ensino. 

A proposta de abertura de novos cursos da Faculdade Serra do Carmo levou 

em consideração, a expansão de matrículas que ocorreram segundo o Censo da 

Educação Superior do Inep/MEC de 2018, apresentando 8.450.755 alunos 

matriculados, com crescimento de 1,94% em relação ao ano de 2017. Desses, 

6.394.244 são de cursos presenciais (uma diminuição de 2,07% em relação ao ano 

de 2017) e 2.056.511 de educação à distância (aumento de 14,56% no mesmo 

período).  

Em 2018, 17.213.064 candidatos foram inscritos para vestibulares em cursos 

presenciais e a distância. Contudo, apenas 13.529.101 de vagas foram oferecidas, 

sendo 72,87% novas e 26,93% remanescentes. Das novas vagas oferecidas, 

30,59% foram preenchidas, enquanto apenas 11,34% das remanescentes foram 

ocupadas no mesmo período. Dos 17,2 milhões de aspirantes a um curso superior, 

6.596.808 queriam universidades públicas, enquanto 10.616.256 focaram nas 

particulares. Infelizmente, desses, somente 20% (3.445.935) conseguem atingir o 

sonho de entrar em uma faculdade. Ou seja, 13.767.129 não tiveram acesso à 

educação superior naquele ano.  

De 2002 a 2018, o número de alunos na educação superior passou de 3,5 

para 8,4 milhões.  Dos mais de 8.450.755 milhões de jovens universitários, 67,32% 

optaram pelo bacharelado, enquanto 19,27% fazem licenciatura e 12,99% são 

tecnólogos. Estudam em universidades privadas 6.373.274 (75,42%) e em públicas 

2.077.481 (24,58%).  

A expansão de matrículas também ocorreu no nível tecnólogo, com um aumento 

de 363% nos últimos 13 anos. Se em 2005, havia 237.066 alunos, em 2018, chegou-
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se aos 1.098.066. Do total, 168.526 , ou seja, 15,35% estudam em escola pública. 

Já em instituição privada são 929.540 estudantes (84,65%). Esse tipo de graduação 

é diferente das convencionais, por ter uma carga horária reduzida e uma grade mais 

prática, focada na preparação para o mercado. 

  As pesquisas realizadas no Censo/INEP/MEC, entre os anos de 2017 e 

2018, demonstraram que as matrículas aumentaram 17% nos cursos à distância e 

caíram 2% nos presenciais. Desse modo, os cursos de EAD já 

representam 24,3% do total de matrículas em graduação. Mesmo sendo uma 

participação menor, é a maior da modalidade EaD no ensino superior em dez anos. 

Dos 2.056.511 alunos matriculados em EAD,  1.883.584 estudam em 

instituição de ensino privada (91,6%) e 172.927 (8,4%) em instituição pública, já 

são 3.177 cursos de graduação a distância. Dos matriculados eles se dividem 

em  817.910 na área de educação,  27.084 em humanidades e artes, 784.574 em 

ciências sociais, negócios e direito, outros 81.630 estudam ciências, matemática e 

computação,  96.878  fazem engenharia,  7.993 cursam agricultura e 

veterinária,  184.238 optaram por saúde e bem-estar social,  56.204 serviços. 

A Faculdade Serra do Carmo está situada no território do Estado do 

Tocantins que possui posição geográfica considerada privilegiada com limites entre 

Goiás, Bahia, Piauí, Maranhão, Pará e Mato Grosso, a infraestrutura dos serviços 

públicos disponíveis à população se tornou um fator importante de desenvolvimento 

do estado, entre eles, e de demasiada relevância, a formação profissional de nível 

superior. 

Alinhada com a sua visão institucional e planejamento estratégico, com 

vistas à expansão de suas atividades educacionais, a Fasec embasou suas decisões 

estratégicas para a expansão sob o cenário dos indicadores a seguir: 

 

• identificação das oportunidades mercadológicas ainda não exploradas, ou 

pouco exploradas na região; 

• dados estatísticos do Censo da Educação Superior, sobre quantitativo de 

alunos matriculados nos cursos de graduação bacharelados, licenciaturas e 

tecnológicos presencial e na modalidade EaD; 

• indicação do potencial de crescimento da região; 

• identificação de Instituições concorrentes; 

• avaliação do portfólio de cursos da Instituição; 
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• Identificação dos melhores produtos (cursos e modalidades de cursos); 

• avaliação da tendência de demanda de alunos para cada um dos cursos. 

• avaliação da precificação das mensalidades e salários praticados. 

• indicações das melhores formas de comunicação com o mercado 

estudado. 

A proposta de expansão da IES destina-se a atender com relevância social, 

política e educacional a demanda reprimida de oportunidades de estudos e formação 

profissional no estado do Tocantins e regiões circunvizinhas como, sul do Maranhão, 

sul do Piauí, sudeste do Pará, norte de Goiás, nordeste do Mato Grosso, sudoeste 

da Bahia. Como também, atender aos estudantes aos egressos do ensino médio e 

profissionalizante e demais profissionais que desejem inserir-se na educação 

superior. 

5.3 RELAÇÃO DOS CURSOS E PROGRAMAS EXISTENTES 

5.3.1 Cursos de graduação ofertados 

Quadro 1- Atos Regulatórios da Faculdade Serra do Carmo 

 

IES/CURSOS 

 

TURNO 

 

ALUNOS 

MATRÍCULADOS MATUTINO NOTURNO 

Administração 100 100 90 

Ciências Contábeis 100 100 138 

Direito 50 100 415 

Tecnológico em 

Marketing 

50 50 0 

TOTAL GERAL 643 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

                                                                                                                                                                         

184  

5.4 CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E DE NOVOS CURSOS E PROGRAMAS 

5.4.1 Programação de abertura de cursos de Graduação 
(Bacharelado/Tecnólogos) 

Nome do curso Habilitação Modalidade 

N° de 
alunos 
por 
turma 

Turno de 
Func. 

Local 
Previsão de 
Implantação 

Gestão de  
Recursos 
Humanos 

Tecnólogo Presencial/EAD 50 
Matutino 
/Noturno 

FASEC/Sede/anexos Até 2021 

Gestão de 
Serviços Jurídicos, 
Notariais e de 
Registro  

Tecnólogo Presencial/EAD 50 
Matutino 
/Noturno 

FASEC/Sede/anexos Até 2021 

Enfermagem Bacharelado Presencial/EAD 50 
Matutino 
/Noturno 

FASEC/Sede/anexos Até 2021 

Biomedicina Bacharelado Presencial/EAD 50 
Matutino 
/Noturno 

FASEC/Sede/anexos Até 2021 

Fisioterapia Bacharelado Presencial/EAD 50 
Matutino 
/Noturno 

FASEC/Sede/anexos Até 2021 

Ciência da 
Computação 

Bacharelado Presencial/EAD 50 
Matutino 
/Noturno 

FASEC/Sede/anexos Até 2021 

Gestão Hospitalar Tecnólogo Presencial/EAD 50 
Matutino 
/Noturno 

FASEC/Sede/anexos Até 2022 

Engenharia Civil Bacharelado 
Presencial/EAD 50 

Matutino 
/Noturno 

FASEC/Sede/anexos Até 2022 

Pedagogia Licenciatura Presencial/EAD 50 
Matutino 
/Noturno 

FASEC/Sede/anexos Até 2023 

Tecnologia em 
Logística 

Tecnólogo Presencial/EAD 50 
Matutino 
/Noturno 

FASEC/Sede/anexos Até 2023 

Tecnologia em 
Gestão Financeira 

Tecnólogo Presencial/EAD 50 
Matutino 
/Noturno 

FASEC/Sede/anexos Até 2023 

Tecnologia em 
Gestão da 
Qualidade 

Tecnólogo Presencial/EAD 50 
Matutino 
/Noturno 

FASEC/Sede/anexos Até 2023 

Farmácia Bacharelado Presencial/EAD 50 
Matutino 
/Noturno 

FASEC/Sede/anexos Até 2023 

Ciências de Dados Tecnólogo Presencial/EAD 50 
Matutino 
/Noturno 

FASEC/Sede/anexos Até 2023 

Gestão 
Empresarial 

Tecnólogo Presencial/EAD 50 
Matutino 
/Noturno 

FASEC/Sede/anexos Até 2023 

Gestão Turística Tecnólogo Presencial/EAD 50 
Matutino 
/Noturno 

FASEC/Sede/anexos Até 2023 

Ciências 
Econômicas 

Bacharelado Presencial/EAD 50 
Matutino 
/Noturno 

FASEC/Sede/anexos Até 2024 

Inteligência 
Artificial 

Tecnólogo Presencial/EAD 50 
Matutino 
/Noturno 

FASEC/Sede/anexos Até 2024 

Análise de 
Desenvolvimento 
de Sistemas 

Tecnólogo Presencial/EAD 50 
Matutino 
/Noturno 

FASEC/Sede/anexos Até 2024 

Matemática Licenciatura Presencial/EAD 50 
Matutino 
/Noturno 

FASEC/Sede/anexos Até 2025 
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Sistemas para a 
Internet 

Tecnólogo Presencial/EAD 50 
Matutino 
/Noturno 

FASEC/Sede/anexos Até 2025 

Química Licenciatura Presencial/EAD 50 
Matutino 
/Noturno 

FASEC/Sede/anexos Até 2025 

 

5.4.2 Programação de abertura de programas de pós-graduação – lato sensu 

CURSO GRAU ANO TURNO PERÍODO VAGAS HORA
S 

Direito Civil e Processual Civil Especialização 2022 Integral Quinzenal 50 360 

Gestão Empresarial Especialização 2022 Integral Quinzenal 50 360 

Auditoria Fiscal e Tributária Especialização 2022 Integral Quinzenal 50 360 

Sociologia Jurídica Extensão 2022 Integral Quinzenal 50 360 

Empreendedorismo Extensão 2022 Integral Quinzenal 50 360 

Mercado de Capitais Extensão 2022 Integral Quinzenal 50 360 

Direito do Trabalho Especialização 2023 Integral Quinzenal 50 360 

Comportamento Organizacional Especialização 2023 Integral Quinzenal 50 360 

Contabilidade Societária  Especialização 2023 Integral Quinzenal 50 360 

Ética Geral e Profissional Extensão 2023 Integral Quinzenal 50 360 

Atendimento ao Cliente Extensão 2023 Integral Quinzenal 50 360 

Finanças Corporativas Extensão 2023 Integral Quinzenal 50 360 

Direito Penal Especialização 2024 Integral Quinzenal 50 360 

Gestão Estratégica de Pessoas Especialização 2024 Integral Quinzenal 50 360 

Sistema de Informações Contábeis  Especialização 2024 Integral Quinzenal 50 360 

Informática Jurídica Extensão 2024 Integral Quinzenal 50 360 

Liderança Extensão 2024 Integral Quinzenal 50 360 

Contabilidade de Custos Extensão 2024 Integral Quinzenal 50 360 

Direito Médico Especialização 2024 Integral Quinzenal 50 360 

Administração Pública Especialização 2024 Integral Quinzenal 50 360 

Contabilidade e Orçamento Público  Especialização 2024 Integral Quinzenal 50 360 

Teoria Geral do Processo Extensão 2024 Integral Quinzenal 50 360 

Inteligência competitiva Extensão 2024 Integral Quinzenal 50 360 

Contabilidade Tributária Extensão 2024 Integral Quinzenal 50 360 

Direito da Internet Especialização 2025 Integral Quinzenal 50 360 

Sistemas de Informações Gerenciais Especialização 2025 Integral Quinzenal 50 360 

Análise das Demonstrações 
Contábeis  

Especialização 2025 Integral Quinzenal 50 360 

Mediação e Conciliação Extensão 2025 Integral Quinzenal 50 360 

Comunicação Empresarial Extensão 2025 Integral Quinzenal 50 360 

Controladoria Extensão 2025 Integral Quinzenal 50 360 

 

5.4.3 Programas de Extensão 

5.4.3.1 Objetivos 

 

 A Extensão tem por objetivo geral tornar acessível, à sociedade, o 

conhecimento de domínio da FASEC, seja por sua própria produção, seja pela 

sistematização ou pelo estudo do conhecimento universal disponível. É por meio da 

extensão que se amplia o campo de atuação da instituição e aproxima o 

pensamento acadêmico-científico com a sociedade e fornece ao egresso melhor 
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qualificação e o aproxima da sociedade e do pensamento acadêmico tanto o 

docente quanto o egresso da instituição.  

5.4.3.2 Objetivos específicos: 

 

 otimizar as relações de intercâmbio entre a FASEC e a sociedade, quanto aos 

objetivos institucionais; 

 aumentar a probabilidade de que as pessoas utilizem, da melhor maneira 

possível, o conhecimento existente na realização de suas atividades; 

 produzir conhecimento sobre os processos de apropriação e utilização do 

conhecimento existente por parte das pessoas e da instituição; 

 avaliar as contribuições da FASEC para o desenvolvimento da sociedade; e, 

 facilitar e melhorar a articulação do ensino e da extensão com as 

necessidades da comunidade social; 

 As atividades de extensão devem ser realizadas com o envolvimento de 

alunos regulares dos cursos, de graduação e de pós-graduação, sob a supervisão 

docente, como executores-colaboradores nessas atividades. 

5.4.3.3 Atividades de Extensão 

 

 A extensão pode ser desenvolvida por intermédio das seguintes atividades 

principais: 

 Apreciar as propostas de atividades apresentadas, 

 Publicações que visem tornar o conhecimento acessível à população; 

 Eventos − culturais, científicos ou de outros tipos − que tenham como 

finalidade a criação de condições para que a sociedade tenha possibilidade 

de conhecer os bens científicos, técnicos ou culturais disponíveis ou de 

usufruir deles; 

 Serviços, desenvolvidos por atendimentos diretos à população, ou, 

indiretamente, desde que sejam realizados de forma consistente com os 

objetivos da instituição e credenciados por ela; 

 Assessorias e consultorias visando a auxiliar pessoas ou instituições a 

utilizarem mais ou melhor o conhecimento existente, nas situações com 

que se defrontam; 
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 Cursos de atualização e formação continuada que visem o 

aperfeiçoamento profissional, de ampliação cultural, de especialização 

educacional e outros que possam constituir instrumentos para maior 

acesso ao conhecimento existente.  

5.4.3.4 Diversos Tipos de Atividades de Extensão: características e objetivos 

 

a) Cursos de Ampliação Cultural. 

Aumentar o conhecimento geral das pessoas (sobre um assunto 

determinado), independentemente de sua formação específica, seja profissional ou 

não. São cursos voltados para o objetivo de capacitar melhor a população, em geral, 

para usufruir do conhecimento já disponível (entender, acompanhar, utilizar, 

procurar, etc.). 

b) Cursos de Ampliação: 

Ampliar (complementar, suplementar, etc.) a formação obtida em qualquer 

curso (de graduação, tecnológico ou de pós-graduação), em relação a aspectos que, 

usualmente, não fazem parte do currículo desses cursos. Geralmente tem como 

perspectiva a ampliação da formação para aspectos de interesse ou opção pessoal, 

mas não necessariamente fundamentais para a formação básica no campo de 

atuação profissional do interessado. 

c) Cursos de Aperfeiçoamento profissional: 

Desenvolver uma reformulação (geralmente parcial), um aprofundamento ou 

uma complementação de habilidades e conhecimentos que compõem o perfil (e a 

formação) profissional em uma determinada parte do conjunto de conhecimentos, 

habilidades e atitudes que compõem um campo de atuação profissional. Em geral, 

são voltados para o restrito atendimento de uma necessidade, na realização de um 

trabalho, tal como ela se apresenta em um dado momento. 

d) Eventos científicos e técnicas (Congressos, mesas-redondas, simpósios, 

encontros, seminários, palestras, conferências ou teleconferências): 

Promover atividades organizadas para que a sociedade tome conhecimento 

da produção intelectual nas diversas áreas do conhecimento, a partir de contato 

direto com os indivíduos que produzem, sistematizam ou criticam esses 
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conhecimentos, acompanhando o próprio processo de produção desse 

conhecimento ou conhecendo os resultados do mesmo. 

e) Eventos esportivos, artísticos, culturais ou sociais: 

Promover atividades que coloquem a sociedade em contato com o patrimônio 

cultural da humanidade (por exemplo: peças de teatro, apresentações de corais, 

shows musicais, sessões de cinema ou vídeo, jogos ou promoções desportivas, de 

lazer, etc.) de modo que as pessoas possam ter acesso a esse patrimônio. 

 

5.4.3.5 Organização e Execução 

 

 O planejamento e a organização das atividades de extensão estarão afetos à 

Coordenação de cada Curso da FASEC à qual deve competir, a identificação de 

fontes de financiamento e a busca ou a geração dos recursos e investimentos 

necessários. 

 À unidade acadêmica básica responsável pelas atividades extensionistas 

compete: 

 Apreciar as propostas de atividades apresentadas, 

 Acompanhar e avaliar a execução das atividades, 

 Apreciar toda e qualquer alteração proposta para a atividade, nos casos em 

que esta já tiver sido aprovada pelas instâncias competentes, 

 Participar da obtenção de recursos para a realização da atividade, 

 Promover a divulgação dos eventos, utilizando os órgãos competentes, 

 Avaliar relatórios das atividades de extensão de docentes do setor, quanto 

ao cumprimento dos objetivos propostos, resultados obtidos, contribuição 

da atividade ao ensino, à pesquisa e ao acesso ao conhecimento, 

 Elaborar plano anual de atividade de extensão, 

 Encaminhar propostas de atividades de extensão, de acordo com as 

normas da instituição, para o órgão superior competente, 
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 Encaminhar os relatórios das atividades de extensão, devidamente avaliados, 

à autoridade superior, de acordo com as normas da instituição. 

 Na elaboração, encaminhamento, aprovação e execução de propostas de 

programas de extensão, permanentes ou eventuais, devem ser observados os 

seguintes procedimentos: 

 qualquer membro da comunidade universitária (professor, aluno e 

funcionário) pode sugerir programa de extensão, cabendo à coordenação 

de curso a que estiver vinculado, deliberar a respeito, 

 após aprovada, a proposta deve ser encaminhada ao órgão superior de 

coordenação das atividades extensionistas, para análise e decisão, quando 

for o caso, 

 aprovado o programa, cabe à equipe responsável pelo projeto, a respectiva 

a sua execução; 

 quando o programa envolver mais de uma unidade, cabe à coordenação 

superior da extensão disciplinar a sua execução, 

 quando se tratar de eventos ligados às representações estudantis (diretório 

acadêmico), o órgão superior da extensão deve designar um docente para 

acompanhar e coordenar a sua realização. 

