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APRESENTAÇÃO 

 
O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) para o período de 2018 a 

2022 consolida-se a partir do incessante trabalho de melhoria na qualidade do 

ensino superior da Faculdade Evolução Alto Oeste Potiguar (FACEP), uma vez que, 

os novos tempos e as mudanças porque vem passando a sociedade requerem 

planejamentos flexíveis e dinâmicos, considerando os mais diversos contextos aos 

quais estamos inseridos. Dessa forma, este instrumento culmina as reflexões, 

experiências e realidades expressas nos relatórios de avaliação interna e externa da 

Instituição, bem como, do constante crescimento da Faculdade Evolução nos últimos 

anos, que exigiu repensar novos investimentos e novas políticas que assegurem o 

desenvolvimento qualitativo que sempre norteou a gestão da referida IES. 

O PDI foi fundamentalmente planejado tendo em vista as inovações 

necessárias na gestão da Instituição e no aprimoramento contínuo, do 

desenvolvimento e da aplicação de tecnologias inovadoras em prol do ensino, da 

pesquisa e da extensão. Para a sua elaboração, este documento contou com a 

participação da comunidade acadêmica e administrativa da FACEP, que resultou em 

um documento que visa a registrar não só os compromissos de atendimento à 

missão estabelecida em seu ato de criação, como também, sua filosofia de trabalho, 

as políticas pedagógicas que orientam suas ações, a sua estrutura organizacional e, 

principalmente, as suas atividades técnico-científicas e de gestão que desenvolve e 

que pretende desenvolver, sempre pautadas no modelo inovador e na disciplina 

consciente, que são suas marcas de excelência. 

O Plano de Desenvolvimento Institucional da Faculdade Evolução, para o 

próximo quinquênio, é de reafirmar sua posição como instituição comprometida com 

a qualidade e a excelência, tendo como base de atuação os seguintes fundamentos: 

 Uma instituição destinada à produção, à acumulação e à transmissão de 

conhecimentos, que acompanhe, com visão crítica, os avanços da ciência, do 

mercado e da tecnologia; 

 Uma instituição comprometida com a qualidade da formação intelectual dos 

seus alunos, da sua produção científica, artística, cultural, filosófica e 

tecnológica; 

 Uma instituição comprometida com o atendimento às necessidades, aos 

anseios e às expectativas da sociedade, formando profissionais técnicos e 



 

politicamente competentes, buscando soluções para os problemas locais, 

regionais e nacionais nas diversas áreas de conhecimento em que atuam. 

A Faculdade Evolução vem desenvolvendo suas atividades com base no 

exercício da democracia, sendo construída, portanto, coletivamente, desde a sua 

fundação, em um ambiente de liberdade, de participação e de corresponsabilidade, 

pautando-se nos princípios da ética, do pluralismo e da participação. 

Para que a instituição seja capaz de desenvolver seu Projeto Institucional, faz-

se necessário que sua ação se fundamente em um planejamento, que considere o 

autoconhecimento, baseado numa análise situacional, no seu trajeto histórico, em 

seus problemas, dificuldades e possibilidades e, principalmente, na sua condição de 

instituição que se destina a cumprir uma finalidade social. 

Assim, ao delinear e retroalimentar o seu Plano de Desenvolvimento 

Institucional, buscou-se pensar estrategicamente como uma IES de qualidade, 

considerando os seus interesses, as necessidades e demandas da sociedade na 

qual está inserida, além de definir, com clareza, as metas que se pretende atingir. 

 
 

1. PERFIL INSTITUCIONAL 

 
 

O perfil institucional da FACEP começa com um breve histórico da instituição, 

com ênfase em alguns dos fatos mais importantes de sua existência. Apresenta-se, 

em seguida, uma sequência de elementos definidores deste perfil, quais sejam: suas 

características, sua inserção regional, bem como sua missão, visão e objetivos. 

 
1.1. Breve histórico da Faculdade Evolução 

 
 

A Faculdade Evolução apresenta-se como uma instituição destinada à 

produção, à acumulação e à transmissão de conhecimentos, que acompanha, com 

visão crítica, os avanços da ciência, das artes, da cultura e da tecnologia. Neste 

ínterim, a Faculdade Evolução, está comprometida com a qualidade da formação 

intelectual dos seus alunos, da sua produção científica, artística, filosófica e 

tecnológica, bem como, com o atendimento às necessidades, aos anseios e às 

expectativas da sociedade, em formar profissionais técnico, humano e politicamente 



 

competentes, além de desenvolver soluções para problemas locais, regionais e 

nacionais, nas diversas áreas de conhecimento em que atuam. 

Soma-se a isso o papel de educar, tendo em vista o desenvolvimento 

sustentável, promovendo princípios éticos na busca por seus objetivos, além de 

manter um intercâmbio diversificado com a sociedade aprimorando seus métodos e 

técnicas de ensino, o que favorece um aprendizado dinâmico, pontual e continuado 

– algo extremamente necessário para a melhoria da qualidade de ensino em todo o 

país. 

A Faculdade Evolução, que imprime a responsabilidade de ser um projeto 

ousado de formação de pessoas, instituído pela professora e empreendedora 

Genisa Lima de Souza Raulino e seus filhos Allan Reymberg de Souza Raulino e 

Ângela Raquel de Souza Raulino que desenvolvem um significativo trabalho na 

educação a mais de 20 anos, com a prestação de serviços de qualidade do Colégio 

e Curso Evolução, que desde a sua implantação, vem cumprindo com o seu papel 

de fornecer um ensino de excelência para a região. 

Sendo assim, atender aos anseios educacionais da sociedade – mais 

especificadamente do Oeste Potiguar e adjacências –, trazendo, com isso, novas 

perspectivas de desenvolvimento socioeconômico a partir da formação de pessoas 

para os mais de trinta municípios que são cobertos pela Faculdade Evolução, que 

perfaz um total de 200 mil habitantes, é um dois maiores objetivos dessa IES. A 

formação de profissionais de qualidade que venham a ingressar no mercado de 

trabalho de maneira a tornar o Alto Oeste Potiguar mais desenvolvido, 

proporcionando uma maior qualidade de vida para os seus habitantes, é, também, 

objetivo basilar da Faculdade Evolução. 

Desde sua implantação, a Faculdade Evolução vem efetivando seu trabalho 

com maestria, zelo e dedicação, sempre primando pelo ensino de qualidade, 

pautando-se, pois, no exercício das funções de excelência do ensino superior: o 

ensino, a pesquisa e a extensão. Como prova disso a Faculdade Evolução hoje 

conta com cinco cursos de graduação em pleno funcionamento: Administração, 

Direito, Psicologia, Pedagogia e Enfermagem, com a perspectiva para 

implementação dos cursos de graduação em Nutrição, Medicina Veterinária, 

Fisioterapia, Odontologia, Medicina, Gastronomia, arquitetura além de Ciências 

Contábeis, Administração e Pedagogia, esses três últimos na modalidade EAD. No 

que concerne à Pós-graduação, a Faculdade Evolução já ofertou um curso lato 



 

sensu em Gestão Empresarial, Gestão de Marketing e Vendas, Docência no Ensino 

Superior, Gestão de Pessoas, Direito Constitucional e Direito Tributário, Direito do 

trabalho e Previdenciário, e encontra-se em processo de inscrição de novos cursos, 

também lato sensu : Saúde Coletiva, Psicologia Social e Saúde, Educação Inclusiva, 

Metodologias Ativas de Aprendizagem, Metodologias Ativas de Aprendizagem na 

Docência do Ensino Superior, Direito Penal e Processo Penal. 

A Faculdade Evolução, primando, ainda, pela sublimidade da sua prestação 

de serviços, desenvolveu mecanismos para o desenvolvimento de atividades de 

pesquisa e extensão. Para a implementação das atividades de pesquisa, a 

Faculdade Evolução criou COPEX (Coordenação de Pesquisa e Extensão). A 

Coordenação de Pesquisa e Extensão – COPEX possui como principal atividade 

propor e executar ações institucionalizadas que visem não apenas a produção de 

ciência básica e aplicada, mas que, principalmente, sejam orientadas para a 

transposição deste conhecimento para a sociedade na forma dos trabalhos de 

extensão. Assim, a COPEX tem como missão promover meios de fomento à 

pesquisa e a prática de atividades de extensão na faculdade e posteriormente 

socializar com a comunidade acadêmica e sociedade, para que todos tenham 

acesso ao conhecimento científico. 

 
A faculdade evolução conta atualmente com quatro projetos de pesquisa: 

“Destino dos resíduos sólidos urbanos e industriais no munícipio de Pau dos ferros 

– RN: avaliação dos impactos ambientais e para a saúde humana”, coordenado 

pelo professor Dr. Eriberto Vagner de Souza Freitas. “Direito humanos, sociedade e 

minorias”, coordenado pelo professor Esp. Francisco Diógenes Freires Ferreira. 

“Estilo de vida na terceira idade: um estudo no sertão nordestino”, coordenado pelo 

professor: Me. Rafael Tavares Silveira Silva. “Trabalho, emprego e precarização: 

um estudo quantitativo com trabalhadores empregados no comércio varejista da 

microrregião de Pau dos Ferros”, coordenado pelo professor Me. Tássio Ricelly P. 

de Farias. Além de dois projetos de extensão: “Direito e arte”, coordenado pelo 

professor Esp. Francisco Diógenes Freires Ferreira e “Ateliê de ciências sociais e 

humanas.”, sob a coordenação do professor Me. Tássio Ricelly P. de Farias 



 

 
 
 

 

A FACEP pretende durante os próximos 04 (quatro) anos ampliar os projetos 

já efetivados, bem como implementar novas ideias, sempre no intuito de ofertar ao 

seu alunado um ensino de excelência e à comunidade uma prestação de serviços 

eficaz e condizente com as demandas sociais. É compromisso da FACEP com a 

EDUCAÇÃO e com a SOCIEDADE. 

 
 

1.2 Inserção regional 

 
 

A região do Alto-oeste Potiguar tem em sua formação 37 municípios – 

agrupados em três microrregiões: Pau dos Ferros, São Miguel e Umarizal, numa 

distância da capital de aproximadamente 425 km. A região localizada na chamada 

“tromba do elefante”, mais precisamente na mesorregião do Oeste potiguar tem 

características políticas, socioeconômicas e culturais próprias, marcas de seu povo, 

em sua maioria, pobre e humilde, porém que resiste às adversidades naturais, além 

das poucas oportunidades de trabalho devido à pequena quantidade de empresas 

instaladas na região e as tantas dificuldades para a abertura e fixação no ramo micro 

empresarial. É uma região bastante castigada no período das secas já que a 

agricultura de subsistência e a pecuária são práticas até hoje presentes entre a 

maioria de seu povo. 

A população dessa região está quantificada em 241. 211 habitantes, cerca de 

8% da população residente no Rio Grande do Norte, segundo dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), compreendendo os municípios de 

Água Nova, Alexandria, Almino Afonso, Antonio Martins, Coronel João Pessoa, 

Doutor Severiano, Encanto, Francisco Dantas, Frutuoso Gomes, Itaú, João Dias, 

José da Penha, Lucrécia, Luís Gomes, Major Sales, Marcelino Vieira, Martins, Olho 

d’ água dos Borges, Paraná, Patú, Pau dos Ferros, Pilões, Portalegre, Rafael 

Fernandes, Rafael Godeiro, Riacho da Cruz, Riacho de Santana, Rodolfo 

Fernandes, São Francisco do Oeste, São Miguel, Serrinha dos Pintos, Severiano 

Melo, Tabuleiro Grande, Tenente Ananias, Umarizal, Venha Ver e Viçosa. Sua área 

total é calculada em 5.265,577 quilômetros quadrados, equivalente a 10% da área 

total do estado. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica


 

 
 

1.2.1 O município polo: Pau dos Ferros 

Localizado na microrregião homônima e mesorregião do Oeste Potiguar a 

uma distância aproximada de 425 km a oeste da capital do estado, situa-se a cidade 

de Pau dos Ferros. Este é o mais importante, mais populoso e apresenta-se como 

cidade polo para os outros trinta e seis municípios que compõem esta  região. 

Ocupa uma área de 259,959 km², sendo que 1,9024 km² estão em perímetro  

urbano. Sua população foi estimada no ano de 2012 em 28.197 habitantes (IBGE) 

sendo então o 18º mais populoso do estado e primeiro de sua microrregião. Pela 

polarização da cidade, passam pela sede do município cerca de cinquenta mil 

pessoas por dia. 

O município possui uma temperatura média anual de 28,1°C, possuindo, na 

sua vegetação, a predominância da caatinga. Apresenta uma taxa de urbanização 

da ordem de 92,0% (2010). O seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é de 

0,678 (2010), considerado como médio pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento, sendo o 10º maior IDH municipal do Rio Grande do Norte. 

Tido por muitos como a capital do alto oeste ou a “princesinha do oeste” – 

Pau dos Ferros consolida-se definitivamente como um grande centro comercial e 

prestador de serviços diversos para toda a região. Nele estão instaladas as 

centrais/núcleos de grande relevância social, dos quais partem os planejamentos e 

execução/acompanhamento da prestação de serviços públicos como saúde, 

educação e judiciário. A marcante instalação de órgãos listados a seguir nos dá uma 

visão ampliada sobre a importância deste município para toda a população 

circunvizinha: VI Regional de Saúde; SAMU; Hospital Regional “Dr. Cleodon Carlos 

de Andrade”; Corpo de Bombeiros; Unidade Central de Agentes Terapêuticos - 

UNICAT; Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN; Universidade 

Federal Rural do Semiárido – UFERSA; Instituto Federal do Rio Grande do Norte – 

IFRN; Escola de Enfermagem Catarina de Siena; Diretoria Regional de Educação 

Cultura e Desporto – 15ª DIRED; Faculdade Anhanguera (Polo de Apoio Presencial); 

Faculdade Evolução Alto Oeste Potiguar – FACEP; Tribunal Regional Eleitoral; Vara 

do Trabalho; Tribunal de Justiça Estadual: Juizado Especial Cível e Criminal, Vara 

Criminal, 1ª e 2ª vara Cível; Justiça Federal; Ministério Público do Estado e 

Ministério Público da União. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Pau_dos_Ferros
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Oeste_Potiguar
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
http://pt.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADmetro_urbano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADmetro_urbano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caatinga
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_para_o_Desenvolvimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_para_o_Desenvolvimento


 

 
 

Figura 01: Localização geográfica da cidade de Pau dos Ferros - RN 

Fonte: http:// www.guianet.com.br/rn 

 
 

1.2.2 A FACEP no contexto regional 

A FACEP, localizada no sertão do Rio Grande do Norte, possibilita ocupar 

lugar de extrema relevância pela possibilidade que lhe é inerente de influir 

positivamente em todos os níveis de relacionamento humano: local e regional. Como 

parte integrante da comunidade regional, tem o compromisso com o processo de 

desenvolvimento sustentável, compreendido pelo acesso à cidadania e à qualidade 

de vida para a população da região. 

É extremamente relevante a sintonia entre a FACEP e a realidade da área 

polarizada. Isto significa que os padrões atuais de desenvolvimento econômico e 

social reconhecem a base científica e tecnológica de uma região como fator 

estratégico. 

É preciso garantir as condições para o surgimento das novas tecnologias 

nas regiões periféricas, sem esquecer o papel da ciência e da tecnologia como 

agente transformador capaz de melhorar a qualidade de vida das populações 

dessas regiões, e a FACEP cumpre o seu papel neste sentido. 

A Conferência Mundial sobre Educação Superior (Paris, 1998) ratifica que a 

educação superior é estratégia para o desenvolvimento das nações e tem hoje sua 

importância reconhecida em todo o mundo como um importante recurso para a 

construção de um futuro mais solidário e igualitário. Sem educação superior de 

http://www.guianet.com.br/rn


 

qualidade, não haverá a formação de recursos humanos e produção de 

conhecimento que possa assegurar um desenvolvimento sustentável e com 

capacidade de minimizar as disparidades crescentes que separam países com 

níveis diferenciados de desenvolvimento. 

A FACEP representa um fértil campo social, a serviço da sociedade, que se 

firma através da capacidade de representação intelectual, cultural e científica. 

Localizada em uma região geográfica privilegiada, por polarizar cidades de outros 

Estados adjacentes, tem a oportunidade de cumprir suas funções e exercer suas 

responsabilidades sociais, atingindo uma abrangente área de atuação. 

A FACEP não se destina tão somente a reproduzir estruturas e valores, 

antes é o lugar que acolhe as exigências da crítica sociedade, tornando-se um 

agente dinâmico a contribuir para sua evolução histórica. 

 
1.3 Missão 

Contribuir para o desenvolvimento da sociedade, através da formação das 

pessoas numa perspectiva profissional e cidadã. 

 
1.4 Visão 

Tornar-se referência educacional no desenvolvimento de pessoas para o 

mercado de trabalho e para a vida. 

 
1.5 Objetivos 

A FACEP tem como objetivos: 

 A produção, a acumulação e a transmissão de conhecimentos, que 

acompanhe, com visão crítica, os avanços da ciência, das artes e da 

tecnologia e que contribuam para a melhoria da qualidade de vida do homem 

na comunidade local e do estado do Rio Grande do Norte; 

 A formação intelectual dos seus alunos, com a qualidade da sua produção 

científica, artística, filosófica e tecnológica; 

 Atender às necessidades, aos anseios e às expectativas da sociedade, 

formando profissionais técnica e politicamente competentes, que 

desenvolvam soluções para os problemas locais, regionais e nacionais nas 

diversas áreas de conhecimento em que atuam; 



 

 Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao 

desenvolvimento das ciências e da tecnologia, bem como a criação e difusão 

da cultura, através do ensino, de publicações ou de outras formas de 

comunicação, priorizando os problemas regionais e nacionais; 

 Educar para o desenvolvimento sustentável, contribuindo para uma melhoria 

de vida do homem, em particular a região na qual está inserida; 

 Promover o fortalecimento permanente da qualidade de ensino, com objetivos 

voltados para a sociedade e para a construção humanística em seus 

conteúdos; 

 Promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão 

dos avanços e benefícios resultantes da criação cultural e das pesquisas 

científicas e tecnológicas geradas na faculdade. 

 
1.6 Perfil do egresso 

 
 

A Faculdade Evolução objetiva colocar no mercado de trabalho profissionais com 

as seguintes características: 

a) Possuir formação generalista, humanista, crítica e reflexiva; 

b) Estar capacitado a atuar em todos os níveis de atenção à sociedade, com 

base no rigor científico e intelectual; 

c) Ser capaz de exercer atividades complexas que requeiram formação sólida, 

respeitador dos princípios éticos e culturais dos indivíduos e da sociedade; 

d) Ser um profissional com conhecimentos científicos, capacitação técnica e 

habilidades integradas, no desenvolvimento de competências e habilidades, 

na área de sua formação, e aos processos que lhe são interdependentes; 

e) Exercer plenamente sua cidadania e, enquanto profissional, respeitar o direito 

à vida e ao bem estar dos cidadãos que direta ou indiretamente possam vir a 

ser atingidos pelo resultado de suas atividades; 

f) Ter conhecimento e familiaridade com método científico; 

g) Ter capacidade de interagir com profissionais, de áreas afins e/ou distintas, 

na execução de suas atribuições dentro das organizações em que atua; 

h) Profissional com capacidade de compreensão ampla do fenômeno e da 

prática educativa, de assegurar um ensino de qualidade e de criar alternativas 



 

de ações pedagógicas face aos desafios colocados pelas novas políticas 

públicas da educação brasileira. 

 
 

2. ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA 

 
 

Trata-se de um plano para atendimento às diretrizes pedagógicas, 

estabelecendo os critérios gerais para: 

 
2.1. Políticas de Oferta de Cursos e Programas (Presenciais) 

Os cursos de graduação da FACEP estão disponibilizados nas modalidades 

de bacharelados e tecnológicos. 

 Cursos em andamento, turno, dimensão das turmas (semestral) para o ano de 2018. 