Como se vê, as atividades complementares objetivam a formação acadêmico-

científico-cultural do aluno, propiciando, pois, a sua participação em eventos de 

natureza social, cultural, científica e tecnológica, tanto no âmbito das Ciências de um 

modo geral quanto no âmbito de sua preparação e formação profissional, ética e 

humanística. 

As atividades complementares se caracterizam, desde a sua inserção nas 

diretrizes curriculares, por meio da Portaria MEC nº 1.886/1994, por constituírem um 

espaço de grande flexibilidade no contexto dos currículos dos cursos de 

Administração, Ciências Contábeis e Direito, podendo cada aluno compô-las de 

forma razoavelmente autônoma, dentro dos parâmetros fixados nos projetos 

pedagógicos, aprovados pelos respectivos Colegiados de Curso. 
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5.5 CORPO DOCENTE 

O corpo docente da FASEC é constituído de professores recrutados, 

selecionados e admitidos nos termos da legislação trabalhista pertinente e do Plano 

de Carreira Docente da instituição. 

A região norte do Brasil, segundo dados da CAPES (2012) tem a menor 

concentração de docentes com titulação strito sensu (doutores e mestres). São 

cerca de 4 mil mestres e doutores na região, um número bem inferior quando 

comparado ao das regiões Sul e Sudeste do país, que reúne em torno de 40 mil 

desses especialistas. 

A Faculdade Serra do Carmo através de sua página eletrônica tem buscado 

cadastro de mestres e doutores em todo o País, cujo sucesso não tem sido obtido, 

não em razão de propostas salariais, mas sim pela falta de interesse destes 

profissionais em se deslocarem para a região norte. O número de cursos strito sensu 

ofertados pelas universidades são insuficientes para qualificar a demanda que o 

mercado exige. Liberar os docentes para esta qualificação não é um fator impeditivo 

da instituição, muito antes, a dificuldade está nos próprios docentes, que vêm com 

dificuldade seu deslocamento para outro estado. 

Ainda assim, a Faculdade Serra do Carmo tem envidado esforços para 

parcerias na oferta de strito sensu por instituições credenciadas para este fim e, 

buscado através das lato sensu, a constante atualização e aprimoramento dos 

conhecimentos e das metodologias de ensino superior. 

5.5.1 Requisitos de Titulação 

 Os professores admitidos devem possuir qualificação acadêmica e 

profissional em sua área de atuação, bem como capacidade didático-pedagógica 

reconhecida e formação geral sólida. 

Respeitada a filosofia didático-científica e o pluralismo de ideias, compatível com os 

ideais e princípios da FASEC, são critérios relevantes para admissão e dispensa de 

professores: 

 os valores morais; 

 a afinidade com os princípios e objetivos do Projeto Pedagógico 

Institucional da FASEC; 

 o respeito aos ordenamentos institucionais; 
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 a qualidade e eficiência no desempenho e produtividade docente. 

 O corpo docente é admitido pela Direção Geral da Faculdade, obedecidas às 

normas propostas pelo CONSUP, além da legislação pertinente. É de competência 

do Coordenador de Curso a realização do processo de recrutamento, seleção e 

admissão do pessoal docente para as atividades do respectivo curso. 

 A dispensa de professor é realizada pela Diretoria da Faculdade e 

homologação nos termos do Plano de Carreira Docente e das demais normas 

aplicáveis. 

 A presença do professor às reuniões de natureza didático-científica, de 

qualquer órgão colegiado, comissão ou comitê da FASEC, é obrigatória e inerente à 

sua função docente. 

Para integrar o Corpo Docente dos Cursos, são considerados:  

I  formação acadêmica, pela seguinte ordem: a) doutorado; b) mestrado; e 

c) especialização.  

II  experiência acadêmica e profissional.  

III  produção técnico-científica nos últimos 3 (três) anos. 

5.5.2 Experiência no Magistério Superior e Experiência Profissional não 
Acadêmica  

A Faculdade Serra do Carmo procura selecionar profissionais que atendam os 

pré-requisitos de desempenho referentes ao cargo ocupado e que tenham condições 

de desenvolver a missão institucional. No caso dos docentes sempre privilegiando a 

formação e titulação acadêmica e a experiência docentes casada coma experiência 

profissional na área de atuação docente. 

 O corpo docente da FASEC é formado por professores com experiência 

acadêmica e profissional amplas, reconhecidas e adequadas às disciplinas que 

ministram, principalmente sendo um estudioso na área em que atua, bem como um 

profissional comprometido com a disciplina em que atua. 
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5.5.3 Critérios de Seleção e Contratação 

Declarada a existência de vaga, esta é preenchida, preferencialmente, por 

professores que integram o curso. Esgotadas as possibilidades no âmbito do curso, 

há uma seleção interna aberta ao Corpo Docente da Faculdade Serra do Carmo, 

não sendo possível o preenchimento por professores do quadro, abrir-se-á processo 

seletivo externo, por meio de comunicação no site oficial da Faculdade e de outros 

meios de comunicação. 

O ingresso na carreira de Professor de Ensino Superior dar-se-á 

preferencialmente na classe inicial da respectiva série de classe funcional, por meio 

de processo seletivo, exigindo-se, além do diploma de curso superior na área de 

conhecimento em que irá atuar, ou em área afim, os seguintes requisitos: 

  Para Professor Titular: título de Doutor ou Mestre na área em que irá atuar 

ou em área afim, obtido em curso reconhecido nos termos da Lei. 

  Para Professor Adjunto: título de Mestre na área correspondente ou em 

área afim, obtido em curso reconhecido nos termos da Lei. 

 Para Professor Auxiliar: título de Especialista, obtido nos moldes da 

legislação específica. 

5.5.4 Políticas de Qualificação, Plano de Carreira e Regime de Trabalho 

As políticas de qualificação e o regime de trabalho do corpo docente estão 

consubstanciados no Plano de Carreira Docente da Faculdade Serra do Carmo, 

aprovado pela Mantenedora e homologado pelo Ministério do Trabalho, devidamente 

publicado em 9/12/2011, no Diário Oficial da União, nº 236, seção 1, p. 135. 

Os docentes da Faculdade Serra do Carmo são admitidos em um dos 

seguintes regimes de trabalho: (i) dedicação integral ou parcial; e (ii) horista. 

Segundo o regime de trabalho, os docentes são distribuídos da seguinte forma:  

I – dedicação integral, de 40 horas semanais;  

II – dedicação parcial, de 12 a 39 horas semanais; e  

III – horista, de 1 a 11 horas semanais. 

 

 

 

 



   

                                                                                                                                                                         

193  

5.5.5 Procedimentos para substituição eventual do quadro 

Os procedimentos para substituição eventual do quadro de professores estão 

contemplados no Plano de Carreira Docente da Faculdade Serra do Carmo, 

aprovado pela Mantenedora e homologado pelo Ministério do Trabalho, devidamente 

publicado em 9/12/2011, no Diário Oficial da União, nº 236, seção 1, p. 135. 

No caso de falta ou afastamento temporário de professor inferior a 30 (trinta) 

dias, a Coordenadoria de Curso, com aprovação da Diretoria Geral, seleciona 

docente da própria Faculdade da área para a devida substituição. 

5.5.6 Cronograma de expansão do corpo docente 

Visando a manutenção dos cursos existente e sua expansão, e quanto ao 

cumprimento do cronograma a FASEC, elaborou conforme demonstra o quadro a 

seguir a expansão do seu corpo docente, levando-se em consideração o aumento do 

número de estudantes. 

 

5.5.6.1 Quadro atual de docentes 

 

TITULAÇÃO 

 

REGIME DE TRABALHO 

 

2021 

 

% 

DOUTOR  Integral - - 

DOUTOR  Parcial 4 12% 

MESTRE  Parcial 7 22% 

MESTRE  Integral -  

MESTRE Horista 10 31% 

ESPECIALISTA  Integral -  

ESPECIALISTA  Parcial 2 6% 

ESPECIALISTA  Horista 9 28% 

TOTAL GERAL 32 100% 
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5.5.6.2 Quadro de expansão prevista para o corpo docente 

 

5.6  CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO  

 O corpo técnico-administrativo da FASEC é constituído do pessoal não-

docente, contratado sob o regime da legislação trabalhista, para as funções técnicas 

e administrativas e as de serviços gerais. O pessoal técnico-administrativo é 

contratado pela direção geral. A direção geral poderá, também, contratar empresas 

ou pessoas externas para a execução de serviços administrativos, de infra-estrutura 

ou outros. 

5.6.1 Os critérios de seleção e contratação 

 O recrutamento, a seleção, a admissão, a promoção e a dispensa do pessoal 

não docente são disciplinadas no Plano de Cargos, Salários e Capacitação do 

Pessoal da Faculdade, aprovado pela Direção Geral da Faculdade Serra do Carmo.  

5.6.2 Políticas de qualificação, plano de carreira e regime de trabalho  

 A FASEC entende como política de capacitação do pessoal técnico-

administrativo o conjunto de ações destinadas a proporcionar ao colaborador o seu 

aprimoramento enquanto indivíduo, profissional e cidadão, direcionado à 

consecução dos objetivos institucionais. 

 A capacitação dos funcionários, no âmbito da política institucional, é 

considerada meta prioritária da FASEC enfatizando a qualificação e a atualização 

TITULAÇÃO REGIME DE 
TRABALHO 

2022 % 2023 % 2024 % 2025 % TOTAL 
ACUMULADO 

% 

MESTRE  Integral 4 33,3% 4 30,8% 4 28,6% 6 35,3% 18 32,1% 

MESTRE  Parcial 3 25,0% 4 30,8% 5 35,7% 5 29,4% 17 30,4% 

ESPECIALISTA  Integral 2 16,7% 2 15,4% 3 21,4% 2 11,8% 9 16,1% 

DOUTOR  Integral 2 16,7% 2 15,4% 1 7,1% 2 11,8% 7 12,5% 

DOUTOR  Parcial 1 8,3% 1 7,7% 1 7,1% 2 11,8% 5 8,9% 

TOTAL 12   13   14   17   56   
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sistemática dos recursos humanos para o exercício pleno e eficiente de suas 

atividades. 

 As diretrizes básicas dessa política de formação continuada são: 

 incentivar a formação continuada do corpo técnico, ofertando cursos 

voltados à atuação específica; 

 ofertar cursos de relações interpessoais para o bom desempenho 

profissional, estimulando a participação em eventos sociais, culturais e 

científicos promovidos pela Instituição e outras entidades; 

 propiciar atualização de conhecimentos na área da informática. 

5.6.3 Cronograma de expansão do corpo técnico-administrativo 

 

TITULAÇÃO 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

ACADÊMICO 4 10 10 14 16 

ADMINISTRATIVO 8 8 10 10 12 

SECRETARIA ACADÊMICA 4 5 5 6 7 

INFRA ESTRUTURA GERAL    6 6 7 7 8 

BIBLIOTECA 1 2 3 3 3 

LABORATÓRIOS 3 3 6 6 8 

 

5.7 CORPO DISCENTE 

 Constituem o corpo discente da FASEC os estudantes regulares e os alunos 

especiais, duas categorias que se distinguem pela natureza dos cursos a que estão 

vinculados. 

5.7.1 Formas de Acesso 

O ingresso de candidatos aos cursos de graduação é por meio de Processo 

Seletivo semestral ou anual, organizado e executado segundo o disposto na 

legislação pertinente, com o objetivo de classificar os candidatos, no limite das vagas 

de cada curso. Os resultados do processo seletivo são válidos para o período letivo 

a que se vinculem. A transferência externa acontece em duas etapas: no primeiro e 

segundo semestre, quando há vaga. Os acadêmicos podem fazer reopção de curso 

desde que haja vaga. Outra forma que ocorre é quando as vagas não são 
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preenchidas no processo seletivo e passam a ser oferecidas aos portadores de 

diploma de curso superior.  

5.7.2 Programas de apoio Pedagógico e Financeiro 

5.7.2.1 Programas de bolsas  

Quanto ao programa de Bolsas e Auxílios, a Faculdade adota as seguintes 

políticas:  

a) Está cadastrada no Programa Universidade para Todos (PROUNI); 

b) Está cadastrada no Programa de Financiamento para Estudantes de 

Educação Superior (FIES). 

5.7.2.2 Programa de Monitoria Acadêmica 

 

A monitoria tem a finalidade de instituir um sistema de vida escolar em que 

haja interação e participação democrática de todos os integrantes da Faculdade e 

tem como objetivos:  

a) efetivar a ação educacional, valorizando a ética, a formação de atitudes, a 

solidariedade e o sentido de liberdade com responsabilidade;  

b) promover mais interação entre professores e alunos;  

c) implementar as atividades de ensino, de pesquisa e de extensão;  

d) despertar nos alunos a vocação para o Magistério;  

e) proporcionar maior participação dos alunos nas atividades docentes.  

A supervisão do programa é de responsabilidade da Coordenação de cada 

curso de acordo com o Regulamento de Monitoria Acadêmica. 

 

5.7.3 Estímulos à Permanência (Nivelamento, Atendimento Psicopedagógico)  

 

5.7.3.1 Núcleo de Nivelamento de Estudos 

 

O Núcleo de Nivelamento de Estudos proporciona aos alunos a oportunidade 

de recuperar suas competências e habilidades em disciplinas consideradas 

essenciais para a compreensão dos conteúdos ministrados no ensino superior.  

Duas áreas merecem especial atenção:  
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a) Língua Portuguesa: que tem como objetivos auxiliar os acadêmicos da 

Faculdade em ampliar conhecimentos básicos de Língua Portuguesa; desenvolver 

habilidades conceituais na área de Língua Portuguesa; qualificar os acadêmicos 

ingressantes para melhor aproveitamento em seus cursos; e  

b) Matemática: que tem como objetivos auxiliar os acadêmicos em 

conhecimentos básicos de Matemática; desenvolver habilidades conceituais na área 

matemática; qualificar os acadêmicos ingressantes para melhor aproveitamento em 

seus cursos.  

As outras áreas são definidas conforme identificação das defasagens de 

aprendizagem e são organizadas pelas Coordenações dos Cursos, conforme 

regulamento próprio. 

5.7.3.2 Núcleo de Atendimento ao Discente e Docente – NADDE 

 

O Núcleo de Atendimento ao Discente e Docente, busca dar conta de 

soluções educacionais que minimizem as variáveis que interferem nas condições de 

permanência dos alunos no Ensino Superior, evitando a evasão. 

Nesta perspectiva, atuará no ensino desenvolvendo programas com 

estudantes, professores e coordenadores, visando à dinâmica do processo ensino-

aprendizagem, à formação global e à realização profissional e pessoal do estudante.  

Dessa forma facilitará a integração à vida universitária e social. Procurar-se-á 

fazer um feedback entre as necessidades do aluno e as possibilidades da FASEC, 

proporcionando por meio do planejamento a expansão dos programas de 

acompanhamento que visem à adaptação e a permanência do aluno no curso 

escolhido e na Instituição. 

Com relação à extensão, procurar-se-á integração da comunidade interna e 

externa, oferecendo programas especiais que promovam a saúde mental, o 

enriquecimento da qualidade de vida e o sucesso acadêmico. 

Procurar-se-á também identificar e minimizar os problemas de ordem 

psicológica ou psicopedagógica que interfiram na aprendizagem e encontrar 

alternativas para os problemas de ordem financeira que impossibilitam, muitas 

vezes, a permanência nos cursos. O Núcleo é regido por Regulamento próprio.  

 

 



   

                                                                                                                                                                         

198  

5.7.4 Organização Estudantil 

 

A Instituição tem buscado proporcionar ao alunado espaços de convivência, 

por meio de readequação de sua estrutura física, além de subsidiar a Secretaria 

Acadêmica com o máximo de informações para poder atender eficientemente a todo 

o público estudantil. 

A Faculdade Serra do Carmo incentiva que o corpo discente organize-se em 

Diretórios Acadêmicos e no Diretório Central de Estudantes, de acordo com a 

legislação vigente e o Regimento Geral da Faculdade. O exercício dos direitos de 

representação e participação não exonera o aluno do cumprimento de seus deveres 

acadêmicos, inclusive dos de frequência.  

A indicação dos representantes discentes e de seus suplentes para os 

diversos órgãos e convênios é realizada pelos estudantes na forma da lei. O 

mandato cessa automaticamente quando o discente sofrer pena de suspensão ou 

exclusão, solicitar transferência, trancamento de matrícula ou deixar de renová-la e 

pela conclusão do curso. 

Busca-se com isso, primar pela participação de todos os segmentos desta 

academia nas grandes decisões, pois a FASEC entende que o movimento estudantil 

deve receber apoio institucional para desenvolver e fortalecer suas ações, para o 

engajamento dos alunos e participação nos eventos locais, nacionais e 

internacionais sempre voltados para a construção de uma sociedade humana, crítica 

e reflexiva. 

5.8 ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

Aos responsáveis pela gestão da FASEC, cabe a normalização de 

procedimentos de planejamento e gerência das ações desenvolvidas no âmbito das 

atividades de ensino e da gestão, tais como a criação de ações inovadoras visando 

qualificar ainda mais e fortalecer as áreas de excelência da Faculdade, a fim de 

facilitar a concretização dos princípios na prática. 

 

 

 



   

                                                                                                                                                                         

199  

5.8.1 Estrutura Organizacional com as Instâncias de Decisão 

A administração superior da Faculdade Serra do Carmo é exercida pelos 

seguintes órgãos deliberativos e normativos: 

Conselho Superior; 

Direção Geral; 

Coordenadoria de Ensino; 

Colegiado de Iniciação Científica, Extensão e Pós-graduação; 

Coordenadoria de Iniciação Científica, Extensão e Pós-graduação; 

Colegiados de Cursos; 

Coordenações de cursos; 

Órgãos Suplementares e de Apoio. 
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5.8.2 Organograma Institucional e Acadêmico 

 

Apresentamos a seguir, de acordo o Regimento Geral da FASEC, seu organograma 

institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  
 
 

 

 

 

 

 

CONSELHO SUPERIOR 

COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

OUVIDORIA 

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 

ADM CONTÁBEIS CICEP 

BIBLIOTECA COORDENADORIA DE ENSINO 

COLEGIADOCURSO 

CCurso

S 

MANTENEDORA 

SECRETARIA ACADÊMICA 

COIEP 

 

DIREITO 

NDEs 

NPJ 

NAP 

 

DIREÇÃO GERAL 

COORDENADORIA 

ADM/FIN 

TI 

CONTABILIDADE 

CONVÊNIOS 

FINANCEIRO 

GESTÃO 

DEPESSOAS 

SERV. APOIO 
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5.8.3 Órgãos Colegiados: Competências e Composição 

5.8.3.1 Conselho Superior 

 

 O Conselho Superior, órgão colegiado de última instância, tem caráter 

deliberativo em matéria de ensino, iniciação científica e extensão, sendo constituído 

pelos seguintes membros: 

Direção Geral, seu presidente nato; 

Coordenadoria de Ensino; 

Coordenador de Iniciação Científica, Extensão e Pós-graduação; 

Coordenadores de Curso de Graduação; 

01(um) representante docente de cada curso; 

01(um) representante discente. 

 O Conselho Superior reúne-se, ordinariamente, duas vezes por semestre, em 

datas próximas ao início e ao fim de semestre letivo e, extraordinariamente, quando 

convocado pelo Direção Geral, que o faz por iniciativa própria ou a requerimento de 

dois terços de seus integrantes. 

 Compete ao Conselho Superior: 
 

 estabelecer, por meio de resoluções, as diretrizes acadêmicas da 

Faculdade e dos Regulamentos Internos de seus órgãos; 

 aprovar os projetos pedagógicos de cursos, bem como suas alterações, 

a partir de proposta apresentada pelos Núcleos Docentes Estruturantes 

(NDEs) e colegiados dos cursos, observada asDiretrizes Curriculares 

Nacionais; 

 emitir parecer sobre a política global e sobre as diretrizes institucionais 

para as atividades de ensino, iniciação científicae extensão, 

observando a legislação pertinente; 

 aprovar normas gerais e complementares às deste regimento sobre os 

seguintes assuntos: calendário acadêmico, processos seletivos, 

matrículas, transferências, trancamento de matrícula, aproveitamento 

de estudos, aproveitamento extraordinário de estudos, projetos de 

iniciação científica e extensão, programas de estudos e atividades 

especiais, estágios, trabalhos de conclusão de curso, atividades 
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complementares, autoavaliação e outros pertinentes a legislação 

educacional não previstos neste Regimento; 

 aprovar a criação, organização, alteração, suspensão ou extinção de 

cursos, vagas, questões relativas à implantação de cursos e programas 

em conformidade com a legislação pertinente; 

 criar e regulamentar unidades específicas da Faculdade; 

 aprovar atos do titular da Direção Geral, praticados ad referendum 

deste Colegiado, em questões acadêmico-pedagógicas; 

 aprovar e homologar o calendário acadêmico além de fiscalizar o 

cumprimento do regime acadêmico e execução dos programas e 

horários;  

 regulamentar matérias de natureza acadêmica, mediante solicitação 

dos coordenadores de cursos; 

 referendar os convênios e acordos a serem firmados com entidades 

nacionais e estrangeiras, públicas ou privadas, de interesse da 

Faculdade Serra do Carmo; 

 aprovar programas de pós-graduação, mediante proposta da Direção 

Geral ou da Coordenação de Iniciação Científica de Extensão e Pós 

Graduação;  

 decidir, em única e última instância, sobre as decisões acadêmicas e 

pedagógicas da Direção Geral; 

 decidir e deliberar sobre os casos omissos ou duvidosos deste 

Regimento Geral. 

 
 Ao Conselho Superior aplicam-se as seguintes normas: 
 

 o Conselho Superior funciona com a presença da maioria simples de 

seus membros e decide pela maioria dos votos dos presentes; 

 Presidente do Conselho Superior participa na votação e, ocorrendo 

empate tem voto de qualidade; 

 nenhum membro do Conselho Superior pode participar de sessão em 

que esteja sendo apreciada matéria de seu interesse particular; 

 as reuniões ordinárias são previstas em calendário semestral, que 

devem ocorrer em datas próximas ao início e ao fim do semestre letivo; 
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 as reuniões extraordinárias devem ser convocadas com antecedência 

mínima de 2 (dois) dias úteis, ressalvados os casos de urgência, 

constando da convocação, sempre, a pauta dos assuntos a serem 

tratados; 

 das reuniões são lavradas atas. 

5.8.3.2 Direção geral 

 
Constitui a Direção Geral o órgão de superintendência, gestão, coordenação e 

fiscalização executiva das atividades didático-pedagógicas, administrativas e de 

apoio a estas, com a competência de estabelecer as medidas regulamentares 

pertinentes. O titular da Direção Geral é designado pela Mantenedora, com 

conhecimento administrativo e acadêmico necessário para o exercício das suas 

funções. 

São atribuições da Direção Geral: 
 

 representar a Faculdade interna e externamente no âmbito de suas 

atribuições; 

 autorizar pronunciamentos em público envolvendo o nome da Faculdade; 

 convocar e presidir o Conselho Superior com direito a voz e voto comum, 

além do voto de qualidade; 

 administrar, superintender, supervisionar, dirigir e coordenar todas as 

atividades da Faculdade Serra do Carmo; 

 designar e dar posse a titulares de órgãos suplementares e de apoio, 

coordenadores de cursos e programas, respeitadas as condições que 

constam deste Regimento; 

 promover a integração, o planejamento e a harmonização de todas as 

atividades da Faculdade, inclusive aquelas em intercâmbio com a comunidade 

e com instituições congêneres, nacionais e internacionais; 

 aplicar o regime disciplinar, conforme as normas constantes deste Regimento, 

garantindo condições de ampla defesa e de contraditório em quaisquer 

circunstâncias; 

 decidir sobre casos de natureza urgente ou que envolvam matéria omissa ou 

duvidosa neste Regimento, ad referendum do Conselho Superior; 
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 autorizar admissões, demissões e licenças de pessoal docente e técnico-

administrativo em consonância com a legislação trabalhista; 

 conferir graus, expedir diplomas, títulos e certificados escolares; 

 assinar, conjuntamente com o Secretário Acadêmico, os diplomas, 

certificados, históricos escolares, termos de colação de grau e outros;  

 nomear comissões para proceder inquérito administrativo, de natureza 

acadêmica e/ou administrativa, por iniciativa própria, denúncia e/ou solicitação 

de docente, discente e técnico-administrativo; 

 manter plena interação com todos os órgãos da Faculdade Serra do Carmo, 

de modo a garantir a efetividade nas medidas administrativas que conduzam 

ao êxito das diversas atividades acadêmico-pedagógicas institucionais; 

 organizar a indicação dos representantes do corpo docente, para 

representatividade nos colegiados; 

 viabilizar a integração disciplinar e multiprofissional entre as unidades 

acadêmicas e administrativas da Faculdade, para garantir a qualidade dos 

serviços; 

 estabelecer o relacionamento harmônico e interativo da Faculdade com a 

Entidade Mantenedora para cumprimento da missão e dos objetivos 

institucionais; 

 vetar as decisões do Conselho Superior que conflitem com os interesses da 

Faculdade; 

 homologar os editais de processo seletivo e das chamadas para matrículas 

dos candidatos aprovados; 

 decidir sobre reclamações da Ouvidoria; 

 exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em Lei, neste 

Regimento e em razão de normas complementares aprovadas. 

5.8.3.3 Coordenadoria de Ensino 

 
 A Coordenadoria de Ensino é um órgão que se ocupa das atividades 

relacionadas com o processo ensino-aprendizagem oferecido na graduação e na pós 

graduação. A Coordenadoria de Ensino é composta por um Coordenador e 

Assessores tantos quantos forem necessários segundo a Direção Geral para que 
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atendam as especificidades dos cursos.  O cargo de coordenador de ensino é de 

indicação da Direção Geral. 

 
São competências do coordenador de ensino: 
 

 assessoraraDireção Geral no exercício das atividades acadêmicas da 

faculdade;  

 elaborar o Calendário Acadêmico semestral e de eventos e encaminhá-lo à 

Direção Geral para aprovação do Conselho Superior; 

 elaborar e compatibilizar semestralmente o quadro geral de horários de 

aulas das disciplinas dos cursos de graduação; 

 coordenar e executar as atividades da Semana Pedagógica e de outros 

eventos acadêmicos da faculdade; 

 organizar eventos técnicos e científicos, em conjunto com a Coordenadoria 

de Iniciação Científica, Extensão e Pós-graduação, aprovados pela Direção 

Geral; 

 participar no processo de seleção de docentes dos cursos de graduaçãoda 

faculdade; 

 integrar a Comissão de Processo Seletivo; 

 revisar a documentação institucional da área pedagógica; 

 controlar e manter a ordem disciplinar dos docentes e discentes; 

 acompanhar a frequência e desempenho dos docentes; 

 recomendar a Direção Geral a dispensa e substituição de docentes; 

 subsidiar a resolução das reclamações e demandas da Ouvidoria;    

 contribuir para a melhoria da qualidade do ensino com foco no 

acompanhamento dos projetos pedagógicos dos cursos, a execução 

curricular e os processos de avaliação de aprendizagem; 

 orientar os processos de planejamento de ensino e de aprendizagem; 

 desenvolver ações que estimulem o uso de procedimentos didáticos que 

promovam a inovação pedagógica;    

 desenvolver ações que estimule a prática da cidadania e da 

responsabilidade social;   

 analisar os resultados do desempenho dos alunos no Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes (ENADE), de forma a fornecer subsídios aos 
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coordenadores de cursos e contribuir para melhorar o Índice Geral de 

Curso (IGC) dos cursos da faculdade; 

 monitorar o desempenho acadêmico dos alunos, através de sistema 

específico, analisando resultados dos desempenhos dos alunos no 

semestre, de forma a subsidiar decisões e correções por parte das 

coordenações dos cursos e professores da faculdade; 

 elaborar relatório semestral das atividades da coordenadoriade ensino; 

 convocar e presidir as reuniões da Coordenadoria de Ensino; 

 cumprir e fazer cumprir as decisões dos órgãos superiores.  

 

5.8.3.4 Colegiado de Iniciação Científica, Extensão e Pós-graduação 

 

 O Colegiado de Iniciação Científica, Extensão e Pós-graduação, é órgão 

deliberativo consultivo sob questões relativas a iniciação científica, extensão e pós - 

graduação. Compõe o Colegiado de Iniciação Científica, Extensão e Pós-graduação 

(COIEP): 

O coordenador da CICEP como presidente nato; 

O coordenador de Ensino; 

Coordenadores dos cursos; 

Um representante docente; 

Um representante discente. 

 

Compete ao Colegiado de Iniciação Científica, Extensão e Pós-graduação: 
 

 assessorar o coordenador no que for necessário para o bom 

funcionamento da Coordenadoria de Iniciação Científica, Extensão e 

Pós-graduação; 

 elaborar o regulamento próprio e suas respectivas alterações e 

encaminhar para aprovação do CONSUP; 

 fixar as diretrizes e avaliar as atividades de iniciação científica, 

extensão e pós graduaçãode acordo com a política institucional; 

 aprovar a programação de eventos de iniciação científica e extensão 

organizados pela CICEP; 
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 estabelecer, em consonância com as diversas coordenações dos 

cursos da graduação e pós-graduação da FASEC, a distribuição das 

atividades de iniciação científica e extensão; 

 apreciar e emitir parecer sobre criação, alteração ou extinção de 

projetos de extensão e cursos de pós graduação; 

 exercer outras atribuições acadêmicas que por sua natureza, lhe 

estejam afetas. 

5.8.3.5 Coordenadoria de Iniciação Científica, Extensão e Pós-graduação 

 
 A Coordenadoria de Iniciação Científica, Extensão e Pós-graduação é um 

órgão que se ocupa de todas as atividades relacionadas com programas de iniciação 

científica, extensão e pós-graduação da faculdade. 

 A Coordenadoria é composta por um Coordenador e Assessores tantos 

quantos forem necessários segundo a Direção Geral para que atendam as 

especificidades das atividades. O cargo de coordenador, com titulação mínima de 

mestre, é de indicação da Direção Geral. A normatização e a administração da 

iniciação científica obedecerão a regulamento próprio aprovado pelo CONSUP.  

 
São atribuições do Coordenador de Iniciação Científica, Extensão e Pós-graduação: 
 

 coordenar e executar os projetos de iniciação científica e extensão e os 

cursos de pós-graduação;  

 incentivar a interação de docentes e discentes das diferentes áreas do 

conhecimento no desenvolvimento de projetos de iniciação científica e 

extensão; 

 elaborar projetos de iniciação científica, extensão e pós-graduação de 

cunho interdisciplinar envolvendo os diferentes cursos da faculdade; 

 estimular a participação dos discentes em projetos de iniciação científica de 

caráter interdisciplinar; 

 organizar as atividades de iniciação científica, pós-graduação e extensão, 

permitindo um direcionamento claro das principais linhas de trabalho 

consolidadas na instituição; 
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 promover o desenvolvimento de competências e habilidades, nos 

discentes, no âmbito da metodologia e na finalização dos trabalhos de 

conclusão de curso e projetos experimentais; 

 organizar eventos técnicos e científicos, em conjunto com a Coordenadoria 

de Ensino, aprovados pela Direção Geral; 

 criar politica editorial e institucionalizar publicações da Faculdade; 

 acompanhar e supervisionar projetos multidisciplinares de iniciação 

científica, extensão e pós-graduação, propondo convênios de objetivos 

comuns, mediante aprovação da Direção Geral; 

 avaliar artigos para publicação em revistas e boletins técnicos afins quando 

se tratar de matéria de responsabilidade da faculdade; 

 convocar e presidir as reuniões da Coordenadoria de Iniciação Científica, 

Extensão e Pós-graduação; 

 articular a busca de recursos financeiros para viabilizar a execução dos 

projetos da Coordenadoria de Iniciação Científica, Extensão e Pós-

graduação;  

 elaborar relatório semestral das atividades da Coordenadoria de Pós-

graduação, Iniciação Científica e Extensão; 

 coordenar, supervisionar e avaliar os trabalhos dos líderes dos grupos de 

iniciação científica; 

 interagir com os líderes dos grupos de iniciação científica, estimulando e 

propondo novas ações e rediscutindo e aprimorando as linhas de iniciação 

científica; 

 interagir com os coordenadores dos cursos, fomentando a prática da 

iniciação científica e da extensão; 

 avaliar programas de iniciação científica verificando o seu potencial para a 

criação de projetos de extensão; 

 captar recursos externos e fomentar a criação de parcerias 

interinstitucionais para o desenvolvimento das atividades de iniciação 

científica e extensão; 

 organizar eventos focados nas linhas de iniciação científica institucionais; 

 convocar e presidir as reuniões dos professores de Cursos de pós-

graduação. 
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5.8.3.6 Do Curso 

 

 O Curso é a unidade básica da Faculdade, para todos os efeitos de 

organização administrativa e didático-científica, sendo integrado pelos professores 

das disciplinas que compõem o currículo do mesmo, pelos alunos, nelas 

matriculados, e pelo pessoal técnico-administrativo, nele lotado. 

 O Curso é integrado pelo Colegiado de Curso, para as funções deliberativas e 

normativas, e pela Coordenação de Curso, para as tarefas executivas. 

5.8.3.6.1 Colegiados de Cursos 

Os colegiados de cursos são órgãos normativos, consultivos e deliberativos 

das políticas de ensino de cada curso de graduação. Cada curso de graduação terá 

um Colegiado como órgão deliberativo, máximo, em grau de recurso em matéria de 

seu universo de conhecimento acadêmico, constituído por: 

coordenador do curso, seu presidente nato; 

3 (três) professores do curso, indicados por seus pares, homologado pela 

Direção Geral, com mandato de dois anos, permitindo-se uma recondução 

imediata; 

1 (um) representante do corpo discente do curso, indicado pelo órgão máximo 

de representação estudantil na Faculdade Serra do Carmo, para mandato de 

2 (dois) anos, podendo haver recondução por igual período, mediante novo 

processo de indicação, por convocação da Direção Geral. 

 

Compete ao Colegiado de Curso: 
 

 avaliar e homologar toda e qualquer modificação no projeto pedagógico 

do curso que deverá ser apresentada ao Conselho Superior para 

deliberação; 

 avaliar e aprovar o planejamento e a qualidade das atividades didático 

pedagógicas do curso; 

 aprovar e fiscalizar os planos de ensino dos diversos componentes 

curriculares no sentido de melhorar, continuamente, a qualidade do curso; 
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 decidir, em grau de recurso, sobre as questões acadêmico-pedagógicas, 

propostas e ou requeridas por docentes e discentes no âmbito do 

respectivo curso; 

 exercer outros atos e atribuições que, por natureza, estejam ligados ao 

respectivo curso, não previstos neste Regimento ou por solicitação e /ou 

determinação do Conselho Superior. 

 

5.8.3.6.2 Coordenação de Curso 

 

 Cada curso terá a coordenação exercida por um professor, com 

conhecimentos acadêmicos e administrativos, experiência em docência superior, 

designado pela Direção Geral. 

Compete ao coordenador de curso: 
 

 representar o curso e seu colegiado junto aos órgãos internos da 

Faculdade Serra do Carmo e, em eventos externos por designação da 

Direção Geral; 

 convocar e presidir as reuniões do Colegiado de Curso; 

 elaborar, em conjunto com o NDE, as normas e regulamentos do 

respectivo curso; 

 garantir a execução do projeto pedagógico do curso em articulação 

permanente com o Núcleo Docente Estruturante; 

 articular e implementar a interdisciplinaridade entre os cursos;  

 analisar e aprovar os aproveitamentos de estudos;   

 coordenar, para cada período letivo, a atualização dos planos de 

disciplinas, bibliografias e instrumentos de avaliação e apresentá-los ao 

colegiado do curso para homologação; 

 avaliar, permanentemente, o nível de qualidade do curso ou programa; 

 envidar esforços para evitar evasão e para aumento da demanda pelo 

curso; 

 elaborar proposta de orçamento semestral para o curso por deliberação 

do colegiado, e encaminhá-la ao Direção Geral para considerações e 

aprovação; 
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 apresentar, anualmente, relatório das atividades, fatos e dados 

significativos das atividades do curso e do seu colegiado; 

 propor contratação, dispensa e afastamento de pessoal docente; 

 garantir a qualidade do curso ou programa e fazer cumprir os 

cronogramas de atividades, bem como a integralização da carga horária 

prevista para cada atividade de aprendizagem; 

 acompanhar os processos de reconhecimento e de renovação de 

reconhecimento dos cursos, em conjunto com o pesquisador 

institucional; 

 avaliar e decidir sobre dispensa de frequência, aproveitamento de 

componentes curriculares e horários especiais em casos de candidatos 

ou alunos com estudos anteriores de mesmo nível, consultando o 

colegiado do curso em casos que julgar necessário; 

 exercer o poder disciplinar no âmbito do curso segundo o estabelecido 

no regime disciplinar e aplicar, quando couber, sanções disciplinares a 

docentes e discentes, segundo o disposto neste Regimento, ad 

referendum do colegiado do curso e posterior homologação pela Direção 

Geral; 

 estabelecer plano de avaliação para alunos em regime especial com 

amparo legal e por este Regimento; 

 exercer as demais funções que lhe forem determinadas pela Direção 

Geral e outras que, por sua natureza, estejam ligadas ao curso que 

coordena. 

 cumprir e fazer cumprir as decisões dos órgãos superiores.  