 
Curso Turno Nº de 

turmas 
Vagas anuais Ano de 

Implantação 
Regime de 

Entrada 

Administração Noturno 01 100 2009 Vestibular 

Direito Noturno 02 80 2010 Vestibular 

Psicologia Noturno 02 80 2014 Vestibular 

Pedagogia Noturno 02 80 2014 Vestibular 

Enfermagem Noturno 02 75 2018 Vestibular 

 
 Cursos pretendidos, turno, dimensão das turmas (anual) e ano da implantação para a vigência 

do PDI 

 
Curso Nº de 

turmas 

Vagas Anuais Ano de 
Implantação 

Regime de 
Entrada Diurno Noturno 

Nutrição 02  100 2019 Vestibular 

Fisioterapia 02  100 2019 Vestibular 

Medicina veterinária 02  100 2019 Vestibular 

Gastronomia 02  100 2020 Vestibular 

Arquitetura 02  100 2020 Vestibular 

Odontologia 02  100 2020 Vestibular 

Medicina 02 50 50 2020 Vestibular 

 
 

2.2. Políticas e práticas de Educação a Distância 

 
 

O avanço da Educação a Distância (EAD) vem crescendo significativamente 

no Brasil como uma importante modalidade de educação em todas as suas 



 

dimensões. Esta relevância é perceptível pela criação e expansão de Universidades 

e Faculdades virtuais, em que proporcionam um leque de cursos com 

reconhecimento do MEC. 

Com este olhar, e acompanhando as mudanças nacionais e as políticas de 

EAD determinadas pelo MEC, a Faculdade Evolução buscará reunir, dentro das 

suas possibilidades, as condições necessárias para desenvolver atividades de 

caráter formativo na modalidade de EAD, que possam coexistir com as atuais, tendo 

os mesmos princípios que orientam a formação presencial, de forma a ampliar e 

expandir sua atuação no Estado, contribuindo para o desenvolvimento da região em 

que está inserida. 

A Faculdade Evolução estabelece como políticas, dentre outras, as seguintes: 

 Implantar o sistema de EAD como forma de ampliar o acesso ao ensino 

superior. 

 Acompanhar e dar apoio tecnológico e pedagógico aos cursos a distância, 

desde a fase de projeto, desenvolvimento, implementação, até a sua 

administração, supervisão e avaliação; 

• Promover a pesquisa sobre novas tecnologias, formas e instrumentos de ação 

para a EAD; 

• Desenvolver, produzir e disseminar conteúdos, programas e ferramentas 

tecnológicas para a utilização em EAD; 

• Fomentar e difundir o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TICs) no ensino em sua indissociabilidade com a pesquisa e a extensão; 

 Cooperar com as coordenações de curso, no intuito de manter e desenvolver a 

excelência acadêmica, criando oportunidades para o crescimento de um  

trabalho a distância com as mesmas características de qualidade encontradas 

nas práticas presenciais. 

 
2.2.1 Justificativa do Ensino a Distância (EAD) 

A Faculdade Evolução pretende implantar as condições necessárias para 

solicitar o credenciamento para oferta de cursos na modalidade a distância (EAD). 

Nesse sentido, o estudo acerca da demanda de cursos de ensino superior na 

modalidade à distância, parte da premissa de que o mundo na sua constante 

renovação nos diversos aspectos social, educacional, político, histórico  e 

econômico, que influenciaram os contextos que se formam e transformam o local e o 



 

global. Nessa conjuntura, a educação sempre manteve-se no núcleo desse ciclo 

renovável, sendo objeto e sujeito simultaneamente, pois, ela reforma e altera, 

significativamente, o modo de ver e atuar dos educadores e das instituições, 

mediados por um agrupamento de ideias e legislações que motivaram alterações no 

sistema educacional. 

E a Faculdade Evolução Alto Oeste Potiguar atenta às renovações e 

responsável por impulsioná-las, assumiu para si a tarefa de interferir agindo na 

produção de conhecimento e tecnologia, criação e recriação de novas profissões, 

reorganização e ampliação daquelas já existentes, introdução de novas tecnologias 

na condução do processo de formação profissional e humana. 

Desse modo, o avanço da Educação a Distância (EAD) vem crescendo 

significativamente no Brasil como uma importante modalidade de educação em 

todas as suas dimensões. Esta relevância é perceptível pela criação e expansão de 

Universidades e Faculdades virtuais, em que proporcionam um leque de cursos com 

reconhecimento do MEC. 

Com este olhar, e acompanhando as mudanças nacionais e as políticas de 

EAD determinadas pelo MEC, a Faculdade Evolução Alto Oeste Potiguar busca 

reunir, dentro das suas possibilidades, as condições necessárias para desenvolver 

atividades de caráter formativo na modalidade de EAD, que possam coexistir com as 

atuais, tendo os mesmos princípios que orientam a formação presencial, de forma a 

ampliar e expandir sua atuação no Estado, contribuindo para o desenvolvimento da 

região a que está inserida, é que se propõe a criação e implantação de Polos EAD 

na região do Alto Oeste Potiguar, começando por Pau dos Ferros/RN, por essa 

cidade se localizar como aporte para toda a região e ainda, aos estados vizinhos 

como Paraíba e Ceará. 

Assim, considerando as políticas e práticas de Educação à Distância 

disponibilizadas nesse PDI da Faculdade Evolução, elas vêm ao encontro de uma 

evidente tendência mundial do uso das tecnologias para diminuir a exclusão 

educacional, pois, “é fundamental e urgente a democratização do Ensino Superior 

público no Brasil, país continental, empregando outros meios que não a educação 

presencial (HERNANDES, p. 8, 2007)”. E de acordo com Belloni (1999), a Educação 

a Distância (EAD) surge no contexto da contemporaneidade das sociedades, 

atendendo as novas mudanças e demandas sociais e educacionais decorrentes da 

nova ordem econômica mundial. No ápice dessas transformações está o progresso 



 

das chamadas tecnologias da informação e comunicação, que tem modificado 

definitivamente a forma das pessoas se relacionarem e adquirirem conhecimento, 

configurando-se no que Castells (1999) chamou de “sociedade em rede”. 

Dessa forma, o estudo de demanda do Curso de Pedagogia EAD (Educação 

a Distância – licenciatura) da Faculdade Evolução do Alto Oeste Potiguar baseou-se 

nas propostas de meios de planejamento para a formação de docentes para o 

exercício da docência na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, nos Cursos de Ensino Médio na modalidade Normal, e em Cursos de 

Educação profissional na área de serviços e apoio escolar, bem como em outras 

áreas que sejam necessários aos conhecimentos pedagógicos, uma vez que ainda 

se tem uma demanda em nosso país de professores sem a licenciatura adequada 

para atuar em sala de aula na Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental, e que devido a sua carga de trabalho, não encontram tempo para uma 

graduação presencial. 

O curso de Administração EAD se deu a partir do estudo iniciado pela 

Faculdade Evolução Alto Oeste Potiguar que prevê, em seu Plano de 

Desenvolvimento Institucional 2014/2018 (PDI), metas que traduzem respostas a 

demandas externas relacionadas, por exemplo, à democratização do acesso ao 

ensino superior. 

Então, levando-se em conta a realidade educacional brasileira, ainda há 

egressos do ensino médio sem acesso ao Ensino Superior, pois não contam com 

Instituições de Ensino Superior (IES) em quantidade suficiente, isso, nos lugares 

distantes dos grandes centros urbanos, locais em que muitas vezes, tais Instituições 

sequer existem. 

A este cenário acrescenta-se a indisponibilidade de tempo entre aqueles que 

já se encontram no mercado de trabalho e necessitam de uma formação superior, ou 

de uma segunda formação, para impulsionar suas carreiras contribuindo para uma 

melhor eficácia, crescimento das organizações e da economia, com 

sustentabilidade. E ainda, o avanço das telecomunicações e da convergência de 

tecnologias, com equipamentos e respectivos meios de interligação cada dia mais 

sofisticados, velozes e disponíveis, amplamente utilizados para diversão, troca e 

utilização da informação, mas que podem (e devem), levar a educação aos mais 

remotos lugares, no horário, tempo e lugar onde estão os sujeitos, e foi com base 

nesses pressupostos que o curso de Administração EAD foi pensado, onde a 



 

demanda de qualificação para profissionais que atuam no mercado de trabalho, 

tanto nas organizações públicas como privadas são de grande relevância para a 

região e estados vizinhos, proporcionando um melhor desenvolvimento econômico e 

social. 

Para tanto, o curso de Ciências Contábeis EAD, teve seu estudo de demanda 

partindo da concepção de que a sociedade inserida num ciclo de renovação, onde 

os seus aspectos social, educacional, político, histórico e econômico, influencia os 

contextos que se formam e transformam o local e o global. 

Nessa conjuntura, os profissionais das Ciências Contábeis como parte desse 

núcleo renovável, apresenta-se como objeto e sujeito simultaneamente, que se 

modifica e adapta mediante as mudanças ocorridas no capitalismo, contribuindo 

para a melhoria no mercado de trabalho e econômico do nosso país, alterando o 

modo de ver e atuar dos contabilistas, das instituições e empresas, direcionados por 

um agrupamento de ideias e legislações que motivaram e motivam alterações no 

sistema econômico e produtivo atual. Assim, devido a ausência e a demanda por 

profissionais dessa área e a qualificação daqueles que já trabalham nos setores 

públicos e privados, é que essa demanda por um curso EAD se justifica também, 

atendendo ao desenvolvimento do local. 

Portanto, acredita-se que a implantação dos Polos EAD, expande as 

perspectivas no que diz respeito à introdução de novas tecnologias no processo de 

formação de professores/as, de administradores/as e contadores/as, seja estratégico 

na tarefa de implementar e consolidar a Faculdade Evolução Alto Oeste Potiguar, 

como instituição de democratização do acesso ao ensino superior na modalidade da 

Educação à Distância. Assim, essa IES tem seu estudo de demanda com base na 

responsabilidade social e econômica da nossa região, do nosso estado, estados 

vizinhos e do nosso país. Tem-se ainda, a pretensão de lançar outros cursos de 

graduação e pós-graduação na modalidade EAD de forma progressiva, sempre 

atentando as demandas da sociedade. 

 
 

2.2.2 Gestão dos Cursos EAD 



 

A gestão do curso é formada pelo coordenador geral da EAD, o coordenador 

do curso, professores regentes, tutores a distância, tutores presenciais e 

coordenador de polo, tendo as seguintes avaliações: 

 
Avaliação Interna – Coordenada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) da 

instituição e orientada pelas diretrizes e pelo roteiro da auto-avaliação institucional 

da CONAES. A avaliação interna, realizada pela CPA, é um processo constante que 

visa identificar os pontos positivos, em quais pontos a instituição deve avançar e 

propor medidas que melhorem a qualidade de toda a estrutura e ações vinculadas 

ao ensino e à aprendizagem. 