 

5.8.4 Órgãos de Apoio às Atividades Acadêmicas  

 

A Faculdade Serra do Carmo entende que sua organização acadêmico-

administrativa deve ser estruturada com o propósito de proporcionar aos 

professores, estudantes e membros da comunidade um atendimento com qualidade 

e presteza. 
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Nesse sentido, a Instituição disporá de órgãos administrativos e de apoio que 

possibilitem alcançar este objetivo, por meio do envolvimento de uma equipe 

qualificada e apta a lidar com as variadas questões suscitadas pelas atividades 

promovidas. 

A Faculdade Serra do Carmo mantém Órgãos Suplementares e de Apoio, 

suficientes e necessários ao bom andamento acadêmico e administrativo. Os 

Órgãos Suplementares e de Apoio podem ser criados, modificados ou extintos, por 

iniciativa da Direção Geral. Eles têm supervisão própria, vinculação definida e 

obedecem a regulamentos aprovados pelo Conselho Superior.  

Podemos listar como principais órgãos de apoio, ligados diretamente à 

Diretoria, voltados ao atendimento aos agentes da comunidade acadêmica: 

secretaria, biblioteca e administração. Outros serviços administrativos, incluindo 

tesouraria, contabilidade, manutenção e zeladoria poderão ser prestados 

diretamente ou por serviços terceirizados. 

 

5.8.4.1 Secretaria 

 

A Secretaria Acadêmica é o órgão executivo de operacionalização, registro e 

controle das atividades acadêmicas, dirigida por profissional capacitado denominado 

Secretário Acadêmico, designado pela Direção Geral, tendo como atribuições: 

 

 dirigir a Secretaria distribuindo os trabalhos aos funcionários nela 

lotados; 

 preparar documentos referentes aos atos escolares, submetendo-os à 

assinatura da Direção Geral quando necessário; 

 manter atualizados os prontuários dos docentes e discentes e os 

registros das atividades acadêmicas; 

 organizar a documentação acadêmica para o eficaz atendimento de 

solicitações de informações ou esclarecimentos dos diversos 

interessados, da Direção Geral, do atendimento à legislação pertinente 

e da procedente expedição de diplomas e certificados; 

 publicar os resultados das avaliações do desempenho dos alunos e de 

suas frequências em tempo adequado; 
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 participar da elaboração do Calendário Acadêmico e dos horários de 

aulas; 

 assinar, conjuntamente com a Direção Geral, os diplomas, certificados, 

termos de colação de grau e outros; 

 emitir declarações, atestados, certificados e certidões inerentes às 

atividades acadêmicas; 

 zelar pela guarda e sigilo dos documentos da Secretaria; 

 abrir e encerrar termos acadêmicos; 

 exercer as demais funções que lhe forem determinadas pela Direção 

Geral e outras que, por sua natureza, sejam de sua competência. 

5.8.4.2 Biblioteca  

As instalações específicas da Biblioteca proporcionam um ambiente 

próprio para o estudo e a pesquisa bibliográfica, apresenta acessibilidade e 

manutenção periódica. Está instalada em ambiente climatizado, amplo e 

confortável, com salão de leitura e cabines individuais para consultas, fornece 

atendimento educacional especializado, estudo e pesquisas. Possui regulamento 

próprio que descreve todas suas atribuições e serviços assim como as normas de 

utilização. 

A construção das políticas norteadoras com o objetivo regulamentarem a 

utilização dos serviços prestados pela biblioteca.  É uma proposta participativa de 

planejamento institucional, por meio do qual busca construir um instrumento de 

organização e gerenciamento dos serviços da BSC (Biblioteca Serra do Carmo).  

As políticas de desenvolvimento de coleções têm como objetivo servir de 

referencial para as ações da biblioteca. Prevê a necessidade de organização, 

fazendo diagnóstico da realidade local e definindo coletivamente formas de efetivar 

as diretrizes comuns da faculdade, atendendo, ao mesmo tempo, a cultura e as 

necessidades singulares. 

A Biblioteca é dirigida por profissional devidamente habilitado na área, 

contratado pela Direção Geral, tendo como atribuições: gestão de serviços internos 

administrativos; assinaturas/renovações de plataformas virtuais; atendimentos 

técnicos aos alunos, professores e pessoal técnicos administrativos; 

acompanhamento junto às coordenações das atualizações das bibliografias básicas 
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e complementares das unidades curriculares; exercer as demais atribuições 

previstas em Lei e no Regimento ou que lhe forem conferidas pela Diretoria. 

5.8.4.3 Lanchonete 

 

A lanchonete fornece e abastece diariamente lanches e salgados para os 

alunos, docentes e colaboradores, priorizando a ordem, organização e a limpeza do 

espaço para oferecer um ambiente agradável a todos e também priorizando bons 

alimentos e nutritivos e com opções de escolhas. 

O espaço serve de confraternização, nos momentos de intervalos. 

5.8.4.4 Núcleo de Tecnologias da Informação e Comunicação 

 

O Núcleo de Tecnologias da Informação e Comunicação tem como principal 

função gerenciar todos os serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 

(TIC), atendendo as demandas acadêmicas e administrativas da Faculdade, tanto na 

dimensão de softwares como de hardwares e recursos de comunicação. 

Com o objetivo de melhorar a gestão, obter maior retorno dos seus recursos e 

processos de TIC e visando o envolvimento ativo da sua equipe com os processos 

institucionais, o Núcleo de Tecnologias da Informação e Comunicação está alinhado 

a este PDI e as práticas gerenciais administrativas, normatizado em regulamento 

próprio. 

5.8.4.5 Núcleo Docente Estruturante  

 

De acordo com a Portaria do Ministro da Educação Nº 147/2007, de 

02/02/2007, publicado no D.O.U. em 5/02/2007, que dispõe sobre a 

complementação da instrução dos pedidos de autorização de Cursos de Direito e 

Medicina, inserindo nela a existência do Núcleo Docente Estruturante (NDE) e, por 

extensão, as diretrizes da avaliação inserem a exigência desse organismo na 

planilha de avaliação dos outros Cursos das Instituições de Educação Superior; com 

a Resolução CONAES nº 1 de 17/06/10 e Parecer CONAES nº 4 de 17/06/10 e 

Oficio Circular MEC/INEP/DAESCONAES nº 074/10 de 31/08/10, foram instituídos 

os Núcleos Docentes Estruturantes dos cursos da Faculdade Serra do Carmo, e 

devidamente regulamentados. 
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5.8.4.6 Núcleo de Gestão Pedagógica 

 

O Núcleo de Gestão Pedagógica é o instrumento institucional com a função 

de supervisionar todas as a atividades de natureza acadêmica e interdisciplinar 

relacionadas com o processo ensino-aprendizagem inerente aos cursos oferecidos 

na graduação, com regulamento aprovado pelo Conselho Superior. 

 

5.8.5 Autonomia da Faculdade Serra do Carmo em Relação à Sociedade de 
Ensino Serra do Carmo 

 

A Sociedade de Ensino Serra do Carmo Ltda (SES),é responsável perante as 

autoridades públicas e o público em geral pela Faculdade Serra do Carmo (FASEC), 

incumbindo-lhe tomar as medidas necessárias ao bom funcionamento, respeitando 

os limites da lei e do Regimento Geral da Faculdade, a liberdade acadêmica dos 

corpos docente e discente, e a autoridade própria de seus órgãos deliberativos e 

executivos e a sua autonomia didático-científica. 

Compete precipuamente à Mantenedora promover adequadas condições de 

funcionamento da Faculdade, colocando-lhe à disposição os bens imóveis e móveis 

necessários e assegurando-lhe os suficientes fatores humanos e recursos 

financeiros. 

5.8.6 Relações de Parcerias com a Comunidade, Instituições e Empresas 

 

As parcerias com a comunidade se dão através da Direção Geral, com apoio 

das Coordenações dos Cursos e supervisões dos diversos Núcleos específicos da 

Faculdade. Estas Unidades articulam programas de extensão, pesquisa, estágios, 

encontros, seminários, simpósios, com os conselhos comunitários, prefeituras, e 

entidades da sociedade civil organizada. São ações objetivando realização de 

parcerias e cooperação com instituições e empresas, buscando mecanismos 

institucionais de interação com o mundo do trabalho. 

A FASEC tem como objetivo aprofundar contatos com a comunidade, para 

possibilitar a implantação e desenvolvimento de ações por meio de: 

 Serviços prestados à comunidade; 
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 Ampliação da participação dos alunos, estendendo assim o serviço à 

comunidade e à aplicação prática dos conhecimentos teóricos do aluno; 

 Realização de eventos educacionais e culturais que promovam o 

intercâmbio da comunidade interna com acadêmicos e profissionais de 

relevância, possibilitando ao estudante identificar seu papel no atual 

quadro social brasileiro e mundial; 

 Realização de cursos de pós-graduação e extensão que apóiem a 

atividade acadêmica ou que integrem as faculdades e seus cursos. 

A FASEC entende que a responsabilidade pela construção de uma sociedade 

mais justa seja de todos. A atuação das instituições educacionais é estratégica para 

tal, ao lado da participação de entidades filantrópicas, movimentos sociais, institutos 

de origem empresarial, empresas e dos órgãos governamentais. 

A Instituição incentiva a adoção de práticas socialmente responsáveis pelos 

seus parceiros, além de exigir dos trabalhadores terceirizados ética semelhante à de 

seus funcionários. 

5.9 PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO 

A mantenedora tem como política estabelecer e tornar viável o planejamento 

financeiro para que os recursos econômicos sejam os mínimos necessários, mas 

suficientes, para a realização dos objetivos propostos. 

5.9.1 Política Financeira e Orçamentária 

A Mantenedora adota como estratégias de gestão econômico-financeira a 

promoção de adequadas condições de funcionamento das atividades da Mantida, 

prioritariamente aquelas que dizem respeito ao ensino colocando à disposição os 

bens imóveis, móveis e equipamentos necessários e assegurando-lhe os suficientes 

recursos financeiros de custeio. 

A Mantenedora realiza as gestões orçamentária, patrimonial e financeira da 

Faculdade Serra do Carmo delegando-as, no todo ou em parte, à Direção Geral e 

aprovando as decisões dos Órgãos Colegiados que importem em aumento de 

despesas ou custos, previstos ou não, no plano orçamentário. 

Com o objetivo de viabilizar as ações acadêmicas, a Instituição elabora o 

planejamento econômico-financeiro a partir dos seguintes indicadores: 
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• desempenho econômico-financeiro da Instituição nos três últimos anos; 

• análise do comportamento do mercado financeiro nos três últimos anos; 

• análise dos preços dos serviços educacionais nas outras instituições da 

região; 

• levantamento dos custos operacionais e dos investimentos necessários ao 

cumprimento do plano de expansão, melhoria e consolidação dos cursos de 

graduação e programas de pós-graduação, das atividades de iniciação 

científica e extensão, com ênfase para os seguintes aspectos: 

I. Contratação e capacitação dos recursos humanos (professores e 

pessoal não-docente). 

II. Ampliação e melhoria do acervo da biblioteca. 

III. Ampliação e atualização tecnológica de equipamentos e aparelhos 

para os laboratórios e serviços técnicos, sobretudo, recursos de 

computação e informática. 

IV. Ampliação reforma e readaptação da infraestrutura física e de apoio. 

V. Implementação e consolidação do processo de avaliação 

institucional. 

VI. Contínua adequação da infraestrutura física aos requisitos de 

acessibilidade a pessoas portadoras de necessidades especiais. 

5.9.2 Estratégia De Gestão Econômico-Financeira 

O plano de previsão orçamentária estabelece que o total de recursos 

destinados para investimentos estão distribuídos da seguinte forma: 

• infraestrutura (salas de aula, laboratórios, acervo de biblioteca); 

• atividades de extensão; 

• programas iniciação científica; 

• capacitação docente; 

• avaliação institucional. 

Registre-se, contudo, que para tais programas e projetos são investidos 

recursos com pagamento de salários dos docentes e de pessoal técnico de apoio, 

equipamentos e aparelhos para laboratórios e serviços e acervo da biblioteca. 

Os investimentos foram estimados para atender à readaptação, adaptação, 

melhoria e ampliação da infraestrutura física e de apoio, assim como a aquisição, 
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melhoria e ampliação dos laboratórios dos serviços e da biblioteca (espaço físico e 

acervo). As condições de financiamento da Instituição estão demonstradas nos 

quadros a seguir. 

5.9.2.1 Previsão orçamentária e cronograma de execução 

 
No quadro abaixo se encontra lançada a receita bruta dos respectivos 

períodos, calculada com base no número de alunado e no valor de mensalidade de 

cada curso. O valor das mensalidades foi reajustado tomando por base a previsão 

do IGP-M (FGV), considerando-se o possível cenário macroeconômico de 2021 a 

2025. 

As receitas líquidas foram transportadas do quadro cronograma físico-

financeiro de implantação do PDI. Quanto às despesas foram constituídas da 

seguinte maneira: 

 administrativa – pessoal: valores previstos, calculados com base no salário 

médio do pessoal administrativo atual, considerando-se a necessidade de 

novas contratações e previsão de correção salarial pelo IGP – M; 

 acadêmica – pessoal: valores previstos, calculados com base no salário-hora 

médio vigente, considerando-se a previsão de correção salarial pelo IGP-M e 

a necessidade de novas contratações; 

 juros: são os valores previstos em conformidade com a necessidade futura de 

financiamento de curto e longo prazo; 

 ·amortizações: foram considerados os valores de empréstimos de longo e 

curto prazo, com previsão de amortização no período; 

 outras: são valores previstos destinados às despesas com conservação, 

consumo, instalações, energia elétrica, telefone, assessorias, seguros de 

prédios e outros itens necessários à manutenção das atividades da 

 Instituição. 

O orçamento de investimento deverá ser elaborado pela Diretoria, 

discriminando os valores por projeto e por mês, considerando os valores previstos e 

atualizados em seu respectivo planejamento financeiro durante a vigência do PDI – 

2021-2025. 
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Os investimentos são aplicações de recursos em empreendimentos e/ou 

melhorias que beneficiarão exercícios futuros, por exemplo: construção de novos 

edifícios, reformas, aquisições de imóveis, parcerias com novas IES, etc. 

5.9.2.2 Fluxo de caixa operacional (evolução da receita e da despesa) durante a 

vigência do PDI 

 

O quadro a seguir, demonstra o resumo do planejamento econômico-

financeiro durante a vigência do PDI. 



   

                                                                                                                                                                         

220  

DEMONSTRATIVO DE CAPACIDADE E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA. 

      RECEITAS 2021 2022 2023 2024 2025 

  Projetado Projetado Projetado Projetado Projetado 

Anuidade / Mensalidade(+) R$ 7.697.916 R$ 8.082.812 R$ 8.486.952 R$ 8.911.300 R$ 9.356.865 

Bolsas(-) -R$ 1.822.834 -R$ 1.913.976 -R$ 2.009.675 -R$ 2.110.158 -R$ 2.215.666 

Diversos(+)           

Financiamentos(+) R$ 1.322.301 R$ 1.388.416 R$ 1.457.837 R$ 1.530.728 R$ 1.607.265 

Inadimplência(-) -R$ 595.466 -R$ 625.240 -R$ 656.502 -R$ 689.327 -R$ 723.793 

Serviços(+)           

Taxas(+) R$ 16.672 R$ 17.506 R$ 18.381 R$ 19.300 R$ 20.265 

RECEITAS TOTAIS R$ 6.618.588 R$ 6.949.517 R$ 7.296.993 R$ 7.661.843 R$ 8.044.935 

            

DESPESAS 2021 2022 2023 2024 2025 

Acervo Bibliográfico(-) R$ 66.210 R$ 69.520 R$ 72.996 R$ 76.646 R$ 80.478 

Aluguel(-) R$ 365.046 R$ 383.298 R$ 402.463 R$ 422.586 R$ 443.716 

Despesas Administrativas(-) R$ 849.925 R$ 892.422 R$ 937.043 R$ 983.895 R$ 1.033.090 

Encargos(-) R$ 628.854 R$ 660.297 R$ 693.312 R$ 727.977 R$ 764.376 

Equipamentos(-) R$ 12.736 R$ 13.373 R$ 14.041 R$ 14.743 R$ 15.481 

Eventos(-)           

Investimento (compra de 
imóvel)(-) 

          

Manutenção(-) R$ 606.687 R$ 637.022 R$ 668.873 R$ 702.316 R$ 737.432 

Mobiliário(-)           

Pagamento Pessoal 
Administrativo(-) 

R$ 927.012 R$ 973.363 R$ 1.022.031 R$ 1.073.132 R$ 1.126.789 

Pagamento Professores(-) R$ 2.833.413 R$ 2.975.084 R$ 3.123.838 R$ 3.280.030 R$ 3.444.031 

Pesquisa e Extensão(-)           

Treinamento(-) R$ 10.846 R$ 11.388 R$ 11.958 R$ 12.556 R$ 13.183 

TOTAL DE DESPESAS R$ 6.300.729 R$ 6.615.766 R$ 6.946.554 R$ 7.293.882 R$ 7.658.576 

            

ANO 2021 2022 2023 2024 2025 

SALDO R$ 317.859 R$ 333.752 R$ 350.439 R$ 367.961 R$ 386.359 
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5.10 SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA: PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE 

INTERNA 

Conceito Critério 

Na elaboração do PDI da instituição são projetados os gastos para o próximo 

quinquênio. Entretanto, a cada ano são feitas revisões e adequações desta proposta 

orçamentária com o objetivo de corrigir possíveis distorções ou acompanhar 

mudanças decorrentes da economia, das políticas educacionais, entre outros. Além 

disso são realizados trimestralmente estudos da proposta orçamentário x orçamento 

realizado e acompanhamento da distribuição dos créditos a partir da definição de 

metas e objetivos mensuráveis que permitem a tomada de decisões internas, sendo 

elas: 

• Acompanhamento trimestral planejado/realizado; 

• Ajuste do projetado quando necessário; 

• Manutenção de variação inferior a 5% nas contas do orçamento; 

• Informação da contabilidade ao gestor sobre desvios da meta acima de 

8%;  

• Analise e readequação das contas conforme necessário atualizando a 

peça orçamentária.  

As fontes de recursos são ampliadas e fortalecidas a partir da adesão em 

programas de bolsas e financiamentos dos governos Federal (Prouni e FIES) e de 

convênio com entidades privadas para oferta de bolsas aos estudantes. Além disso, 

esta ampliação de recurso de dará também pelos cursos para construção de 

equipamentos e laboratórios institucionais. 

Anualmente a mantenedora da Faculdade Serra do Carmo elabora uma 

proposta orçamentária, esta proposta tendo por base a consciência do mantenedor 

sobre sua responsabilidade civil, criminal, social e econômica é realizada baseando-

se nas informações levantadas pela CPA, que indicam quais áreas necessitam de 

investimentos financeiros. 

Além disso, para elaboração do orçamento é consultado o Conselho Superior 

da mantida, os coordenadores de curso, coordenador de laboratórios e a gerência 

de TI sobre os assuntos de oferta e implementação dos laboratórios dos cursos e 
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sobre a produção de ferramentas pedagógicas para o desenvolvimento do ensino e 

da extensão, garantindo o desenvolvimento de competências e habilidade 

profissionais dos egressos da Fasec.  

A sustentabilidade financeira apresenta importância substancial para o 

desenvolvimento da Fasec. Sua fundamentação advém de um planejamento anual e 

de um processo orçamentário estruturado, que garantem a eficácia em sua 

abrangência e a fluência e a continuidade de seus projetos, agregando valor ao 

resultado operacional e um parâmetro relevante para o alcance dos valores 

institucionais. Essa dimensão é norteada pelas seguintes políticas: 

I. manter processo orçamentário que assegure a sustentabilidade financeira 

da Fasec para consecução das metas e objetivos estabelecidos no PDI; 

II. garantir que a proposta orçamentária tenha como base o PDI, que seja 

aderente às políticas de ensino, extensão e pesquisa, que considere as 

análises constantes do relatório de avaliação interna e que contenha 

metas objetivas e mensuráveis; 

III. controlar a realização do orçamento por meio da utilização de indicadores 

de desempenho que auxiliem na tomada de decisões internas, visando ao 

atingimento das metas institucionais e a adequada distribuição dos 

créditos; 

IV. estimular o estabelecimento de parcerias com Instituições de ensino 

médio, para desenvolvimento de projetos que despertem o interesse dos 

jovens pelas propostas de graduação da Fasec; 

V. fortalecer convênios com prefeituras e empresas, órgãos públicos e 

privados, com o objetivo de ampliar a demanda para os cursos de 

graduação, de pós-graduação e extensão; 

VI. promover a realização de projetos no âmbito dos cursos de graduação e 

das unidades prestadoras de serviços que possam gerar receitas ou 

aumentar a visibilidade da Fasec; 

VII. identificar potencialidades e viabilizar parcerias para comercialização de 

produtos de natureza tecnológica desenvolvidos na Instituição. 
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6 INFRAESTUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES ACADÊMICAS 

 

As instalações são adequadas para o pleno desenvolvimento das atividades 

acadêmicas e administrativas, sendo bem dimensionadas, dotadas de isolamento 

acústico, iluminação, climatização, mobiliário e aparelhagem específica, atendendo a 

todas as condições de salubridade necessárias para o pleno desenvolvimento das 

atividades fim exercidas pela Faculdade Serra do Carmo.  

 

TITULAÇÃO 

 

QUANTIDADE 

ATUAL  

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

AUDITÓRIO 3 3 3 3 3 3 

BANHEIROS 15 15 15 15 15 15 

SECRETARIA 

ACADÊMICA 

1 1 1 1 1 1 

INSTALAÇÕES 

ADMINISTRATIVAS 

7 7 7 7 7 8 

BIBLIOTECA 1 1 1 1 1 1 

LABORATÓRIOS 2 3 5 5 8 8 

SALA DE AULA 20 20 20 20 24 28 

SALA DE 

COORDENAÇÃO 

2 2 2 2 3 3 

SALA DE DOCENTES 2 2 2 2 2 2 

 

6.1 INFRAESTRUTURA FÍSICA  

6.1.1 Salas de Aula  

A Faculdade Serra do Carmo oferece instalações adequadas para o pleno 

desenvolvimento de atividades acadêmicas, com 16 salas de aula, com capacidade 

entre 45 e 50 alunos. As salas de aula são climatizadas, bem iluminadas, as 

cadeiras estão dentro dos padrões ergonômicos, com equipamentos audiovisuais e 

de informática, Todas as salas de aulas estão preparadas para equipamentos como: 

datashow, internet, microcomputadores, televisores, retroprojetores, impressoras, e 

quadro branco para escrituração de textos. Os equipamentos data show, 

retroprojetor e telão devem ser solicitados (agendados) junto ao Setor de Tecnologia 

da Informação. Em atendimento à Portaria MEC nº 3.284, de 7/11/2003, que dispõe 

sobre requisitos de acessibilidade de pessoas com deficiência e que devem ser 
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atendidos pelas IES, bem como ao Decreto nº 5.296, de 2/12/2004, que estabelece 

as normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas 

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida; as instalações atendem às 

questões relacionadas à acessibilidade e mobilidade, com condições para utilização, 

com segurança e autonomia, total ou assistida. 

6.1.2 Auditório  

A Faculdade Serra do Carmo coloca à disposição do corpo docente e discente 

01 (um) auditório, sendo um com capacidade para 80 pessoas. O auditório possui 

recursos de cabeamento de rede lógica, estruturado, sendo que cada lugar tem 

ponto para instalação de laptops, com conexão à rede de informática (wifi). Para 

eventos que exijam maior número de participantes a Faculdade Serra do Carmo 

firma convênio com instituições que possuam instalações adequadas. 

6.1.3 Instalações para as Coordenações de Curso 

As coordenações dos cursos utilizarão uma sala coletiva para execução de 

atividades ligadas à coordenação, estudos, pesquisas, planejamentos e avaliações. 

Em relação aos espaços para atendimento aos discentes, a FASEC optou por ter 

uma sala física privativa, quando necessária, utilizada por meio de agendamento, 

atendendo plenamente às necessidades institucionais, permitindo também o 

atendimento de indivíduos ou grupos com privacidade e dispondo de infraestrutura 

tecnológica diferenciada, que possibilita formas distintas de trabalho.  

As coordenações serão equipadas com computadores, acesso à Internet e 

impressora. Todos os ambientes atendem eficientemente em relação ao espaço, 

ventilação, iluminação e acústica apropriada aos seus fins, sendo limpos diariamente 

por uma equipe especializada, o que gera um local com comodidade necessária às 

atividades desenvolvidas. As instalações atendem às questões relacionadas à 

acessibilidade e mobilidade, com condições para utilização, com segurança e 

autonomia, total ou assistida.  

. A sala dispõe de refrigeração para conforto térmico, iluminação 

aconchegante, persianas para controle da luminosidade. Visando garantir a 

qualidade e o rendimento do docente as salas contemplam internet cabeada e 

também na modalidade wi-fi, com roteador local para distribuição do sinal de 
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internet. Tal espaço permite que os docentes organizem suas ações pedagógicas de 

modo a oferecer melhor devolutiva de trabalho à IES. 

6.1.4 Instalações para Docentes  

Os professores da Faculdade Serra do Carmo terão à sua disposição uma 

sala devidamente equipada com computadores ligados à internet, mesa de reuniões, 

cadeiras, espaço para interação entre os docentes e uma copa para lanches. O 

ambiente atende eficientemente em relação ao espaço, ventilação, iluminação e 

acústica apropriada aos seus fins, sendo limpo diariamente por uma equipe 

especializada, o que gera um local com comodidade necessária às atividades 

desenvolvidas. 

As instalações atendem às questões relacionadas à acessibilidade e 

mobilidade, com condições para utilização, com segurança e autonomia, total ou 

assistida. Os espaços possuem ainda, mobiliário e equipamentos que viabilizam 

ações acadêmicas como planejamento didático-pedagógico, atendendo plenamente 

às necessidades institucionais, possuem recursos de tecnologia da informação e 

comunicação apropriados, garantindo a privacidade para uso dos recursos, para o 

atendimento a discentes e orientandos, bem como para a guarda de material e 

equipamento pessoal com segurança. Dispõe de apoio, espaço para a guarda de 

equipamentos e materiais com segurança. 

Os Professores em tempo integral contarão com sala específica para seu uso 

no período em que estiverem cumprindo seu horário de trabalho fora de sala de 

aula. A instituição reconhece a necessidade de ordenação espacial, configurando o 

ambiente para o trabalho docente que se dedica à IES em tempo integral 

A sala de professores atende às necessidades institucionais considerando 

adequações às atividades, a acessibilidade, o plano de avaliação periódica dos 

espaços, a dimensão necessária para integração entre os membros da comunicação 

acadêmica e a previsão de serviços avariados e adequados. 
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6.1.5 Instalações Administrativas  

 

A Faculdade Serra do Carmo possui instalações compatíveis com sua 

estrutura organizacional e necessidade administrativa (Direção Geral, Secretaria 

Acadêmica, Atendimento Geral, Ouvidoria, Financeiro, Recursos Humanos, Serviços 

Gerais). 

6.1.6 Área de Convivência  

 

A Faculdade Serra do Carmo está localizada defronte uma área livre com 

bancos e arborização, onde os alunos e funcionários podem descansar ou dar uma 

pausa em suas atividades. Há vários restaurantes e lanchonetes nas vizinhanças da 

Escola que, além disso, conta com uma lanchonete no prédio onde funciona. Dois 

shoppings centers situam-se nas imediações da Escola, fornecendo à comunidade 

da Faculdade Serra do Carmo uma boa infraestrutura comercial. 

6.1.7 Instalações Sanitárias  

A Faculdade Serra do Carmo dispõe de 05 sanitários femininos e 05 

sanitários masculinos na sede da IES e no Anexo A 1(um) banheiro para a direção  

geral, 1(um) masculino e 1(um) feminino, destinados aos funcionários da IES, 

totalizando 13 sanitários, todos possuindo boxes destinados a pessoas com 

deficiências físicas.  

6.1.8 Infraestrutura destinada à CPA 

A comissão própria de avaliação da Faculdade Serra do Carmo possui 01 

(uma) sala com mesa para reunião. A Sala atende plenamente as suas funções e 

necessidade de seus usuários em qualquer momento. Está equipada com 

computadores, Internet, impressora compartilhada que ficam continuamente a 

disposição da CPA. 

6.1.9 Infraestrutura tecnológica 

Na Faculdade Serra do Carmo, todos os equipamentos encontram-se em 

rede, o que torna possível acessar a internet em banda larga. Os discentes, 
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docentes e funcionários administrativos podem usufruir das redes wifi que circundam 

o campus e todos colaboradores possuem correio eletrônico individual. Toda 

estrutura de rede é certificada para trafegar na velocidade de Gigabits por segundo. 

A IES disponibiliza para uso dos discentes um laboratório de informática com acesso 

à intranet da IES, bem como à internet. A rede é disponível ao acesso de discentes e 

docentes, de forma organizada, via cabeamento estruturado e wireless. Por meio do 

acesso ininterrupto aos laboratórios, a comunidade acadêmica pode elaborar seus 

trabalhos acadêmicos.  

Os equipamentos estão atualizados frente ao mercado tecnológico. Todos 

eles com sistema ope racional windows, conectados à sala de telecomunicações por 

meio de cabeamento estruturado, monitorados e controlados por servidores. Para 

gestão dos laboratórios, é utilizado o software Faronics Insight, que permite o total 

controle do professor a todos os computadores do local. As instalações atendem aos 

itens de segurança bem como apresentam iluminação e ventilação adequadas. Os 

laboratórios possuem uma equipe que garante suporte técnico e auxilia no preparo 

das aulas. São garantidos aos cursos materiais, equipamentos de qualidade e 

softwares, bem como a manutenção desses recursos para o desenvolvimento das 

aulas.  

Em atendimento à Portaria MEC nº 3.284, de 7/11/2003, que dispõe sobre 

requisitos de acessibilidade de pessoas com deficiência e que devem ser atendidos 

pelas IES, bem como ao Decreto nº 5.296, de 2/12/2004, que estabelece as normas 

gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras 

de deficiência ou com mobilidade reduzida; as instalações atendem às questões 

relacionadas à acessibilidade e mobilidade, com condições para utilização, com 

segurança e autonomia, total ou assistida. 

6.1.10 Infraestrutura de execução e suporte 

A equipe de suporte técnico e de manutenção é composta por profissionais 

com competência nas áreas elétrica, eletrônica, de hardware e hidráulica. Essa 

equipe é terceirizada pela IES e está distribuída em sistema de escala para conferir 

o funcionamento ininterrupto das instalações, com rapidez e segurança. Os 

equipamentos dos laboratórios atendem à quantidade, condições de uso e 

especificações previstas nos Projetos Pedagógicos de Cursos. De acordo com a 
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Política Institucional, a Faculdade Serra do Carmo objetiva sempre promover a 

melhoria contínua de seus espaços e equipamentos como diferencial para as 

práticas de ensino e pesquisa. É importante ressaltar que todos os equipamentos se 

encontram em bom estado de conservação, recebendo manutenção periódica ou 

sempre que professores, alunos, funcionários e coordenação de curso identifiquem 

essa necessidade. Para atendimento quanto à acessibilidade, os laboratórios de 

informática são equipados com softwares específicos de leitura de tela, teclados 

adaptados, fones de ouvido e espaço reservado para cadeirantes. 

6.1.11 Laboratório de informática  

A Faculdade Serra do Carmo possui laboratório de informática com 

capacidade para 20 (vinte) alunos. O Laboratório de Informática da Faculdade Serra 

do Carmo é utilizado nos turnos da manhã, tarde e noite por alunos e professores 

dos cursos de Graduação e Cursos de Extensão e por funcionários da Faculdade. 

Os alunos têm acesso aos equipamentos de informática através do laboratório 

que é utilizado nos turnos da manhã, tarde e noite, os 6 (seis) dias letivos da 

semana. O laboratório é utilizado para as aulas e também para uso pessoal dos 

alunos. Os alunos podem realizar seus trabalhos acadêmicos, programar conforme 

os softwares e aplicativos disponíveis no laboratório, utilizar a Internet para elaborar 

pesquisas com fins educacionais e usar os serviços de correio eletrônico. Para o 

acesso aos equipamentos os alunos têm um sistema de segurança.  

Os docentes têm acesso aos equipamentos de informática através do 

laboratório de informática e de microcomputadores para uso exclusivo dos 

professores localizados na sala dos professores.  

A Faculdade possui um Link de Internet de 6Mbps fornecido pela Embratel, 

que chega até a Instituição por um canal de fibra óptica. 

A manutenção e conservação dos equipamentos bem como a constante 

atualização e ampliação, manutenção da rede de dados, permitem o bom estado dos 

mesmos e é feita periodicamente e sempre que necessário pela equipe do Núcleo 

de Tecnologia da Informação e Comunicação. 

Os recursos audiovisuais e multimídias disponíveis para o atendimento das 

necessidades dos professores e alunos são administrados pelo Núcleo. A Faculdade 

tem uma política de atendimento às necessidades de recursos audiovisuais, com 
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atualização anual do acervo necessário para o perfeito atendimento às necessidades 

pedagógicas e administrativas.  

6.1.12 Plano de expansão e atualização de equipamentos 

A Faculdade Serra do Carmo possui no seu plano de expansão a previsão e o 

planejamento de ações que assegurem a expansão dos serviços educacionais 

ofertados pela IES na modalidade presencial e a distância. Neste sentido a 

aquisição, manutenção e ampliação dos equipamentos, acompanham as metas e 

objetivos previstos para a IES, em consonância com os indicadores de desempenho 

apurados.  

O quadro, a seguir, mostra a atual infraestrutura de apoio pedagógico, no que 

se referem a recursos audiovisuais e multimídia. 

 

 

EQUIPAMENTOS 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

Computadores 

Intel Core I5 / Intel 

Core I3 / Intel 

Celeron / Intel 

Pentium 

43 143 145 155 165 

Notebooks 

Intel core I7/ Intel 

core I3/ Intel Core 

I5 

12 17 19 20 23 

Projetor Epson 4 5 8 10 11 

Televisores 
LG / Philco / 

Samsung 
5 5 6 6 8 

Impressoras 

Multifuncional 
Kyocera 3 4 4 5 6 

Scanners 
Epson / 

Brother 
3 4 4 5 6 

Caixa de Som  2 3 3 4 4 

 

6.1.13 Relação equipamento/estudante/curso 

 Os estudantes utilizam os laboratórios, oficinas e estúdios da Faculdade, de 

acordo com as normas baixadas pela Administração Superior e aprovadas pelas 

Coordenações de curso quando forem implantados os laboratórios e os demais 

meios instrucionais. Quadro a seguir demonstra a relação estudantes/equipamentos: 
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CURSOS ESTUDANTES MICROS RELAÇÃO 

(Estudante/micro) 

Administração 92  

43 

 

15.11 Ciências Contábeis 139 

Direito 419 

6.1.14 Inovações Tecnológicas Significativas 

A FASEC reconhece que a Tecnologia da Informação, no seu papel atual de 

motor determinante da nova sociedade global, é ferramenta essencial para o suporte 

aos diversos processos que envolvem manipulação e geração de conhecimento. A 

atividade de educar, de acordo com sua natureza, é, portanto, inteiramente elegível 

para usufruir de tal suporte. 

Tem procurado, portanto, incentivar no corpo docente e discente a percepção 

da importância da tecnologia nos diversos aspectos da sociedade e no mundo do 

trabalho atual por meio da divulgação e utilização de tais tecnologias, nos diversos 

meios disponíveis e adequados. 

O Núcleo de Tecnologias da Informação e Comunicação da Faculdade Serra 

do Carmo está instalado no piso térreo do prédio e supervisionado por um professor 

em tempo integral e operado por 2(dois) técnicos com formação superior na área de 

Tecnologia da Informação. O Núcleo possui regulamento próprio, que descreve suas 

competências, responsabilidades e regras de uso.  