 
Avaliação externa – Realizada por comissões designadas pelo Inep, a avaliação 

externa tem como referência os padrões de qualidade para a educação superior 

expressos nos instrumentos de avaliação e os relatórios das auto-avaliações. O 

processo de avaliação externa independente de sua abordagem e se orienta por 

uma visão multidimensional que busque integrar suas naturezas formativa e de 

regulação numa perspectiva de globalidade. A avaliação externa é realizada de 

tempos em tempos pelos técnicos do MEC (Ministério da Educação e Cultura), que 

visitam a Instituição para avaliá-la. 

 
 

2.2.3 Equipe Multidisciplinar 

 
 

Em educação a distância, há uma diversidade de modelos, que resulta em 

possibilidades diferenciadas de composição dos recursos humanos necessários à 

estruturação e funcionamento de cursos nessa modalidade. 

No entanto, qualquer que seja a opção estabelecida, os recursos humanos 

devem configurar uma equipe multidisciplinar com funções de planejamento, 

implementação e gestão dos cursos a distância, onde três categorias profissionais, 

que devem estar em constante qualificação, são essenciais para uma oferta de 

qualidade: 

• docentes; 

• tutores; 

• pessoal técnico-administrativo. 



 

Seguem os detalhes das principais competências de cada uma dessas 

classes funcionais. 

 
 

Docentes 

Em primeiro lugar, é enganoso considerar que programas a distância 

minimizam o trabalho e a mediação do professor. Muito pelo contrário, nos cursos 

superiores a distância, os professores veem suas funções se expandirem, o que 

requer que sejam altamente qualificados. Em uma instituição de ensino superior que 

promova cursos a distância, os professores devem ser capazes de: 

a) estabelecer os fundamentos teóricos do projeto; 

b) selecionar e preparar todo o conteúdo curricular articulado a procedimentos e 

atividades pedagógicas; 

c) identificar os objetivos referentes a competências cognitivas, habilidades e 

atitudes; 

d) definir bibliografia, videografia, iconografia, audiografia, tanto básicas quanto 

complementares; 

e) elaborar o material didático para programas a distância; 

f) realizar a gestão acadêmica do processo de ensino-aprendizagem, em particular 

motivar, orientar, acompanhar e avaliar os estudantes; 

g) avaliar -se continuamente como profissional participante do coletivo de um projeto 

de ensino superior a distância. 

O projeto pedagógico deve apresentar o quadro de qualificação dos docentes 

responsáveis pela coordenação do curso como um todo, pela coordenação de cada 

disciplina do curso, pela coordenação do sistema de tutoria e outras atividades 

concernentes. É preciso a apresentação dos currículos e outros documentos 

necessários para comprovação da qualificação dos docentes, inclusive 

especificando a carga horária semanal dedicada às atividades do curso. Além disso, 

a instituição deve indicar uma política de capacitação e atualização permanente 

destes profissionais. 

 
Tutores 



 

O corpo de tutores desempenha papel de fundamental importância no 

processo educacional de cursos superiores a distância e compõem quadro 

diferenciado, no interior das instituições. 

O tutor deve ser compreendido como um dos sujeitos que participa 

ativamente da prática pedagógica. Suas atividades desenvolvidas a distância e/ou 

presencialmente devem contribuir para o desenvolvimento dos processos de ensino 

e de aprendizagem e para o acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico. 

Um sistema de tutoria necessário ao estabelecimento de uma educação a distância 

de qualidade deve prever a atuação de profissionais que ofereçam tutoria a distância 

e tutoria presencial. 

A tutoria a distância atua a partir da instituição, mediando o processo 

pedagógico junto a estudantes geograficamente distantes, e referenciados aos polos 

descentralizados de apoio presencial. Sua principal atribuição deste profissional é o 

esclarecimento de dúvidas através fóruns de discussão pela Internet, pelo telefone, 

participação em videoconferências, entre outros, de acordo com o projeto 

pedagógico. O tutor a distância tem também a responsabilidade de promover 

espaços de construção coletiva de conhecimento, selecionar material de apoio e 

sustentação teórica aos conteúdos e, frequentemente, faz parte de suas atribuições 

participar dos processos avaliativos de ensino-aprendizagem, junto com os 

docentes. 

A tutoria presencial atende os estudantes nos polos, em horários pré- 

estabelecidos. Este profissional deve conhecer o Projeto Pedagógico do Curso, o 

material didático e o conteúdo específico dos conteúdos sob sua responsabilidade, a 

fim de auxiliar os estudantes no desenvolvimento de suas atividades individuais e 

em grupo, fomentando o hábito da pesquisa, esclarecendo dúvidas em relação a 

conteúdos específicos, bem como ao uso das tecnologias disponíveis. Participa de 

momentos presenciais obrigatórios, tais como avaliações, aulas práticas em 

laboratórios e estágios supervisionados, quando se aplicam. O tutor presencial deve 

manter-se em permanente comunicação tanto com os estudantes quanto com a 

equipe pedagógica do curso. 

Cabe ressaltar que as funções atribuídas a tutores a distância e a tutores 

presenciais são intercambiáveis em um modelo de educação a distância que 

privilegie forte mobilidade espacial de seu corpo de tutores. 



 

Em qualquer situação, ressalta-se que o domínio do conteúdo é 

imprescindível, tanto para o tutor presencial quanto para o tutor a distância e 

permanece como condição essencial para o exercício das funções. Esta condição 

fundamental deve estar aliada à necessidade de dinamismo, visão crítica e global, 

capacidade para estimular a busca de conhecimento e habilidade com as novas 

tecnologias de comunicação e informação. Em função disto, é indispensável que as 

instituições desenvolvam planos de capacitação de seu corpo de tutores. Um 

programa de capacitação de tutores deve, no mínimo, prever três dimensões: 

• capacitação no domínio específico do conteúdo; 

• capacitação em mídias de comunicação; e 

• capacitação em fundamentos da EAD e no modelo de tutoria. 

Por fim, o quadro de tutores previstos para o processo de mediação 

pedagógica deve especificar a relação numérica estudantes/tutor capaz de permitir 

interação no processo de aprendizagem. 

 
O corpo técnico-administrativo 

O corpo técnico-administrativo tem por função oferecer o apoio necessário 

para a plena realização dos cursos ofertados, atuando na sede da instituição junto à 

equipe docente responsável pela gestão do curso e nos polos descentralizados de 

apoio presencial. As atividades desempenhadas por esses profissionais envolvem 

duas dimensões principais: a administrativa e a tecnológica. 

Na área tecnológica, os profissionais devem atuar nos polos de apoio 

presencial em atividades de suporte técnico para laboratórios e bibliotecas, como 

também nos serviços de manutenção e zeladoria de materiais e equipamentos 

tecnológicos. A atuação desses profissionais, nas salas de coordenação dos cursos 

ou nos centros de educação a distância das instituições, tem como principais 

atribuições o auxílio no planejamento do curso, o apoio aos professores conteudistas 

na produção de materiais didáticos em diversas mídias, bem como a 

responsabilidade pelo suporte e desenvolvimento dos sistemas de informática e 

suporte técnico aos estudantes. 

No que tange à dimensão administrativa, a equipe deve atuar em funções de 

secretaria acadêmica, no registro e acompanhamento de procedimentos de 

matrícula, avaliação e certificação dos estudantes, envolvendo o cumprimento de 

prazos e exigências legais em todas as instâncias acadêmicas; bem como no apoio 



 

ao corpo docente e de tutores nas atividades presenciais e a distância, distribuição e 

recebimento de material didático, atendimento a estudantes usuários de laboratórios 

e bibliotecas, entre outros. 

Entre os profissionais do corpo técnico-administrativo, destaca-se o 

coordenador do polo de apoio presencial como o principal responsável pelo bom 

funcionamento dos processos administrativos e pedagógicos que se desenvolvem 

na unidade. Este coordenador necessita conhecer os projetos pedagógicos dos 

cursos oferecidos em sua unidade, atentando para os calendários, especialmente no 

que se refere às atividades de tutoria presencial, zelando para que os equipamentos 

a serem utilizados estejam disponíveis e em condições de perfeito uso, enfim prezar 

para que toda a infraestrutura esteja preparada para a viabilização das atividades. 

Outra importante atribuição do coordenador do polo é a supervisão do 

trabalho desenvolvido na secretaria da unidade, providenciando para que o registro 

dos estudantes e todas as demais ocorrências, tais como notas, disciplinas ou 

módulos cursados, frequências, transferências, sejam feitas de forma organizada e 

em tempo hábil. Portanto, para o exercício de suas funções, o coordenador do polo 

deve possuir prévia experiência acadêmica e administrativa e ser graduado. 

 
 

2.2.4 planejamento tático e operacional de produção e distribuição de material 
didático 

 
Para se pensar a produção e distribuição dos materiais didáticos para os 

nossos cursos EAD, nos embasamos no que nos diz o texto de Figueiredo et al 

(2018) e nos Referenciais de Qualidade pra a Educação Superior a Distância do 

MEC (2007) acerca deste item de implantação e implementação da EAD em nossa 

IES. 

Assim, usamos as palavras de Figueiredo et al (2018), quando diz que os 

materiais didáticos para EAD são desenvolvidos a partir de alguns característica que 

o definem como adequado para essa modalidade de educação. 

Desse modo, nosso material didático terão enfoque nos resultados da 

aprendizagem; conselhos para o estudo; estilo de escrita acessível, sendo o 

estudante abordado como ‘você’; exemplos; layout aberto e altamente estruturado 

com muitos títulos; sinalização profusa; atividades com feedback; menos texto do 



 

que num livro de texto; espaços estruturados em que pode-se escrevem respostas 

às atividades; resumos e listas de pontos principais; testes de progressão 

autoavaliados. 

Nesse sentido, a nossa produção envolverá uma certa complexidade e, uma 

vez que estará disponível em mais de um tipo de mídia, envolverá uma equipe 

multidisciplinar capacitada para tal processo. Essa equipe deverá contar com 

pessoal da área técnica, professores, pedagogos e designer, além de especialistas 

na área de EAD. 

A produção desse material terá as seguintes opções logísticas: comprar, 

desenvolver ou adaptar. Tendo em vista que a produção de material para EAD 

envolve tempo e dinheiro, por isso muitas vezes cogita-se a compra de materiais já 

disponível por terceiros. No entanto, comprar material pronto exige atenção 

específica, visto que normalmente trata-se de cursos e público-alvo bem definido e 

específico. Dessa forma é necessário observar se, de acordo com Freman (2003): 

os materiais têm o conteúdo apropriado? Começam num nível apropriado? 