A estrutura de TI da FASEC está em expansão a fim de atender cada vez 

melhor as necessidades de sua equipe e de seus alunos, seu Núcleo de Tecnologia 

da Informação conta hoje com servidores que atendem às necessidades atuais: 

 Servidor de Sistema Administrativo, Financeiro e Pedagógico com 

Microsoft Windows 2008 Server e Linux; 

 Servidor Proxy, Firewall e Roteador Unifi; 

 Servidor compartilhando arquivos e diretórios nas redes Administrativas e 

Laboratórios; 

 Dentre os diversos serviços oferecidos pelo portal estão: 

 Portal do Aluno: onde o acadêmico tem a qualquer hora e em qualquer 

lugar, acesso às suas notas, materiais, conteúdos para as aulas e 

diversos outros serviços; 
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 Portal do Professor: para digitação on-line das notas, livro de chamadas e 

disponibilizar aos alunos materiais de apoio para as aulas. 

A Faculdade dispõe de acesso à internet por meio de uma rede sem fio Wi-Fi 

para os Professores e para os alunos nas dependências da faculdade. 

 

6.1.15 Instalações para o Núcleo de Atendimento ao Discente e Docente –
NADDE 

 

A Faculdade Serra do Carmo possui instalações compatíveis com as 

necessidades do Núcleo de Atenção ao Discente e Docente, dotadas de todos os 

equipamentos necessários para o exercício das funções inerentes.  

 

6.1.16 Espaços para atendimento aos Discentes 

 

A Fasec dispõe de espaços para atendimentos aos discentes que atendem às 

necessidades institucionais, considerando a sua adequação às atividades. Os 

atendimentos são realizados por setores que possibilitam variadas formas de 

assistência, quer de forma individualizada ou em grupo, de acordo com as 

necessidades e anseios dos acadêmicos. A seguir, são apresentados os diferentes 

setores que realizam esse suporte aos alunos: 

Atendimento Geral: 

Setor responsável pelo atendimento à comunidade acadêmica. Nesse setor, 

são protocolados requerimentos, recebidas matrículas, inscrições e solicitações 

dirigidas aos diferentes departamentos da Instituição, assim como feita a retirada de 

documentos, como declaração de matrícula, histórico escolar, diplomas, entre 

outros. O setor possui comodidade necessária com ampla área para atendimento 

aos discentes, contando com guichês de atendimento com profissionais capacitados. 

Estão disponíveis aos discentes 12 lugares para espera, nos guichês, além de dois 

conjuntos de mesa e cadeiras para apoio ao preenchimento de documentos. O 

atendimento é organizado por meio de senhas. 
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Secretaria Acadêmica:  

Setor responsável pelo acompanhamento de processos, registros, controles e 

documentação acadêmica. Nesse setor, são realizados os registros de matrículas, 

transferências internas e externas, processos de aproveitamento de estudos, 

trancamento, cancelamento de matrícula e emissão de documentos acadêmicos, tais 

como: declarações de matrícula, certidões de conclusão e históricos escolares.  

Coordenações de Cursos: 

Possuem espaços para as atividades dos coordenadores de curso que, por 

característica da função, prestam atendimento aos discentes em espaço 

individualizado.  

Núcleo de Atendimento ao Discente e Docente (NADDE):  

Tem o objetivo de auxiliar o aluno em suas dúvidas, dificuldades e 

necessidades, que possam vir a influenciar no bom andamento de sua vida 

acadêmica, de modo a proporcionar uma melhor adaptação e integração ao 

ambiente e à rotina do Ensino Superior, promovendo sua permanência acadêmica. 

Salas de Tutoria:   

Contam com a mesma estrutura das salas de aula, com mesas, cadeiras 

estofadas, ar condicionado e equipamentos e telas para projeção. As salas de tutoria 

possuem uma a mesa de reuniões que comporta 08 alunos, tendo disponíveis 

pontos elétricos para uso de note- books e pontos de rede para acesso à internet. 

Todos esses espaços dispõem de tamanho adequado ao número de usuários, 

são climatizados, com iluminação adequada, boa acústica, mobiliário, equipamentos 

tecnológicos: computadores, telefone, internet, intranet, portal, Ambiente Virtual de 

Aprendizagem e à biblioteca on-line. Possuem acessibilidade por meio de 

elevadores e/ou rampas, piso tátil, espaços próprios para cadeirantes atendendo às 

necessidades institucionais, às leis de acessibilidade e às exigências do MEC. 

A avaliação e manutenção dos espaços de atendimento aos discentes são 

realizadas de forma periódica pela equipe administrativa, sendo as adequações 

realizadas pela equipe de manutenção de modo preventivo e corretivo, além da 

contratação de terceiros especializados nas áreas de reparos de instalações. 
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6.2  BIBLIOTECA 

 

A Biblioteca da Faculdade Serra do Carmo, cumprindo missão da é, 

sobretudo, formar cidadãos, mediante a produção e a socialização do conhecimento, 

contribuindo para o desenvolvimento educacional e sociocultural da Região Norte, 

particularmente, do Estado do Tocantins.  

A finalidade da Biblioteca da faculdade serra do carmo é oferecer suporte 

informacional aos programas de ensino, iniciação científica e extensão e destinam-

se, primordialmente, a alunos regularmente matriculados, egressos, professores  

equipe técnica administrativa. 

A Biblioteca vem confirmar o compromisso da FASEC em tornar-se uma 

Instituição de Ensino de excelência, sempre em busca do conhecimento, 

proporcionando o avanço das ciências e consequente progresso da sociedade na 

qual está inserida. 

A Biblioteca possui regulamento próprio que descreve todas suas atribuições 

e serviços e ainda as normas de utilização.  

6.2.1 Plano de atualização do acervo 

No intuito de estabelecer uma melhor gerência de toda essa estrutura 

documental, a Gestão da Biblioteca Serra do Carmo (BSC) cumpri as Políticas de 

Desenvolvimentos das Coleções (PDC), que estabelece os princípios norteadores da 

formação do acervo, de modo sistêmico e integrado aos pressupostos 

administrativos e gerenciais. É importante esclarecer que o objetivo do PDC está 

diretamente ligado ao crescimento racional e equilibrado do acervo, assim como ao 

estabelecimento de normas claras quanto à formação e desenvolvimento do acervo 

atendendo o Instrumento de avaliação vigente do Inep/Mec, as bibliografias dos 

cursos e, sobretudo, à definição de prioridades no que tange à aquisição de 

materiais para a composição do referido acervo. Portanto, sendo o PDC um 

documento norteador, ou seja, estando previstas revisões e reformulações. 

A Biblioteca, está instalada em ambiente climatizado, amplo e 

confortável, com salão de leitura e cabines individuais para consultas, estudo e 

pesquisas. Possui regulamento próprio que descreve todas suas atribuições e 

serviços assim como as normas de utilização. 
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O docente e os discentes terão à sua disposição uma sala para estudo em 

grupo; uma sala de estudo individual; um salão com: 09 (nove) cabines individuais 

para estudo, 08 (oito) mesas redondas com 4 cadeiras e 01 mesa Oval com 8 

cadeiras, destinadas ao estudo coletivo; Também 08 (oito) cabines individuais com 

computadores e acesso à internet. 

O acervo da biblioteca é 100% virtual conforme preconiza o instrumento 

de avaliação vigente do Inep/Mec. O acervo é articulado a outros setores 

bibliográficos, por meio de assinaturas de acessos às bases de 

dados/plataformas disponíveis no Brasil. 

Os Usuários podem utilizar os serviços da Biblioteca são: professores, 

estudantes e funcionários da Faculdade Serra do Carmo através de login e 

senha do usuário. 

A consulta bibliográfica para o usuário da Biblioteca dispõe de mecanismos 

100% digitais para busca de informações. A pesquisa é efetuada por meio de 

catálogos das plataformas digitais contratadas através de assinaturas pela IES e 

disponibilizados na página da Biblioteca por autor, título, assunto.  

O empréstimo do acervo é 100% virtual, sua utilização é ininterrupta. Não 

há empréstimo físico. O usuário não poderá repassar seu acesso para outra 

pessoa, permanecendo sob sua total responsabilidade no uso realizado e todos 

os ônus advindos de comportamento inadequado, no cumprimento dos direitos 

autorais das obras disponíveis. 

Atualmente a Biblioteca da Faculdade Serra do Carmo, mantém assinatura 

de 5 bases de dados, sendo: Minha Biblioteca que atende as áreas Ciências 

Sociais e Aplicadas, Exatas, Letras e Artes, Pedagógica, Jurídicas e Medicina & 

Saúde  possuindo mais de 10.000 mil títulos, garante o acesso 24 horas em 365 dias 

anuais e docentes e toda comunidade acadêmica pode acessá-la de quaisquer 

lugares;  

Acervo Digital Saraiva,  dividida em BDS Acervo Jurídico, Gestão e Técnico, 

possuindo mais de 3.300 mil títulos; Biblioteca Digital Proview, mais de 1.200 

títulos na área jurídica; ABNTColeção, normas técnicas para gestão. 
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6.2.2 Bibliografia Básica por Unidade Curricular (Uc) 

 

A bibliografia básica está disposta em espaço adequado, o acervo está 

informatizado e tombado, estando disponível 01 exemplar por unidade curricular. 

Há títulos virtuais, com instalações e recursos tecnológicos que atendem à 

demanda e à oferta ininterrupta via internet, bem como de ferramentas de 

acessibilidade e de soluções de apoio à leitura, estudo e aprendizagem que a 

comunidade acadêmica poderá fazer uso também, por ter acesso virtual, bastando 

seu cadastro na central. 

O plano de contingência da Biblioteca contempla os requisitos pertinentes aos 

cuidados de prevenção e assistência ininterrupta de  atendimento aos discentes. A 

atualização do acervo será monitorado pelo NDE com a periodicidade anual. 

A biblioteca digital conta com a ferramenta LER EM VOZ ALTA para 

deficientes visuais e está adquirindo para a biblioteca física, o devido programa para 

escutar o que digita DOSVOX, que consistirá em possuir um teclado diferenciado, 

Teclado com o sistema braille e fone de ouvido. 

6.2.3 Bibliografia Complementar por Unidade Curricular (Uc) 

As bibliografias complementares indicadas pelos docentes nos planos de 

ensino constam no acervo Virtual da IES, e atendem às necessidades de ensino de 

cada disciplina, no mínimo 05 (cinco) referências por disciplina. 

As referências complementares foram referendadas pelo NDE do curso.  

6.2.4 Periódicos Especializados 

A Biblioteca da Faculdade Serra do Carmo tem assinatura dos Periódicos 

Online da Revista dos Tribunais com 37 periódicos de Doutrinas, Jurisprudência, 

Legislação, Súmulas OJs PNs, Doutrinas Essenciais, Pareceres e Soluções Práticas 

dos Juristas. 

Há acesso no site a periódicos especializados, indexados e correntes, sob a 

forma virtual, distribuídos entre as principais áreas do curso, no entanto os 

acadêmicos têm acesso por meio da Internet a diversos canais de produção. 

 



   

                                                                                                                                                                         

236  

6.2.5 Horário de funcionamento 

A Biblioteca tem um horário flexível que proporciona aos alunos e docentes, 

horários para estudos e pesquisa. O horário de funcionamento abrange todos os 

turnos, matutino, vespertino e noturno, assim, o aluno tem a possibilidade de realizar 

pesquisas, estudos e leituras extras turnos das aulas, bem como os docentes, 

possuem essa mesma oportunidade. A Biblioteca funciona aos sábados, 

possibilitando a alunos, docentes e comunidade a oportunidade de estudar em 

períodos que não estejam no horário da aula e de trabalho. 

A Biblioteca da Faculdade Serra do Carmo possui regulamento próprio e seu 

funcionamento ocorre das 8 às 22 horas, de segunda a sexta-feira e nos sábados 

das 8 às 12 horas. 

 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

 

DIAS DA SEMANA 

MANHÃ TARDE NOITE 

INÍCIO FIM INÍCIO FIM INÍCIO FIM 

SEGUNDA À SEXTA 8h 12h 12h 18h 18h 22h 

SÁBADO 8h 12h     

 

6.2.6 Pessoal técnico-administrativo da Biblioteca 

 

A Biblioteca conta, atualmente, com uma Bibliotecária, bacharel em 

Biblioteconomia, especialista em docência universitária legalmente habilitada para o 

exercício de suas funções, e dois auxiliares de biblioteca, além do pessoal de apoio 

e de serviços gerais. De acordo com a expansão dos cursos e programas de pós-

graduação, a Biblioteca ampliará a quantidade e qualificação de seus técnicos e 

auxiliares técnicos. 

CARGO QUANTIDADE FORMAÇÃO 

PG G EM EF 

Bibliotecário 1 X    

Auxiliar de Biblioteca 3   X  

TOTAL 4   

Legenda: PG pós-graduação; G graduação; EM ensino médio completo; EF ensino fundamental completo. 
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6.3 ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS 

ESPECIAIS OU COM MOBILIDADE REDUZIDA. 

 

Atenta ao disposto na Portaria do MEC nº 3.284, de 7 de novembro de 2003, 

sobre os requisitos de acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências físicas a 

FASEC determinou políticas que reconhecem as necessidades diversas dos alunos, 

acomodando os estilos e ritmos de aprendizagem e assegurando uma educação de 

qualidade a todos, por meio de metodologias de ensino apropriadas, arranjos 

organizacionais, uso de recursos diversificados e parceria com as organizações 

especializadas. 

Atenta à sua responsabilidade social, a FASEC adota políticas para os 

portadores de necessidades especiais, conforme legislação em vigor. 

6.3.1 Plano de Promoção de Acessibilidade e Atendimento Prioritário 

 

As instalações da Faculdade são adequadas às condições de acesso para 

pessoas com necessidades especiais. Tal adequação é resultado do atendimento às 

exigências legais (Lei Nº 5.296/04 e Decreto 5.773/06) e observação das 

necessidades da comunidade acadêmica. Estas normas visam dar as pessoas com 

necessidades educacionais especiais a possibilidade de acesso a todos os espaços 

de aprendizagem e de convivência da Faculdade.  

São as seguintes as adaptações, normas e objetivos da Instituição com 

relação a este item, de acordo com cada público específico: 

a) Para os alunos portadores de deficiência física: 

 livre circulação dos estudantes nos espaços de uso coletivo, com a eliminação 

de barreiras arquitetônicas assegurando o acesso aos espaços de uso 

coletivo, para que o deficiente possa interagir com a comunidade acadêmica; 

 lavabos, bebedouros e banheiros adaptados ao uso de portadores de 

 deficiência física; 

 portas e banheiros com espaço suficiente para permitir o acesso de cadeira 

de rodas; 

 barras de apoio nas paredes dos banheiros; 

 rampas, facilitando a livre circulação de cadeira de rodas; 
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 Elevador facilitando a circulação e acesso aos ambientes para cadeira de 

rodas; 

 vagas em estacionamentos nas proximidades da IES. 

 

Sem prejuízo de acessibilidade às demais dependências da infraestrutura 

física, estas adaptações privilegiarão o acesso de deficientes à biblioteca, 

laboratórios e espaços de convivência, e serão implementadas conforme a 

necessidade e a disponibilidade de recursos por parte da Mantenedora. 

 Para os alunos portadores de deficiência visual e deficiência auditiva, 

oferecerá, caso seja solicitada e conforme a legislação em vigor, estrutura disponível 

do ingresso à conclusão do curso, proporcionará, caso seja necessário. 
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7 METODOLOGIA E CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PDI 

 

Após a elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional o grande 

desafio que se coloca é o da sua implementação, ou seja, da transformação da visão 

e ideias em realidade palpável. A consolidação da Visão entre os clientes internos e 

externos exige a criação de um conjunto objetivo, ordenado e sistemático de ações 

práticas em busca de resultados. 

Seria altamente recomendável que a implementação do Plano de 

Desenvolvimento Institucional levasse em consideração ferramentas de Qualidade 

em Gestão, tais como o PDCA. 

O PDCA é um ciclo que se repete cada vez que o processo é alterado, sendo 

um método gerencial composto de quatro fases básicas “Plan-Do-Check-Act”, ou 

seja: 

• P (Plan) Planejamento; 

 Definir as metas; 
 Definir os métodos que permitirão atingir as metas propostas; 

 

 D (Do) Execução; 
 

 Educar e treinar; 
 Executar a tarefa; 

 

 C (Check) Verificação; 
 

 Verificar os resultados; 
 

  A (Action) Ação Corretiva; 
 

 Atuar corretivamente. 
 
Em síntese – planeje, faça, verifique, aja. 

O PDCA é a descrição da forma como as mudanças devem ser realizadas 

numa organização de qualidade. Não inclui apenas os passos do planejamento e 

implementação de uma mudança, mas também a verificar se as alterações 

produziram a melhoria desejada ou esperada, agindo de forma a ajustar, corrigir ou 

efetuar uma melhoria adicional com base no passo de verificação. 

O grande diferencial do PDCA é o incentivo à melhoria contínua, composto 

por quatro fases ou etapas. 
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7.1  1ª ETAPA: P (PLAN) – PLANEJAMENTO 

 

Trata do estabelecimento dos objetivos e dos processos necessários para a 

obtenção de resultados, de acordo com os requisitos do cliente e com a política da 

qualidade da organização. 

Consiste na detecção de um problema ou possibilidade de melhoria, na busca 

de suas causas, seleção das causas principais e montagem de um plano de ação. 

Nessa etapa, podem ser usadas algumas ferramentas da qualidade como: 

Brainstorming, Multivotação, Sistema GUT-CD, Diagrama de Ishikawa, as 

Sete 

Ferramentas para o Planejamento da Qualidade, Modelagem Estatístico-

Matemática, Teoria de Amostragem, Simulação, Plano de Ação 5W2H e outras. 

A etapa de planejamento deve ser concluída com a elaboração de um 

documento contendo o objetivo principal, as metas (sub-objetivos quantificáveis, com 

indicadores de desempenho e datas limite – deadlines) e métodos. Cada meta deve 

contar com seu método, ou seja, a sequência de ações para se atingir cada meta. O 

método deve ser checado pelo sistema 5W2H (o que deve ser feito, quando, como, 

onde, por que, quem irá fazer, quanto irá custar). 

As metas são definidas pela alta administração ou a média gerência e os 

métodos pela equipe responsável pela implementação do PDCA. O processo de 

negociação de metas e métodos denomina-se Sistema de Negociação Ringi. O 

documento elaborado deve ser assinado pela equipe responsável pela 

implementação e pela alta administração da empresa. 

7.2. 2ª ETAPA: D (DO) – EXECUÇÃO OU IMPLEMENTAÇÃO DOS PROCESSOS 

 

 Significa execução das tarefas exatamente como foram previstas no 

plano e coleta de dados para verificação do processo. Nesta etapa é essencial o 

treinamento no trabalho decorrente da fase de planejamento. 

O sucesso dessa etapa depende do sucesso da etapa anterior, considerando-

se que a eliminação de um erro na etapa de planejamento tem um custo menor do 
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que a eliminação do mesmo erro na etapa de execução. A execução consiste em 

seguir fielmente o plano de ação elaborado na primeira etapa do Ciclo PDCA. 

A Implementação implica em: 

 planejamento e estruturação de ações; 

 definição de grupos de implementação; 

 logística da implementação. 

7.3 3ª ETAPA: C (CHECK) - VERIFICAÇÃO, CHECAGEM 

A checagem consiste no monitoramento e medição de processos e produtos 

em relação à política, objetivos e requisitos para o produto, bem como a 

comunicação dos resultados. 

A checagem é essencial para podermos avaliar o sucesso das etapas 

anteriores. Nesta etapa podem ser utilizadas as Sete Ferramentas para o Controle 

Estatístico da Qualidade, assim como outras ferramentas estatísticas, como, por 

exemplo, Análise de Variância, Regressão, técnicas multivariadas (Principal 

Component Analysis, ANOVA,Cluster Analysis, Discriminante, Correlações 

Canônicas etc). 

7.4  4ª ETAPA: A (ACTION) – AGIR 

Esta etapa diz respeito à tomada de ações a fim de melhorar continuamente o 

desempenho dos processos. Baseia-se no resultado da checagem, pois conclui 

sobre a necessidade de ações corretivas (se a checagem detectou algum problema), 

preventivas (se não ocorreu nenhum problema, porém, poderia ter ocorrido) ou de 

padronização (se tudo ocorreu conforme o planejado e uma nova maneira de 

executar determinado processo foi descoberta). 

A finalização da implantação de um PDCA dá origem a outro PDCA, ou seja, 

a quarta etapa (Action) de um PDCA dará origem à primeira etapa (Plan) do próximo 

PDCA, sendo esta a base da melhoria contínua. 

Essa conexão entre Action-Plan chama-se de circularidade do PDCA. Os 

resultados da implantação dos PDCA's devem ser comunicados para a alta 

administração num momento denominado Workshop (prestação de contas). 
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Normalmente existem datas fixas, mensais, para a realização de workshop, assim 

como existe toda uma tecnologia para gerenciar esses eventos. 

 

7.5 METODOLOGIA PARA A EXECUÇÃO OU IMPLEMENTAÇÃO DOS 

PROCESSOS (2ª ETAPA) 

A Implementação implica em: 

• planejamento e estruturação de ações; 

• utilização dos recursos disponíveis de acordo com o programado; 

• definição de grupos de implementação; 

• treinamento e supervisão da equipe de trabalho, de tal forma que sejam “os 

• melhores do mundo” naquilo que fazem. Inclui o treinamento no trabalho, 

treinamento em coleta de dados e a execução das tarefas conforme os 

procedimentos-padrão; 

• logística da implementação – estabelecimento dos fluxogramas do processo; 

• verificação final da disponibilidade de recursos financeiros; 

• implementação do cronograma físico; 

• implementação do cronograma financeiro; 
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• acompanhamento e controle das atividades; 

• avaliação final dos trabalhos executados. 

Durante esta fase existem os relatórios informativos sobre os trabalhos 

executados. No final deve-se ter um atestado de avaliação geral. 

Os grupos de implementação devem estar atentos para: 

• concentrar esforços nos resultados esperados do projeto; 

• ser flexível dentro de uma medida razoável; 

• envolver os níveis hierárquicos superiores, com o objeto de conseguir o 

apoio necessário à elaboração e à implantação do projeto; 

• ter adequado e realista sistema de informação; 

• manter contatos diretos com as pessoas envolvidas no projeto; 

• fazer adequada distribuição de tarefas entre seus subordinados; 

• manter racionalidade nos dispêndios inerentes ao projeto, gastando onde 

realmente for necessário; 

• manter situação realista, não pendendo para o otimismo ou pessimismo; 

• incentivar críticas e debates pela comunidade acadêmica quanto ao 

desenvolvimento do projeto; 

• fazer projetos viáveis em conteúdo, recursos e tamanho da situação a ser 

considerada; 

• manter coerência em suas atitudes e decisões; 

• lembrar que o projeto é um sistema e deve ser tratado como tal; 

• resolver os problemas de conflitos inerentes à administração do projeto; 

• lembrar que o projeto considera, além de problemas presentes, também 

• problemas futuros; 

• minimizar os problemas de realocação dos funcionários alocados no 

projeto, 

• planejando a conclusão do mesmo; 

• manter adequado sistema de controle e avaliação do projeto, inclusive de 

suas atividades (partes do projeto). 

Para que a implementação/execução seja realizada com êxito é necessário: 

• cumprimento dos prazos previstos; 

• enquadramento aos custos preestabelecidos; 
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• cumprimento da qualidade técnica esperada; 

• cumprimento das exigências de viabilidade; 

• cumprimento de equilíbrio financeiro durante e/ou após a conclusão; 

• manutenção de equilíbrio operacional nas atividades da empresa; 

• aumento ou pelo menos manutenção da rentabilidade normal da empresa; 

• aumento ou pelo menos manutenção da captação de oportunidades de 

negócios. 

 

7.5.1 Responsável pela Implementação do Plano 

 

 O Diretor Geral da Faculdade Serra do Carmo é o responsável pela 

implantação do Plano de Desenvolvimento Institucional e designará para ajudá-lo 

uma Comissão formada pelos seguintes membros: 

• Coordenadoria de Ensino; 

• Coordenadoria de Iniciação Científica, Extensão e Pós graduação; 

• um representante dos coordenadores de curso; 

• um representante dos docentes. 

7.5.2  Etapas e o Cronograma de Implementação do PDI 

O quadro a seguir apresenta os passos para implementação do PDI: 

DESCRIÇÃO DOS PASSOS RESPONSÁVEL 

1. Designar a Comissão para a implantação do PDI. Direção Geral 

2.Divulgar os objetivos, metas e ações estabelecidas no PDI a toda à 
comunidade acadêmica com objetivo de sensibilização e 
arregimentação de colaboradores. 

Comitê Gestor 

3.Definição de responsáveis pelas ações já estabelecidas no PDI. Comitê Gestor 

4.Identificação de necessidade de treinamento por parte dos 
responsáveis pelas ações. 

Comitê Gestor e Grupos 
de Trabalhos 

5. Identificação de recursos necessários e estabelecimento de 
prazos para a execução das ações. 

Comitê Gestor e Grupos 
de Trabalhos 

Execução/Monitoramento. Comitê Gestor e Grupos 
de Trabalhos 

Garantir o alcance das metas. Comitê Gestor, Grupos 
de Trabalhos e 
Comunidade Acadêmica 
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TÍTULO I 

DO NÚCLEO DE ENSINO A DISTÂNCIA, DA MODALIDADE E DAS COMPETÊNCIAS 

             CAPÍTULO I 

                                    DO NÚCLEO DE ENSINO A DISTÂNCIA - NED 

Art. 1º - O Núcleo de Ensino a Distância - NED é um órgão de apoio acadêmico, no 

desenvolvimento do Programa Institucional de Educação a Distância, decorrente da 

Política Institucional de Ensino, expressa no Projeto Pedagógico Institucional (PPI), 

que é parte integrante do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) vigente, da 

Faculdade Serra do Carmo. 

Art. 2º - O NED é constituído por uma equipe de professores, funcionários técnico-

administrativos, coordenados por um professor, indicado pela Direção Geral. 

Art. 3º - O planejamento do NED será elaborado pela Coordenação do Núcleo, 

sendo submetido à apreciação e aprovação do Conselho Superior - CONSUP, 

anualmente. 

CAPÍTULO II 

DA MODALIDADE DE ENSINO 

Art. 4º - O Ensino a Distância é a modalidade educacional que ocorre com a 

utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação entre estudantes e 

professores, cujas atividades são desenvolvidas em lugares e tempos diversos. 

Art. 5º - O Programa de Ensino a Distância da Faculdade Serra do Carmo poderá 

realizar, desde que devidamente credenciado, de acordo com a legislação 

pertinente: 

 cursos de graduação (Bacharelados, Licencituras e Tenológicos); 

disciplinas dos cursos de graduação presenciais oferecidos na modalidade a 

distância; 

 cursos de pós-graduação Lato Sensu; 

 cursos de atualização e capacitação de curta duração na modalidade a 

distância; 

 cursos de extensão a distância; 

 cursos de nivelamento; 
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 Cursos técnicos  profissionalizantes; 

 Cursos de educação de Jovens e Adultos. 

Art. 6º - O NED é responsável pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA, 

oferecendo suporte para essa modalidade que é de uso obrigatório, tanto para 

docentes, como para discentes. 

Art. 7º - O Ensino a Distância organiza-se segundo metodologia, gestão e 

avaliação peculiares, para as quais terão, obrigatoriamente, momentos presenciais 

para: 

 avaliações de desempenho acadêmico; 

 estágios obrigatórios, quando previstos na legislação pertinente; 

 defesa de trabalhos de conclusão de curso; 

 atividades relacionadas a laboratórios de ensino, quando for o caso; 

 atividades complementares; 

 estudos independentes. 

Art. 8º - O Núcleo também poderá apoiar docentes e acadêmicos de disciplinas 

presenciais que utilizam as ferramentas do Ensino a Distância, disponibilizadas pela 

IES apenas como recurso pedagógico. 

Art. 9º - O apoio docente e discente desenvolvido pelo NED visa complementar e 

aprofundar os conhecimentos em Ensino a Distância como modalidade de ensino na 

educação superior, capacitando professores e alunos, em suas respectivas funções, 

para um melhor desempenho nas disciplinas. 

CAPÍTULO III 

DAS COMPETÊNCIAS DO NÚCLEO DE ENSINO A DISTÂNCIA 

Art. 10 - Compete ao Núcleo de Ensino a Distância: 

contribuir para o desenvolvimento de uma cultura institucional favorável à 

aprendizagem a distância, por meio da disseminação de programas, conhecimentos 

e tecnologias aplicadas, para a melhoria da qualidade e ampliação das 

possibilidades de acesso ao ensino superior; 
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implementar, acompanhar e avaliar cursos na modalidade de educação a distância 

em diversos níveis, conforme a legislação em vigor e também outros que se fizerem 

necessários e que estiverem de acordo com os objetivos da IES, a saber, cursos de: 

 Graduação; 

 Pós-graduação Lato Sensu; 

 Atualização e/ou capacitação de curta duração; 

 Extensão; 

 Nivelamento; 

 Graduação tecnológica; 

 Técnicos profissionalizantes. 

Parágrafo Único - Oferecer suporte nos cursos de graduação, nas disciplinas 

ofertadas na modalidade a distância, conforme a legislação vigente. 

Coordenar e prestar apoio aos cursos e professores na produção de 

disciplinas/cursos no formato EAD; 

Favorecer a interdisciplinaridade no Ensino a Distância; 

Envolver os recursos tecnológicos de informação e comunicação, permitindo a 

professores e alunos a interatividade em rede; 

Oferecer uma equipe de apoio permanente para professores e alunos, visando a 

solução de dificuldades técnicas e pedagógicas, como de uso das ferramentas de 

Ensino a Distância, quaisquer sejam os cursos realizados na modalidade. 

TÍTULO II 

DOS BENS E DA ORDEM FINANCEIRA 

Art. 11 - Os bens, móveis e imóveis, utilizados pelo Núcleo de Ensino a Distância 

serão colocados à sua disposição pela mantenedora da IES. 

Parágrafo Único - O Núcleo utilizará todo o apoio logístico e tecnológico da 

Instituição. 

Art. 12 - É de responsabilidade do NED a elaboração do seu plano de trabalho em 

consonância com os limites orçamentários definidos pela Mantenedora. 
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TÍTULO III 

DA ESTRUTURA ACADÊMICA E ADMINISTRATIVA 

Art. 13 - O Núcleo de Educação à Distância - NED é constituído por: 

 Coordenação Geral; 

 Coordenação Pedagógica; 

 Coordenação de Tecnologia e Informação; 

 Assessoria Técnica na Produção de Conteúdo; 

 Secretaria de Apoio Administrativo; 

 Professor autor; 

 Professor formador; 

 Gerente de polo; 

 Tutor. 

Parágrafo Único - Para suprir necessidades futuras, poderão ser criados outros 

departamentos, desde que aprovados pelas instâncias superiores, condicionados à 

aprovação da Mantenedora. 

CAPÍTULO I 

DOS DEPARTAMENTOS DO NÚCLEO DE ENSINO A DISTÂNCIA 

                  Seção I 

Da Coordenação Geral 

Art. 14 - A Coordenação Geral é exercida por um docente com formação acadêmica 

e, preferencialmente, com experiência na modalidade de ensino a distância, indicado 

e nomeado pela Direção Geral. 

Parágrafo único - Na ausência do titular, responde pela Coordenação Geral um dos 

coordenadores, de Tecnologia da Informação ou Pedagógico, indicado pela Direção 

Geral para desempenho provisório da função. 

Art. 15 - Ao Coordenador Geral compete: 

 coordenar a execução das políticas de ensino na modalidade a distância, de 

forma integrada com as atividades de pesquisa e extensão; 



 
 

6  

 acompanhar e avaliar as atividades dos Professores, Gerentes de polo e 

Tutores de cursos oferecidos semipresencialmente, ou a distância, na sua 

respectiva área de atuação; 

 subsidiar e acompanhar o processo de distribuição da carga horária docente 

em articulação com a coordenação de curso e proceder à análise prévia das 

propostas de admissão e desligamento de docentes do NED; 

 supervisionar as atividades de orientação técnico-pedagógica do corpo 

docente, visando o aprimoramento do processo ensino-aprendizagem, 

controlando a elaboração e aplicação dos planos de ensino dos cursos na 

modalidade a distância; 

 supervisionar as atividades programadas dos cursos na modalidade a 

distância no que diz respeito às atividades de planejamento e avaliação do 

ensino, considerando os respectivos projetos pedagógicos; 

 elaborar propostas inovadoras de ensino-aprendizagem, fomentando o uso de 

Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC e assessorar e acompanhar 

os programas de nivelamento discente; 

 propor a normatização e sistematização dos procedimentos complementares 

ao Regimento Interno relativos à organização, controle e acompanhamento 

das atividades do ensino a distância, mediante aprovação do Conselho 

Superior; 

 promover e acompanhar a elaboração dos projetos pedagógicos dos cursos a 

distância, a partir das diretrizes curriculares, e zelar pela sua constante 

atualização, assegurando unidade e coerência ao ensino ministrado e às 

atividades complementares, incluindo-se os estágios; 

 selecionar profissionais para apoiar a produção de materiais didáticos dos 

cursos; 

 acompanhar, em consonância com as exigências legais, a execução dos 

respectivos processos avaliativos conduzidos pela Avaliação Institucional; 

 acompanhar e responsabilizar-se, no âmbito de suas competências, pelos 

processos de recredenciamento institucional, reconhecimento e renovação de 

reconhecimento dos cursos a distância da Faculdade Serra do Carmo; 
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 coordenar as políticas de apoio aos alunos com necessidades educativas 

especiais, de acordo com a legislação e normas específicas; 

 elaborar e fazer cumprir o Calendário Acadêmico dos cursos a distância, em 

articulação com as demais coordenações de curso; 

 supervisionar a elaboração, a implementação e o funcionamento dos cursos 

de pós-graduação 

 Lato Sensu e dos projetos e programas de educação continuada a distância; 

 apresentar, nos prazos fixados, em instrumento próprio, o plano de trabalho 

do NED; 

 superintender as atividades administrativas de ensino, extensão e 

formação continuada na modalidade EaD; 

 supervisionar o desenvolvimento e atualização do AVA, bem como a 

infraestrutura necessária ao desenvolvimento de novos projetos, articulando-

se com as demais áreas envolvidas; 

 estabelecer a necessidade de quadro de servidores dedicados ao Sistema de 

EaD, com a anuência da Direção Geral e definir a política de capacitação 

profissional para assegurar o cumprimento dos objetivos e metas da mesma, 

de conformidade com a política institucional; 

 supervisionar as atividades dos polos de apoio presencial no que se refere 

aos procedimentos acadêmicos, zelando para a fiel execução dos projetos 

pedagógicos dos cursos; 

 acompanhar as ações em seu âmbito, relacionadas à efetivação de 

matrículas, taxas de evasão e ocupação dos cursos; 

 expedir instruções de serviços, ordens de serviço e avisos, no âmbito de suas 

competências; 

 exercer as funções próprias, correlatas ao ensino na modalidade a distância, 

ou outras que lhe sejam delegadas; 

 representar o NED em todas as instâncias ou delegar a representação aos 

demais Coordenadores; 
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 manter contato com a comunidade interna e externa da FASEC, a fim de 

divulgar as ações do Núcleo e estabelecer parcerias e outras formas de 

cooperação em EAD; 

 planejar, acompanhar e fiscalizar os aspectos físico, pessoal, orçamentário 

e financeiro do NED; 

 planejar, coordenar, desenvolver e encaminhar relatórios de Atividades do 

Núcleo; 

 cumprir e fazer cumprir o Regimento Interno, as resoluções e demais normas 

da FASEC. 

Seção II 

Da Coordenação Pedagógica do NED 

Art. 16 - A Coordenação Pedagógica é constituída por um professor, com formação 

acadêmica e experiência na área pedagógica e também, preferencialmente, na 

modalidade de ensino a distância, indicado pelo Coordenador Geral, em consonância 

com a Direção Acadêmica. 

Art. 17 - Ao Coordenador Pedagógico do NED compete: 

 apreciar, analisar, emitir pareceres e encaminhar propostas de cursos a 

distância à Coordenação Geral; 

 supervisionar e avaliar a execução de projetos e cursos a distância; 

 solicitar e acompanhar professores, gerentes de polo e tutores para dar 

suporte às atividades do EaD; 

 prestar suporte pedagógico aos professores gerentes de polo e tutores para o 

desenvolvimento de seus cursos e/ou disciplinas semipresenciais ou a 

distância; 

 acompanhar o desempenho acadêmico dos alunos dos cursos do EaD; 

 fomentar a criação de grupos de estudo, projetos de pesquisa e extensão em 

EaD; 

 apoiar coordenadores que possuem responsabilidades nesta modalidade de 

ensino; 
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 executar outras funções acadêmicas e pedagógicas do NED, não previstas 

neste Regulamento, designadas pelo Coordenador. 