Correspondem aos padrões de qualidade estabelecidos pelo curso? Os materiais 

estarão disponíveis para utilização enquanto precisar deles? 

Assim, comprar material só irá acontecer se o número de aluno for menor, 

ciente de que um número maior de estudantes por curso viabilizará a produção de 

material próprio. 

Para criar o nosso próprio material de curso, estaremos atentos aos custos e 

tempo necessários para esse processo. Pesquisas na área recomendam que a 

criação de material próprio seja feita em virtude do tamanho de seu mercado, visto 

que bons materiais didáticos demoram bastante tempo para serem produzidos e 

geram um elevado custo. 

Para o caso de adaptação de material didático, processo que pode ser obtido 

através dos Guias de Estudos. Um Guia de Estudos, segundo Freman (2003) é um 

conjunto de notas que guiam os estudantes no trabalho com um ou mais conjuntos 

de materiais publicados. Na sua forma mais simples, um guia de estudo consiste 

num livro de textos publicado e um guia de estudo escrito especialmente para ajudar 

os estudantes a trabalhar com o livro de texto (FREMAN, 2003, p. 78). 

Depois de apresentarmos as nossas opções de produção de material didático 

para os cursos EAD dessa IES, firmamos que estes poderão ser adquiridos na forma 

impressa, mídias digitais e na plataforma EAD a qual iremos fazer o uso como 



 

suporte de desenvolvimento das atividades nessa modalidade de ensino, gerenciado 

pelo NEAD – Núcleo de Educação à Distância que será composto de forma imediata 

após o processo de credenciamento da Faculdade Evolução em EAD. 

Em continuidade, a nossa proposta de material didático para os cursos 

superiores a distância terá um Guia Geral do Curso - impresso e/ou em formato 

digital, onde terá a função de: 

• orientar o estudante quanto às características da educação a distância e quanto 

aos direitos, deveres e normas de estudo a serem adotadas, durante o curso; 

• conter informações gerais sobre o curso (grade curricular, ementas, etc.); 

• Informar, de maneira clara e precisa, que materiais serão colocados à disposição 

do estudante (livros-texto, cadernos de atividades, leituras complementares, roteiros, 

obras de referência, CD Rom, Web-sites, vídeos, ou seja, um conjunto - impresso 

e/ou disponível na rede - que se articula com outras tecnologias de comunicação e 

informação para garantir flexibilidade e diversidade); 

• definir as formas de interação com professores, tutores e colegas; 

• apresentar o sistema de acompanhamento, avaliação e todas as demais 

orientações que darão segurança durante o processo educacional. 

E ainda, com relação ao conteúdo de cada material educacional, será 

colocado à disposição dos estudantes um outro Guia - impresso e/ou digital, que: 

• oriente  o  estudante quanto às características do processo de ensino e 

aprendizagem particulares de cada conteúdo; 

• informe ao estudante a equipe de docentes responsável pela gestão do processo 

de ensino; 

• informe ao estudante a equipe de tutores e os horários de atendimento; 

• apresente cronograma (data, horário, local - quando for o caso) para o sistema de 

acompanhamento e avaliação. 

Portanto, como dito anteriormente, teremos uma equipe multidisciplinar 

responsável por todas as tarefas relacionadas a produção de distribuição do material 

didático, composta pelos: professores responsáveis por cada conteúdo de cada 

disciplina, bem como os demais profissionais nas áreas de educação e técnica (por 

exemplo, webdesigners, desenhistas gráficos, equipe de revisores, equipe de vídeo, 

etc). Enfocando que a parcela do material que for produzido, será e pré-testado pela 

equipe multidisciplinar institucional antes do início de cada curso. 



 

2.4 Política de capacitação e formação continuada para o corpo de tutores 
presenciais e a distância. 

 
Compreendendo a importância da tutoria para a Educação a Distância, é que 

temos pensamos e planejamos uma política de formação para esses, uma vez que, 

é a través da formação continuada que tem qualidade na EAD. 

Assim, o corpo de tutores desempenha papel de fundamental importância no 

processo educacional, deve ser compreendido como um dos sujeitos que participa 

ativamente da prática pedagógica. Suas atividades desenvolvidas a distância e/ou 

presencialmente devem contribuir para o desenvolvimento dos processos de ensino 

e de aprendizagem e para o acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico. 

Desse modo, o nosso sistema de tutoria será composto pela tutoria a 

distância e tutoria presencial. A tutoria a distância atuará na mediação do processo 

pedagógico junto a estudantes geograficamente distantes, e referenciados aos polos 

descentralizados de apoio presencial. Sua principal atribuição é o esclarecimento de 

dúvidas através fóruns de discussão pela Internet, pelo telefone, participação em 

videoconferências, entre outros, de acordo com o projeto pedagógico. O tutor a 

distância tem também a responsabilidade de promover espaços de construção 

coletiva de conhecimento, selecionar material de apoio e sustentação teórica aos 

conteúdos e, frequentemente, faz parte de suas atribuições participar dos processos 

avaliativos de ensino-aprendizagem, junto com os docentes. 

Já a tutoria presencial atenderá os estudantes nos polos, em horários pré- 

estabelecidos. Este profissional deverá conhecer o projeto pedagógico do curso, o 

material didático e o conteúdo específico dos conteúdos sob sua responsabilidade, a 

fim de auxiliar os estudantes no desenvolvimento de suas atividades individuais e 

em grupo, fomentando o hábito da pesquisa, esclarecendo dúvidas em relação a 

conteúdos específicos, bem como ao uso das tecnologias disponíveis. Participará de 

momentos presenciais obrigatórios, tais como avaliações, aulas práticas em 

laboratórios e estágios supervisionados, quando se aplicam. 

Nesse sentido, a nossa política de formação/capacitação dos tutores ocorrerá 

ao início de cada semestre letivo, e a cada três meses, por meio de cursos, oficinas 

e seminários, a capacitação e formação estão pautadas nas seguintes dimensões: 

• capacitação no domínio específico do conteúdo; 

• capacitação em mídias de comunicação; e 



 

• capacitação em fundamentos da EaD e no modelo de tutoria. 

Além disso, a IES fomentará a participação dos tutores em eventos que 

tratem da Educação a Distância. 

 
 

2.3 Políticas de ensino 

 
 

O maior propósito da FACEP é formar cidadãos críticos, éticos e atuantes na 

sociedade. Com base nesse propósito é que o ensino da FACEP oferece ao futuro 

egresso uma base sólida de formação e desenvolvimento de habilidades e 

competências para o mercado de trabalho com base nas seguintes políticas de 

ensino: 

a) O desenvolvimento da FACEP visando torná-la uma referência educacional; 

b) A gestão do ensino de graduação, tendo como base: 

 A ação continuada articulada com o perfil de cada curso; 

 A prática interdisciplinar e multidisciplinar. 

c) A implantação e consolidação dos projetos pedagógicos dos cursos de 

graduação; 

d) A efetivação de metodologias de ensino de acordo com a concepção dos 

cursos e as recomendações das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs); 

e) A flexibilização das estruturas curriculares dos cursos de maneira que possam 

atender as necessidades de cada realidade; 

f) O incentivo aos docentes a desenvolverem projetos interdisciplinares, de 

maneira a oportunizar um ensino integrado, de forma a aproximar a teoria da 

prática; 

g) A implementação de programas de monitorias e tutorias para cada curso, 

para dar apoio pedagógico aos alunos que apresentam dificuldades de 

aprendizagem nas disciplinas; 

h) A promoção da indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão, buscando 

sempre fomentar atividades que envolvam a tríade fundamental para o ensino 

de excelência; 

i) A oferta de cursos de graduação, que venham atender as necessidades de 

qualificação de recursos humanos para a região de influência da instituição; 



 

j) A coerência entre o processo ensino-aprendizagem e as concepções dos 

cursos; 

k) O desenvolvimento de sistema avaliativo que contemple o processo da ação- 

reflexão e ação; 

l) A seleção de conteúdos contemplará o perfil profissional. Tais conteúdos 

deverão estar inter-relacionados com a realidade local, regional e nacional; 

m) Introduzir em seus projetos pedagógicos novas tecnologias educacionais; 

n) Desenvolver projetos pedagógicos que contemplem a interdisciplinaridade; 

o) Instituir, dentro de suas possibilidades, atividades de caráter formativo na 

modalidade de EAD. 

p) Implantar e ampliar a oferta de cursos de graduação e pós-graduação na 

modalidade EAD. 

 

2.3.1 Metas para o Ensino 
 
 

Metas para o ENSINO 

1. Realizar, anualmente, a análise do rendimento obtido pelos cursos de graduação no ENADE para o 

reforço dos pontos significativos e reformulação dos pontos desfavoráveis, a partir de 2014. 

2. Consolidação das Práticas Interdisciplinares, dimensões de Ensino, Pesquisa e Extensão, a partir de 

2018. 

3. Programar o Núcleo de Apoio didático-pedagógico aos docentes (NADIP) a partir de 2018. 

4. Implantar novos cursos de graduação que atendam às demandas sociais de toda a região, em 2019. 

5. Oferta de disciplinas nos cursos de graduação, sob a forma de educação a distância, observado o 

estabelecimento do limite de 20% de carga horária total do curso, a partir de 2019. 

6. Ampliar, anualmente, o número de bolsas de monitoria e redistribuição das bolsas atuais de acordo 

com o edital apresentado. 

7. Atualização anual dos projetos pedagógicos dos cursos de graduação e de pós-graduação. 

8. Institucionalização de um programa de Formação Continuada, a partir de 2019. 

 
2.3.2 Seleção de conteúdos 

Os conteúdos deverão contemplar aspectos e dimensões da utilidade e 

validade acadêmica, tendo em vista, principalmente, o exercício profissional. Os 

projetos pedagógicos dos cursos devem contemplar conteúdos que revelem inter- 

relações com a realidade local, regional e nacional, seguindo uma perspectiva 



 

histórica que atendam aos campos definidos nas diretrizes curriculares de cada 

curso de graduação. 

A seleção de conteúdos precisa estar em consonância com a natureza e o 

perfil de profissional a ser formado, objetivos e metas fixadas no plano político- 

pedagógico dos respectivos cursos ou programas. 