Seção III 

Da Coordenação de Tecnologia e Informação 

Art. 18 - A Coordenação de Tecnologia e Informação será constituída por um 

servidor técnico vinculado ao quadro de pessoal da IES, com formação acadêmica 

na área e indicado pelo Diretor Geral da IES. 

Parágrafo Único – O quadro de Tecnologia e Informação do NED poderá ser 

composto por um ou mais técnicos da área, de acordo com as demandas do Núcleo. 

 

Art. 19 -. Ao Coordenador de Tecnologia e Informação compete: 

 administrar os recursos tecnológicos do NED; 

 desenvolver e aplicar ferramentas tecnológicas para operacionalização do 

processo de EaD; 

 assessorar a produção de mídias para EaD, em suas diversas formas e 

possibilidades; 

 encarregar-se da especificação, aquisição, manutenção e renovação dos 

equipamentos e materiais utilizados em EaD; 

 disponibilizar recursos tecnológicos, do software utilizado para a execução 

de projetos, atividades e cursos de EaD; 

 promover a manutenção do Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA, 

atualizado e em boas condições de funcionamento; 

 buscar soluções para os problemas de infraestrutura e suporte tecnológico; 

 atender ao sistema de Tutoria/Área de Tecnologia/Formação de Professores; 

 prestar atendimento a professores, gerentes de polo, tutores e alunos na 

ambientação, navegação e gestão de conteúdo do AVA em utilização; 

 ministrar oficinas sobre o AVA aos professores e acadêmicos vinculados ao 

EaD; 
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 treinar professores, gerentes de polo, tutores e alunos na navegação, 

editoração e gestão no Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA; 

 executar outras funções ligadas à tecnologia do NED, não previstas neste 

Regulamento, designadas pelo Coordenador Geral. 

Seção IV 

Da Assessoria Técnica na Produção de Conteúdo 

Art. 20 - A Assessoria Técnica na Produção de Conteúdo é o setor responsável pela 

produção, pelo pré-teste e manutenção da qualidade de todo o material didático 

impresso, audiovisual e virtual a ser utilizado nas aulas/cursos, fazendo os ajustes 

necessários, em consonância com os professores responsáveis. 

 

Art. 21 - A Assessoria Técnica é composta por: 

Assessor responsável pelo acompanhamento de toda a produção; 

Design Gráfico. 

Parágrafo Único - A composição desta Assessoria poderá ser ampliada, de acordo 

com as demandas do NED. 

Art. 22 - A Assessoria Técnica conta com o apoio dos profissionais e laboratórios de 

áudio e vídeo da IES. 

Seção V 

Da Secretaria de Apoio Administrativo 

Art. 23 - A Secretaria é composta por um ou mais servidores técnico-

administrativos, solicitados pela Coordenação Geral do NED, sob disponibilidade do 

quadro de pessoal da IES. 

Art. 24 - Ao Secretário (a) e equipe administrativa, compete: 

 planejar, organizar e realizar os serviços da secretaria do NED; 

 realizar atendimento presencial, telefônico e digital, assistido por um 

auxiliar, quando necessário; 

 apoiar a coordenação na recepção e divulgar todas as informações relativas 

aos cursos vindas das coordenações e dos polos (quando houver); 

 secretariar e lavrar as atas de reuniões; 
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 manter e responder pelos arquivos, processos e documentos relativos aos 

projetos desenvolvidos pelo NED; 

 supervisionar e manter em dia a escrituração, a correspondência acadêmica 

e o registro dos resultados acadêmicos; 

 supervisionar e apurar os processos de matrículas, trancamentos, 

desistências, transferências e concluintes junto ao servidor responsável pelo 

NED na Secretaria Geral Acadêmica; 

 manter atualizada a relação dos estudantes; 

 controlar as frequências nos diários de classes e acessos ao AVA pelo 

servidor responsável pelo NED na Secretaria Geral Acadêmica; 

 acompanhar as disciplinas ofertadas na modalidade semipresencial e a 

distância; 

 orientar os estudantes no processo de matrícula, documentação, 

aproveitamento de estudos, momentos presenciais (se necessário) e processo 

de certificação; 

 gerar relatórios de acompanhamento de cursos, de disciplinas, de 

professores e de alunos na modalidade EAD; 

 repassar problemas relacionados ao AVA à Coordenação de TI; 

 exercer outras atribuições que lhes sejam conferidas pelo Coordenador Geral. 

Seção VI 

Das Funções e Atribuições da Equipe Docente e Técnica 

Art. 25 – O NED conta com equipe técnica multidisciplinar com a finalidade de 

apoio na gestão pedagógica, tecnológica, tutoria acadêmica e administrativa. 

Art. 26 - São funções da equipe envolvida: 

Professor Autor: responsável pelo desenvolvimento do material didático; 

Professor Formador: responsável por ministrar o conteúdo da matéria, vinculando 

teoria e prática; 

Tutor online: encarregado de acompanhar os processos de ensino e aprendizagem 

do estudante e responsável por dar feedback ao aluno; 
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Tutor Presencial: atende o aluno presencialmente no polo de apoio, ou sede da 

Faculdade Serra do Carmo, orientando-o quanto à metodologia e aplicação de prova 

e atividades práticas e trabalhos em equipe. 

Art. 27 - São atribuições do Professor Autor: 

Elaborar o conteúdo da disciplina/curso; 

Desenvolver a adequação dos conteúdos dos materiais didáticos para as mídias 

impressas, eletrônicas e digitais; 

Responsabilizar-se pela linguagem adequada à oferta em EaD. 

Parágrafo Único - O professor autor poderá ser tanto docente interno, quanto 

externo à FASEC. 

 

Art. 28 - São atribuições do Professor Formador: 

 desenvolver as atividades de docência das disciplinas curriculares do 

curso, aplicando os conteúdos disponibilizados pelo professor autor; 

 supervisionar a linguagem do material didático desenvolvido para a 

modalidade a distância; 

 participar das atividades de complementação do curso, auxiliando na 

elaboração de guias de estudo e na revisão do material didático e 

propondo atividades; 

 orientar o Tutor, ajudando-o a encontrar soluções para os problemas e 

orientando quanto á promoção da interatividade entre os alunos, por meio 

da formação de grupos de estudo, do debate e da troca de ideias; 

 participar de atividades de supervisão e acompanhamento da oferta dos 

cursos; 

 elaborar relatórios de aplicação de metodologia de ensino para os cursos 

na modalidade a distância. 

Art. 29 - São atribuições do Tutor: 

 apoiar o professor da disciplina nas atividades educacionais; 

 acompanhar as atividades do Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA; 
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 estar disponível para tirar dúvidas, mediar discussões nos fóruns ou chats 

e emitir lembretes das atividades; 

 divulgar notas das atividades aos alunos; 

 encaminhar para o suporte técnico, problemas de acesso ao ambiente 

ou falha no funcionamento de alguma ferramenta do sistema virtual; 

 identificar as dificuldades dos alunos e ajudar a saná-los; 

 estabelecer contato com alunos desanimados, com atividades pendentes, 

ou reprovados, procurando motivá-los; 

 desenvolver e promover a comunicação dentro dos grupos de trabalho e 

estudo; 

 iIncentivar e reconhecer as contribuições dos alunos em todas as etapas do 

curso; 

 elaborar relatórios de regularidade dos alunos; 

 elaborar relatórios de desempenho dos alunos nas atividades; 

 aplicar avaliação presencial e a distância; 

 coordenar as atividades dos cursos na modalidade a distância; 

 mediar a comunicação de conteúdos entre professor e o cursista; 

 estabelecer contato com os alunos e professores formadores. 

 

TÍTULO IV 

DA ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS 

CAPÍTULO I 

DOS CURSOS NA MODALIDADE A DISTÂNCIA 

Art. 30 - A criação, organização, oferta e o desenvolvimento de cursos a distância 

devem observar o estabelecido na legislação e normas em vigor para os respectivos 

níveis e modalidades da educação nacional. 

Art. 31 – Cada curso será iniciado somente quando todos os materiais que o 

instruem estejam preparados, incluindo o Manual do Aluno/Guia de Estudo. 
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Art. 32 - O número de vagas para a oferta de cursos semipresenciais, a distância, 

nivelamento e outros deve constar do projeto pedagógico, tendo sido avaliada a 

capacidade institucional, tecnológica e operacional do proponente; 

Art. 33 - A oferta de disciplinas e cursos a distância deve garantir ao aluno a 

equidade quanto ao desenvolvimento do conteúdo, das competências e das 

habilidades existentes na modalidade presencial. 

Seção I 

Do Projeto Pedagógico do Curso a Distância 

 

Art. 34 - O projeto pedagógico de curso de graduação, nas disciplinas 

semipresenciais, pós- graduação, extensão e outros deverá atender ao disposto no 

Regimento Interno da FASEC, às DCNs, demais normativas legais e ainda: 

 prever atendimento apropriado a estudantes portadores de necessidades 

especiais; 

 explicitar o sistema de avaliação e sistema de controle de frequência nas 

atividades presenciais dos estudantes, a cargo do professor ou tutor da 

disciplina, ou professor do curso; 

 prever o cumprimento das atividades necessárias para integralizar a carga 

horária do curso; 

 prever a participação dos docentes, supervisores, tutores, técnicos e 

membros da equipe de apoio; 

 explicitar orçamento do projeto; 

 incluir relação das disciplinas e dos professores participantes dos cursos 

de EaD. 

Seção II 

Dos Materiais do Curso na Modalidade a Distância 

Art. 35 - O curso deverá ter preparado, antes de sua divulgação e início, todo 

material didático que poderá contar com as seguintes ferramentas: 

O Manual do aluno/Guia de estudo são instrumentos didáticos valiosos que devem 

ser produzidos, funcionando como roteiro detalhado de atividades didáticas do 
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aluno, referente aos materiais obrigatórios e complementares a serem lidos e/ou 

assistidos para as avaliações, bem como sobre seu comportamento e disciplina no 

curso; 

Material para leitura (obrigatório), disponibilizado no AVA: Cada curso/disciplina 

deverá oferecer, obrigatoriamente, o texto para suporte/ conteúdo, que poderá ser: 

apostila que terá o máximo de 100 (cem) páginas para o curso de 60 (sessenta) 

horas; fonte Arial 11, espaço 1,5 e margens 2,0 cm; 

O uso de Videoaula, também obrigatório, terá seu conteúdo desenvolvido em dois 

vídeos: 

1 (um) de apresentação do curso; 

1 (um) específico para a disciplina; 

Aula Narrada, 01 (uma) por semana, que pode ser desenvolvida em vários formatos: 

apresentação, captura de tela, quadro digital, mesa digital, preferencialmente, com 

gráficos e imagens, com duração de 10 minutos, cada uma delas: 

Aula Narrada – Apresentação: esta ferramenta poderá ser produzida em 

PowerPoint, em seguida a narração que gravou e será exportada para o formato 

vídeo; 

Aula Narrada - Captura de Tela: uso de um software para capturar em formato de 

vídeo, o que é feito na tela do computador, enquanto é gravada a voz do professor 

realizando essa tarefa que pode ser usada para apresentação de um software ou na 

navegação de sites na internet; 

Aula Narrada - Quadro Digital: pode ser usado para produção de materiais 

didáticos semelhantes àqueles produzidos na apresentação ou na captura de tela. O 

quadro digital é uma lousa com sensor de localização que amplia a capacidade de 

controle de software e que permite usar “tinta eletrônica” para destacar o material 

exibido por uma projeção; 

Aula Narrada - Mesa Digital: A mesa digital pode ser considerada um quadro digital 

em tamanho reduzido, uso semelhante ao quadro digital; 

O Vídeoaula – Neste formato, o conteúdo é ministrado pelo professor por meio 

de aulas gravadas, podendo combinar imagens reais, animações ou desenhos, com 

capturas internas e /ou externas; 
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Animações/Simulações: podem ser jogos, laboratórios virtuais ou simulações. 

Art. 36 - O NED seguirá normas de seu regulamento, aprovado no CONSUP; 

Seção III 

Do Sistema de Avaliação no EaD 

Art. 37 - A avaliação do desempenho do aluno dos cursos a distância para fins de 

promoção, conclusão de estudos e obtenção de diploma ou certificado dar-se-á no 

processo, mediante: 

 cumprimento das atividades curriculares programadas; 

 realização de avaliações presenciais, segundo procedimentos e critérios 

definidos no projeto pedagógico do respectivo curso e neste Regulamento. 

Art. 38 - O aluno será aprovado se: 

 cumprir todas as exigências propostas no projeto do curso no qual está 

vinculado; 

 realizar as avaliações presenciais e as atividades a distância; 

 obtiver média igual ou superior a 7,0 (sete), como média entre as avaliações 

de n1 (Prova 1) e n2 (Prova 2), conforme prevê o Regimento Interno da IES; 

 Obtiver média igual ou superior a 7,0 (sete) na prova final. 

Seção IV 

Da Oferta de Disciplinas na Modalidade EaD em Cursos Presenciais 

Art. 39 - Os Núcleos Docentes Estruturantes podem introduzir na organização 

pedagógica e curricular de seus cursos presenciais a oferta de disciplinas 

integrantes do currículo que utilizem a modalidade a distância, respeitando o 

dispositivo legal. 

§ 1º - A introdução opcional de disciplinas a distância não desobriga a IES do 

cumprimento do ano letivo regular, conforme disposto na legislação aplicável aos 

cursos superiores na modalidade presencial. 

§ 2º - A criação de disciplinas a distância em cursos presenciais ou a transformação 

de disciplinas presenciais na modalidade a distância deve ser aprovada pelo 

colegiado do curso proponente. 
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Art. 40 - A oferta de disciplinas a distância integrantes dos currículos de cursos na 

modalidade presencial deve garantir a equidade quanto ao desenvolvimento do 

conteúdo, das competências e das habilidades existentes na modalidade presencial, 

observado o disposto no projeto do respectivo curso na modalidade presencial. 

Parágrafo único - As avaliações das disciplinas ofertadas na modalidade referida 

no caput deste artigo são presenciais. 

Art. 41 - A oferta de disciplinas a distância deve incluir métodos e práticas de ensino 

e aprendizagem que incorporem o uso integrado de tecnologias de informação e 

comunicação para a realização dos objetivos pedagógicos, bem como prever 

encontros presenciais e atividades de tutoria. 

Seção V 

Das Atribuições Docentes das Disciplinas a Distância Ofertadas nos Cursos 

Presenciais 

Art. 42 - Compete ao docente vinculado ao ensino a distância: 

 organizar e dirigir as situações de aprendizagem; 

 selecionar e indicar os meios comunicativos mais apropriados para o seu 

trabalho pedagógico; 

 utilizar os diferentes meios de comunicação, promovendo interfaces nas quais 

o professor e os alunos são autores e agentes das atividades; 

 propiciar aos alunos recursos diferenciados para a superação dos impasses 

encontrados; 

 assessorar os alunos na construção de seu conhecimento; 

 responder às dúvidas dos alunos, por meio das ferramentas interativas; 

 preparar e variar as alternativas de aprendizagem para os estudantes, tais 

como: bibliografia atualizada, entrevistas, linguagens diversificadas, viagens 

virtuais, “links”, etc. 

 elaborar procedimentos diversificados de avaliação, de acordo com o 

regimento da Instituição; 

 acessar, conforme o plano de atividades, o AVA para responder às dúvidas 

dos alunos; 
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 acessar, conforme o Plano de Atividade, o AVA para monitorar o 

cumprimento das atividades dos alunos às aulas virtuais; 

 informar à coordenação pedagógica, eventuais problemas encontrados e/ou 

relatados sobre o sistema de ensino a distância; 

 proceder aos registros acadêmicos e demais atribuições constantes no 

regimento institucional. 

Parágrafo único - Cabe ao docente, tomar ciência, bem como assinar previamente, 

o Contrato de Cessão de Direitos Autorais e/ou de imagem. 

Seção VI 

Das Atribuições do Acadêmico de Curso ou Disciplina na Modalidade a Distância 

Art. 43 - O aluno deve cumprir todas as normas do projeto do curso e plano de 

disciplina, sob pena de retenção; 

§ 1º - Cabe ao acadêmico manter as informações de seu perfil atualizadas no 

sistema; 

§ 2º Cabe ao acadêmico acessar a plataforma virtual de estudo para conhecer todas 

as informações, tarefas que lhe forem destinadas, data de prova, ou qualquer outra 

atividade disponibilizada no ambiente virtual e proceder ao solicitado; 

§ 3º Os acadêmicos devem encaminhar as atividades, devidamente cumpridas, por 

meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA. 

Art. 44 - Em caso de dúvidas nas disciplinas, o aluno deverá encaminhá-las por 

meio das ferramentas de contato do AVA; 

Parágrafo Único - O esclarecimento de dúvidas e questões dos alunos é realizado 

pelo Tutor ou professor responsável pela disciplina em tempo hábil para que o 

acadêmico consiga cumprir suas atividades. 

Art. 45 - O atendimento aos acadêmicos pela equipe de apoio, referentes a dúvidas 

sobre o ambiente de aprendizagem, realizar-se-á pessoalmente, de acordo com os 

horários de funcionamento da Instituição, ou a qualquer momento, virtualmente. 

Art. 46 - O acadêmico deve comunicar via e-mail, telefone, chat por meio da 

plataforma, ou pessoalmente, qualquer problema encontrado durante a execução 

das atividades postadas, comprovando a materialidade do problema dentro de 

tempo hábil, a fim de que não seja prejudicado na disciplina. 
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Art. 47 - O NED não se responsabiliza por falhas de envio de atividades respondidas 

pelos acadêmicos, oriundas de problemas de conexão de internet ou falhas do 

sistema operacional utilizado, salvo casos em que comprovem falhas do servidor 

central da plataforma. 

Seção  VII  

Das Aulas 

Art. 48 - É obrigatória a utilização da plataforma virtual oficial da IES. 

Art. 49 - Os estudos das disciplinas semipresenciais são organizados conforme o 

projeto pedagógico dos cursos, respeitando a legislação vigente. 

TÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 50 - Este Regulamento pode ser alterado por proposta da Coordenação do 

Núcleo de Ensino a Distância à Reitoria para encaminhamento como pauta ao 

Conselho Acadêmico Superior. 

Art. 51 - Compete à Coordenação de Ensino a Distância dirimir dúvidas referentes à 

interpretação deste Regulamento, bem como suprir as suas lacunas, expedindo atos 

complementares que se fizerem necessários. 

Art. 52 - Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação, revogadas as 

disposições em contrário. 
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