 
2.3.3 Princípios metodológicos 

As metodologias de ensino utilizadas pelos professores do curso seguem a 

concepção do curso e as recomendações das Diretrizes Curriculares Nacionais, no 

sentido de estimular o trabalho individual e em grupo. São utilizados como métodos 

de ensino: seminários, palestras, discussões em aula, trabalhos em classe e 

extraclasse. A Faculdade Evolução fortalecerá o investimento em metodologias 

ativas como uma diretriz formativa que atravessa a todos os cursos de graduação e 

pós-graduação. 

 
2.3.4 Processo de avaliação 

Uma das grandes preocupações da FACEP é manter uma coerência entre o 

processo ensino-aprendizagem e a concepção do curso. Por entender que, para 

atingir as metas e objetivos descritos nos Projeto Pedagógico dos Cursos, faz-se 

necessária a existência de um sistema avaliativo que contemple o processo da ação-

reflexão e ação. 

A avaliação é entendida como processo amplo, que reflita o nosso 

compromisso e a nossa intenção, tendo como base uma pedagogia que contemple a 

apropriação do conhecimento para a transformação da sociedade. 

Neste sentido, a avaliação torna-se um instrumento de diagnóstico e 

acompanhamento do processo de aprendizagem, sendo contínua porque auxilia ao 

aluno o desenvolvimento dos seus aspectos cognitivos e ao mesmo tempo 

proporciona a continuidade do seu pensamento com autonomia, criticidade e 

criatividade. A FACEP percebe a avaliação como um processo no qual, alunos e 

professores interagem e decidem novos caminhos para a vivência em sala de aula, 

possibilitando mudanças no percurso do trabalho docente e tornando-se uma aliada 

do projeto de aprendizagem emancipador. 

A avaliação da aprendizagem da FACEP está estabelecida no Regimento 

Interno da Instituição. 



 

 
 

2.4 Políticas de pesquisa 

As Políticas de Pesquisa da FACEP têm como objetivo implantar a cultura de 

pesquisa em suas atividades acadêmicas, despertando no aluno o interesse em 

construir e difundir o conhecimento científico adquirido. Para tanto, a FACEP se 

propõe a: 

a) Desenvolver núcleos, com suas respectivas linhas de pesquisa, que 

forneçam os elementos de interesse e as referências teóricas e empíricas 

para trabalhos da graduação e da pós-graduação lato e stricto sensu; 

b) Fomentar o desenvolvimento de projetos de pesquisa, nos quais sejam 

realizados estudos de relevância teórica, prática e social, sobre temas atuais 

das ciências sociais aplicadas; 

c) Incentivar os professores e alunos da FACEP às atividades de pesquisa, 

propiciando um clima e ambiente acadêmico de estudos avançados e 

aprofundados, em sua área específica; 

d) Promover o intercâmbio com entidades congêneres, da região, do país e do 

exterior. 

 
2.4.1 Metas para a Pesquisa 

 

Metas para a PESQUISA 

1. Criar novas linhas de pesquisa para o desenvolvimento de projetos em outras áreas de conhecimento, 

a partir de 2018. 

2. Ampliar o número de discentes participantes de projetos de pesquisas institucionais. 

3. Fortalecer a Semana Interdisciplinar de Estudos Científicos, a partir de 2018. 

4. Buscar parcerias junto ao CNPq/PIBIC para concessão de bolsas de iniciação científica. 

5. Destinar 4 horas de carga horária docente à orientação e supervisão de projetos incluídos no 

Programa de Pesquisa. 

6.Elaborar um plano de incentivo à Pesquisa para os cursos da FACEP, até 2018. 

7. Desenvolver inicialmente um projeto interno para a criação de uma revista científica como meio de 

vincular a produção intelectual de professores e alunos em 2018. 

8.Elaborar um plano de incentivo à Pesquisa para os cursos da FACEP, até 2019 para o 

Desenvolvimento de ações que estimulem a participação docente e discente nas atividades de pesquisas 

institucionais. 

9. Assegurar publicação de uma Revista Científica impressa anual, em CD e on line no primeiro semestre 



 

 

de 2019. 

10. Editar um catálogo de resumos das atividades de pesquisa e extensão anualmente a partir de 2020. 

11. Fortalecer de um programa institucional de incentivo e apoio à participação em eventos científicos e à 

publicação em periódicos. 

12. Ampliação da promoção anual de eventos, congressos e encontros acadêmicos científicos e 

culturais. 

 

2.5 Políticas de extensão 

As políticas de extensão se constituem em um delineamento de ideais para a 

consolidação de atividades extensionistas com o objetivo de efetivar o processo 

interativo entre faculdade e sociedade. A extensão é de caráter educativo, cultural e 

científico e um de seus principais objetivos é articular o ensino e a pesquisa de 

forma indissociável. A seguir, as políticas de extensão da FACEP: 

a) Elaboração do plano de extensão da FACEP 

b) Oferta de serviços diversificados, da mais alta qualidade possível, à 

comunidade urbana e rural, carente ou não; 

c) Criação, na área específica da extensão e ação comunitária, de um órgão 

que atuará como mecanismo de nucleação, com funções de apoio, fomento, 

integração, coordenação, gerenciamento e mobilização dos esforços da 

comunidade acadêmica em torno da prestação de serviços e da transmissão 

de conhecimentos; 

d) Integração de atividades de ensino, pesquisa e extensão mediante projetos 

específicos; 

e) Desenvolvimento de atividades extensivas de caráter multidisciplinar, 

interdisciplinar e transdisciplinar que mobilizem professores e alunos, em 

torno de seu respectivo polo temático; 

f) Atendimento à população carente, no âmbito de sua competência, por 

intermédio dos seus serviços; 

g) Execução de projetos de extensão universitária, envolvendo os alunos, 

diretamente ou em convênio com entidades públicas ou privadas, incluindo a 

prestação de serviços comunitários; 

h) Organização ou participação de atividades que visem ao exercício 

consciente da cidadania, com a realização de encontros, palestras e 

sessões de orientação; 



 

i) Desenvolvimento de programas de extensão, de relevância prática e social; 

j) Estímulo aos professores e alunos, de variadas formas, para se integrarem 

aos programas de extensão, dando-lhes, também, todo o apoio necessário 

para que obtenham, de agências nacionais, estrangeiras e internacionais, 

recursos materiais e/ou técnicos para suas atividades; 

k) Provimento de recursos financeiros e materiais demandados para o 

desenvolvimento das atividades de extensão programadas; 

l) Divulgação dos resultados das suas atividades de extensão, como forma de 

prestar contas à sociedade de seu compromisso para com a qualidade de 

vida de parcelas da população; 

m) Associação e manutenção de intercâmbio com entidades que atuem na 

mesma área ou em áreas complementares, da cidade, do estado ou da 

região; 

n) Promoção de sessões de avaliação e de acompanhamento das atividades 

de extensão, levando, às instâncias competentes, os problemas, solicitações 

e sugestões apresentadas. 

 
2.5.1 Metas para a extensão 

 

Metas para a Extensão 

1. Criar o Núcleo de Extensão da FACEP, em 2019. 

2. Realizar, durante o calendário letivo, evento voltado para as atividades de extensão 
desenvolvidas na FACEP, a partir de 2019. 

3. Desenvolver políticas de incentivo em atividades de extensão para o corpo  discente  e 
docente da FACEP, a partir de 2019. 

4. Ampliar o número de bolsas para discentes participantes em atividades de extensão, a partir 
de 2019. 

5. Realizar ciclo de palestras a ser ofertado a toda comunidade, com temas de interesse social, 
que envolvam as mais diversas áreas do conhecimento humano, a partir de 2019. 

6. Projetar e executar a partir de 2020 o cursinho pré-vestibular para alunos com carência 
financeira de Pau dos Ferros e região. 

7. Disponibilizar bolsas de incentivo para os discentes que já possuem formação acadêmica 
anterior, para ministrar aulas no cursinho pré-vestibular da FACEP. 

8. Destinar 15% horas de carga horária docente à orientação de projetos de extensão. 

9. Promover o dia das “Ações Extensionistas” que acontecerá dentro da Semana Interdisciplinar 
de Iniciação Científica – SIIC, a partir de 2019. 

10. Promover palestras para capacitação profissional e motivacional aos profissionais do 
comércio de Pau dos Ferros. 

11. Criar o prêmio “Jovem Extensionista do Ano”, que visa incentivar os discentes a 
desenvolverem ideias (projetos) de extensão voltadas para o benefício social. 

12. Ampliar, anualmente, os cursos de extensão. 

13. Criação de um programa institucional de incentivo e apoio à participação em eventos 
científicos e à publicação em periódicos, 



 

O Programa de Iniciação Científica da FACEP – PIC/FACEP oferece ao seu 

corpo discente e docente a oportunidade de atuarem como pesquisadores 

 

14. Ampliação da promoção anual de eventos, congressos e encontros acadêmicos científicos e 
culturais. 

 

2.6 Programa de Pós-graduação 

A FACEP ultrapassa os limites de sua obrigação como IES ao incentivar e 

criar mecanismos para a formação de pesquisadores, afinal isso já começa a se 

constituir no tenro momento da graduação quando é oferecido aos alunos um 

programa institucional de bolsas de iniciação científica. 

A pós-graduação “Lato Sensu” tem por elemento definidor o aprofundamento 

da formação inicial. Sendo assim, os cursos de graduação se instituem como uma 

forma de qualificar o egresso, garantindo a assimilação dos procedimentos e/ou 

resultados do avanço na produção científica, ajustando seu perfil às mudanças 

operadas na profissionalização. 

O Projeto da FACEP afirma que a pós-graduação “Lato Sensu” está focada à 

especialização e formação continuada nas diversas áreas da graduação. 

A FACEP estabelece, ainda, como meta a ser cumprida, a ampliação de 

cursos de pós-graduação “Lato Sensu”, em 2018/2019, bem como se propõe a 

instituir, em parceira com outras instituições de ensino, pós-graduação “Stricto 

Sensu” na área de conhecimento que melhor atender as demandas regionais. 

 
2.7 Programa de iniciação científica 

 

acadêmicos nas mais diversas áreas de conhecimento humano. Anualmente é 

aberto edital de seleção de projetos através do qual são selecionados aqueles que 

abordem temáticas de relevante interesse acadêmico e social. 

O PIC/FACEP conta com a coordenação de pesquisa, responsável, dentre 

outras coisas, pela efetivação das atividades e a fiscalização dos projetos, bem 

como conta com a participação de coordenadores e membros colaboradores 

responsáveis pelo andamento das pesquisas. 

O professor coordenador deverá disponibilizar até 04 (quatro) horas semanais 

de sua carga horária para desempenhar as atividades de pesquisa, devendo ao final 

de cada semestre apresentar relatório parcial de atividades, bem como, ao final das 

atividades, relatório final, relatando os resultados das atividades de seu projeto. 



 

O Programa de Iniciação Científica possibilita que o pesquisador intervenha 

dentro de uma problemática social, analisando-a e anunciando seu objetivo de forma 

a mobilizar os participantes, construindo novo saberes. É através da pesquisa-ação 

que o docente tem condições de refletir criticamente sobre suas ações. Esse é o 

objetivo principal do PIC/FACEP fazer com que o professor e o aluno participem do 

processo de construção de conhecimento refletindo criticamente sobre suas ações 

enquanto profissionais-cidadãos. 

 
 
 
 

 
2.8 Programa de monitoria 

O Programa de Monitoria da FACEP será desenvolvido como estratégia 

institucional para a melhoria do processo ensino-aprendizagem de graduação. É 

direcionado aos discentes dos Cursos de Graduação e tem como objetivos: 

 Despertar o interesse pelo exercício da docência; 

 Estimular a participação do aluno na vida acadêmica, em atividades que 

envolvam pesquisa acadêmica, execução de projetos e apoio à docência; 

 Contribuir para melhoria da qualidade de ensino. 

 

2.9 Programa de estágio 

 O estágio curricular supervisionado dos alunos dos Cursos de Graduação 

presenciais e EAD e o Trabalho de Conclusão de Curso - TCC constituem-se 

de um conjunto de atividades discentes que visa à complementação do 

ensino e da aprendizagem e é planejado, supervisionado e avaliado por 

professores, de conformidade com o currículo, os programas e o calendário 

acadêmico, a fim de se constituir em instrumento de integração dos alunos à 

atividade profissional, por intermédio de treinamento, de prática e de 

aperfeiçoamento técnico, científico, cultural e de relacionamento humano. A 

normatização do Estágio e do Trabalho de Conclusão de Curso está no 

Projeto Pedagógico dos Cursos e manuais específicos. 

 
2.10 Programa de prática profissional 



 

As matrizes curriculares dos cursos de graduação presenciais e EAD 

promovem, obrigatoriamente, entre os graduandos, o contato, o conhecimento e o 

domínio das questões pertinentes ao mundo do trabalho. A preocupação básica, 

nesse caso, trata de contemporaneizar a formação nos cursos de acordo com as 

tendências e perspectivas profissionais predominantes e mais promissoras na área. 

De modo particular, seguindo recomendações das Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCNs) de cursos, a pretensão é garantir vocação orientada para a formação 

adequada às condições socioeconômicas e culturais da região, o que implicará, 

necessariamente, no desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, que estimulem a geração de competências estratégicas para inserção dos 

egressos no mercado de trabalho e o surgimento de demandas sociais por 

atividades profissionais relevantes dos egressos. 

 
2.11 Programa de Atividades Acadêmicas Curriculares Complementares 

(AACC) 

As AACC, para os alunos de cursos de graduação, permitem contribuir de 

forma efetiva para a formação do aluno através das múltiplas possibilidades de 

aprendizado além dos muros da IES. Para permitir um efetivo acompanhamento das 

atividades complementares, a regulamentação exige que o aluno execute as 

atividades em acordo com a regulamentação específica contida no Projeto 

Pedagógico dos Cursos. Este aproveitamento é acompanhado por um docente 

designado pela direção e os registros de aproveitamento deverão ser feitos no 

histórico escolar do aluno pela secretaria. 

 
2.12 Políticas de Educação Inclusiva (Portadores de Necessidades Especiais - 

PNE) 

A FACEP, em cumprimento à Portaria nº. 1679 de 2 de dezembro de 1999, 

objetiva promover a inclusão das pessoas portadores de necessidades especiais, de 

forma a garantir seu pleno desenvolvimento profissional e intelectual. 

Para tanto, a FACEP estabelece como princípios: 

 Organizar a política de educação inclusiva; 

 Proporcionar análise e discussão sobre as formas de inclusão e integração 

dos grupos excluídos; 



 

 Estar atenta às necessidades educativas especiais na adequação de 

infraestrutura, recursos humanos e materiais. 

 
3. RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 
 

A Instituição tem afirmado sua história de atuação junto à sociedade, 

combinando tradição da marca Evolução às novas demandas sociais, interagindo 

com a comunidade local através de serviços de assistência jurídica e de 

Atendimentos Psicológicos ofertados pelo CEPE – Centro de Psicologia Evolução. 

Os cursos têm atuado em suas áreas do conhecimento, com o intuito de promover 

ações pontuais de acordo com suas especificidades. Com o advento dos novos 

cursos, espera-se que outras ações possam ser desenvolvidas como: educação, 

qualidade de vida, saúde, desenvolvimento local, esporte, lazer e cultura de modo 

que a comunidade se beneficie de apoio técnico e científico para suprir as suas 

necessidades decorrentes das suas mais diversas demandas socioculturais. 

O pioneirismo da FACEP, como a primeira faculdade privada do alto oeste 

potiguar, confere-lhe a responsabilidade com as demandas sociais da comunidade 

local e adjacências e a sua articulação com os mais importantes avanços científicos 

que precisam ser decodificados, de modo a proporcionarem inovação e 

desenvolvimento, em âmbito local e regional. 

A responsabilidade social da FACEP se materializa através de projetos e 

ações por ela desenvolvidos, como o Núcleo de Prática Jurídica - NPJ, CEPE – 

Centro de Psicologia Evolução, os Laboratórios de Prática Profissional, as parcerias 

com o setor público e privado, a interação contínua com o mercado, a Ouvidoria e os 

programas de extensão, que também se constituem em instrumentos de alcance 

social para que a inclusão social, a defesa do meio ambiente, a memória cultural, a 

produção artística e o patrimônio cultural se efetivem como contribuições para o 

desenvolvimento sociocultural do município e região adjacente e ainda para 

promover a melhoria das condições de existência para as pessoas menos 

favorecidas econômica e socialmente. 

Além disso, permitem considerar que a FACEP possui compromisso contínuo 

com o desenvolvimento local e regional e com a busca de soluções para os 

problemas emergentes da sociedade. 



 

4. COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 

 
 

Por ser a atuação acadêmica uma tarefa de responsabilidade coletiva, a 

comunicação institucional objetiva fomentar, interna e externamente,  o 

conhecimento sobre a Instituição, seus projetos, políticas e realizações, bem como, 

contribuir para o desenvolvimento de uma imagem institucional consistente e  

garantir o acesso do público às informações sobre as atribuições que exerce, de 

forma a possibilitar a visibilidade das ações realizadas. 

Para o alcance de tais finalidades, cabe à FACEP desenvolver ações 

comunicativas que visem à produção do conhecimento a respeito do trabalho por ela 

realizado. Assim, torna-se imprescindível que se utilize, com maior frequência, 

diversidade e competência, de plataformas de comunicação de massa e diretivas 

que possam oferecer à sociedade, informações relevantes e adequadas a respeito 

das atividades acadêmicas, pois é por meio da ação comunicativa de amplo 

espectro que a relevância social se implanta na consciência da sociedade. 

A partir do entrelaçamento entre as duas dimensões da comunicação 

institucional – a interna e a externa à FACEP – devem ser estruturadas as políticas 

adequadas, a fim de permitir a visibilidade desejada às atividades acadêmicas. Por 

esta via é possível a obtenção de legitimidade social para suas pretensões e a 

garantia do direito à informação acerca da vida acadêmica a todos os segmentos 

que nela atuam ou interagem. 

As estratégias de comunicação adotadas na FACEP são voltadas para dois 

contextos: 

1. Internos - oferecendo aos docentes, discentes e colaboradores técnico 

administrativos da Instituição através de murais, as informações adequadas para 

que possam atuar, a contento, em suas atividades pertinentes, bem como, 

oportunidades de aperfeiçoamento e atualização profissional em diferentes áreas; 

2. Externos - através da exposição pública de suas realizações e acesso ao 

conhecimento sobre os serviços produzidos. Esta parte é realizada por meio de 

veículos de massa de amplo espectro, exemplificados por: 

 Blogs – meio de comunicação digital que busca informar sobre os principais 

eventos e campanhas da FACEP; 

 Outdoor – a Instituição possui placas Outdoor, situadas às margens da BR 

405 sentido Mossoró e à Paraíba e, ainda, nas rodovias que dão acesso às 



 

cidades de Francisco Dantas e de São Miguel, que são utilizadas para 

propagar as informações sobre campanhas específicas, como os processos 

seletivos e/ou demais informações relevantes da FACEP; 

 Rádio – a FACEP possui parceria com rádios locais de amplo alcance para 

divulgar as principais ações da Faculdade à comunidade, desde a divulgação 

de Processos Seletivos de ingresso, eventos e outras informações 

congêneres; 

 Boletins e cartazes internos e externos - são utilizados durante campanhas 

específicas de divulgação de fatos importantes. Estes são distribuídos em 

pontos importantes e de grande circulação de pessoas em diversas cidades 

da região, sendo o grande ponto de divulgação dos eventos em nossa 

Instituição, principalmente atrair novos alunos. 

 Redes sociais (Instagram e Facebook) – Gerenciamento de informações 

através das redes sociais compartilhados em dispositivos móveis. 

 Sítio na Internet – através do qual concentra informações institucionais sobre 

a FACEP: institucional, ensino, pesquisa, extensão, EAD dentre outros. 

No portal www.eduevolucao.com.br/facep serão disponibilizados os links: 

comunidade, aluno, professor, egressos, serviços de biblioteca, calendário, webmail, 

documentos oficiais, bancos de imagens, publicações, ouvidoria, protocolo, CPA. 

 
4.1 Ouvidoria 

A Portaria MEC nº 311/2009, que retifica o Glossário do Instrumento de 

Avaliação Institucional Externa, aprovado, em extrato, pela Portaria nº 1.264/2008, 

caracteriza o ouvidor como “um servidor (técnico-administrativo) facilitador das 

relações entre o cidadão e a Instituição”, além de normatizar as atribuições e forma 

de atuação, conforme transcrição: 

 
4.1.1 Forma de atuação 

•Ouvir as reclamações, denúncias, elogios, solicitações, sugestões ou 

esclarecer as dúvidas sobre os serviços prestados; 

•Receber, analisar e encaminhar as manifestações dos cidadãos aos 

setores responsáveis; 

•Acompanhar as providências adotadas, cobrando soluções e mantendo o 

cidadão informado; 

http://www.eduevolucao.com.br/facep


 

•Responder com clareza as manifestações dos usuários no menor prazo 

possível. 

 
4.1.2 Quem é o Ouvidor? 

 
 

É um técnico-administrativo facilitador das relações entre o cidadão e a 

instituição, que deverá: 

•Estabelecer canais de comunicação de forma aberta, transparente e 

objetiva, procurando sempre facilitar e agilizar as informações; 

•Agir com transparência, integridade e respeito; 

•Atuar com agilidade e precisão; 

•Exercer suas atividades com independência e autonomia, buscando a 

desburocratização; 

•Fomentar a participação do cidadão no controle e decisão dos atos 

praticados pelo gestor público. 

Em consonância com a legislação supracitada, a Ouvidoria da FACEP atuará 

como instrumento de gestão e cidadania com o objetivo de reassegurar a 

participação da comunidade acadêmica na Instituição, para promover a melhoria das 

atividades desenvolvidas; reunir informações sobre diversos aspectos da Faculdade, 

com o fim de assessorar a Direção Geral da FACEP, quanto aos itens de maior 

incidência ou de maior relevância, no intuito de que haja a implementação de ações 

e procedimentos voltados para toda a comunidade; identificar suas instâncias e 

forma de resolução das necessidades de docentes e discentes; e permitir a 

participação efetiva da comunidade, tendo em vista a melhoria das condutas 

acadêmicas e administrativas. 

Este serviço tem as atribuições de ouvir as reclamações, denúncias, elogios, 

solicitações, sugestões ou esclarecer as dúvidas sobre os serviços prestados; 

receber, analisar e encaminhar as manifestações dos cidadãos aos setores 

responsáveis; acompanhar as providências adotadas, cobrando soluções e 

mantendo o cidadão informado; e responder com clareza as manifestações dos 

usuários no menor prazo possível, em que as pessoas são atendidas pessoalmente 

ou por telefone, em dias e horários previamente determinados e divulgados para o 

público-alvo, através de e-mail específico ou por meio do formulário on line, 

disponível no site da FACEP. 



 

 
 

5. GESTÃO INSTITUCIONAL 

 
 

A gestão institucional, na pessoa dos órgãos que a representa, é responsável 

por planejar, superintender e coordenar as políticas de desenvolvimento institucional 

e as atividades de gestão da informação, de programação orçamentária, de 

planejamento, execução e avaliação. 

 
5.1. Organização administrativa 

São órgãos da FACEP: 

I. Congregação; 

II. Conselho Técnico-Administrativo - CTA; 

III. Diretoria Geral; 

IV. Colegiado de Curso; 

V. Coordenação de Curso; 

VI. Serviços Administrativos; 

VII. Ouvidoria. 

As competências de todos os seus órgãos colegiados e órgãos de apoio às 

atividades acadêmicas estão previstas no Regimento Interno da FACEP nos Títulos 

II, III, do artigo 3º até o artigo 29°. 

 
5.2 Autonomia da FACEP em relação à Mantenedora 

A organização administrativa da FACEP, com sede na cidade de Pau dos 

Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, está explicitada no TÍTULO II - DA 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E ADMINISTRATIVA de seu Regimento Interno. 

A estrutura atual da FACEP compreende: Órgãos da Administração Superior 

(Congregação, Conselho Técnico Administrativo, Diretoria Geral); Órgãos de Apoio 

Pedagógico (Colegiados de Curso, Coordenações de Curso); Órgãos de Serviços 

Administrativos (Secretaria, Tesouraria, Serviços Gerais, Biblioteca). 

A composição, as atribuições e competências e as instâncias de decisão de 

cada uma dessas unidades estão definidas no regimento Interno da FACEP. 

A FACEP é uma Instituição de Ensino Superior – IES, isolada, particular, 

mantida pela Faculdade Evolução Alto Oeste Potiguar - FACEP, pessoa jurídica de 



 

direito privado, de fins lucrativos e com seu Estatuto inscrito nos termos da 

legislação em vigor. 

A FACEP rege-se: 

I - Pela legislação do ensino; 

II – Pelas normas da Mantenedora, no que couber; 

III - Pelo Regimento Interno; 

IV - Por atos normativos expedidos pelos órgãos internos de sua administração. 

 
 

5.3 Relações e parcerias com a comunidade, instituições e empresas 

A FACEP assume o compromisso de fazer leituras dos anseios da 

comunidade local e regional, buscando parcerias que propiciem alternativas para a 

melhoria de vida da população, nas diferentes áreas. 

A FACEP não poderá nem deverá ser um órgão isolado do seu entorno. As 

razões para isso são várias. Vale destacar, entre elas, as seguintes: 

a) A necessidade, sempre presente, de se conhecer e de se atualizar com 

respeito às mudanças socioculturais que acontecem na região, no país e 

no mundo; 

b) A impossibilidade de realizar-se ensino, pesquisa e extensão, de 

qualidade, sem acompanhar as motivações, preferências e exigências 

expressas, explícita ou implicitamente pelas comunidades a que se 

pretende servir; 

c) A importância de empresas privadas e de órgãos públicos como entidades 

capazes de dialogar com a Faculdade sobre o presente e futuro das 

profissões e das especializações de destino dos discentes da Instituição; 

d) A influência que tais empresas privadas e órgãos públicos podem exercer 

enquanto instituições empregadoras; 

e) O interesse da Faculdade em ser um órgão plenamente inserido no aqui, 

agora e futuro de sua realidade; 

A FACEP deverá firmar e planejar convênios com instituições locais, 

regionais, nacionais e internacionais. Esses convênios serão os instrumentos 

necessários para a troca de informações e de assistência técnica entre a academia  

e o mercado de trabalho e entre ela e agências de fomento e desenvolvimento. 

A cooperação e as parcerias que se tem em vista somente poderão se tornar 

realidade uma vez recredenciada a FACEP. Entretanto, a Mantenedora já iniciou 



 

contatos com empresas e órgãos públicos locais que deverão: a) ser clientes de 

serviços a serem prestados pela futura Instituição; e/ou b) oferecer campos de 

estágio para os discentes dos cursos de Direito, Administração, Direito, 

Enfermagem, Pedagogia e Psicologia. 

 
5.4 Metas de gestão 

 

QUADRO DE METAS 

1. Ampliar do número de parcerias e convênios. 

2. Modernizar equipamentos e espaços físicos dos órgãos de coordenação de cursos, pós-graduação, 

pesquisa e extensão, a partir de 2018. 

3. Ampliar semestralmente, durante a vigência deste instrumento, o acervo bibliográfico de maneira a 

atender as necessidades dos cursos. 

4. Adotar um programa de qualificação do pessoal docente, em nível de mestrado, a partir de 2019, 

como forma de garantir a qualidade e a renovação do ensino e da pesquisa. 

5. Consolidar um plano de cargos e salários, objetivando o incentivo do desenvolvimento como forma 

de ascensão aos diferentes níveis do corpo técnico-administrativo, a partir de 2019. 

6. Consolidar um plano de carreira, objetivando o incentivo do desenvolvimento profissional como 

forma de ascensão aos diferentes níveis de categoria docente a partir de 2019. 

7. A implantação e consolidação de um programa de instituição de convênios e parcerias com 

instituição congêneres de promoção da cultura e da educação a partir de 2019. 

8. Ampliar 10%, em cada curso, o financiamento para ações de extensão, a partir de 2019. 

9. Ampliação da espaço da Biblioteca a partir de 2019. 

 
 

6. POLÍTICAS DE PESSOAL 

 
Esta dimensão constitui-se das políticas gerais de pessoal, de carreiras do 

corpo docente e corpo técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvol- 

vimento profissional e suas condições de trabalho. Os indicadores de conteúdo das 

políticas de pessoal são: recursos humanos, capacitação, planos de carreira, 

contratação e satisfação. 

 
6.1. Corpo docente 

O corpo docente da FACEP é composto por um quadro de professores 

especialistas, mestres e doutores altamente capacitados para o desempenho de 



 

atividades pedagógicas. Sua admissão se dá por meio de processo de seleção, 

cujos critérios observados são: idoneidade moral, comprovada qualificação, 

competência técnica e comprovação profissional. 

Todas as condições para o bom desempenho das atividades de ensino, 

pesquisa e extensão são prioritárias para os órgãos de gestão da FACEP. Logo, a 

instituição tem como prioridade, também, a satisfação de seus colaboradores, o que 

refletirá, consequentemente, na qualidade das atividades efetivadas pelos 

profissionais da educação. 

 
6.1.1. Cronograma e plano de expansão do corpo docente, com titulação e 

regimento de trabalho. 

Em virtude da ampliação da política de expansão das vagas e dos cursos 

em atendimento as demandas sociais, a FACEP aumentará o quadro de seus 

professores, de acordo com a necessidade de cada curso. 

O perfil profissional desejado corresponde a professores com a titulação 

mínima de Especialista e com a formação adequados à disciplina. Ver a seguir 

Quadros 03, 04 e 05. 

 
Quadro 01: Evolução do corpo docente – 2018 

TITULAÇÃO REGIME DE TRABALHO 

 INTEG. INTEG. PARC. PARC. HOR. HOR. TOTAL % 

 Nº % Nº % Nº % Nº % 

DOUTOR 1 20% 1  - - 2 5,41 % 

MESTRE 04 80 % 16  - % 20 54,05 % 

ESPECIALISTA 0 - 11  05 100 % 15 40,54 % 

TOTAL 5 100% 28 100% 05 100% 37 100% 

 
 

 
Quadro 02: Evolução do corpo docente – 2019 

TITULAÇÃO REGIME DE TRABALHO 

 INTEG. INTEG. PARC. PARC. HOR. HOR. TOTAL % 

 Nº % Nº % Nº % Nº % 

DOUTOR 03 30% 4 11.76% - - 07 14,29% 

MESTRE 06 60% 24 70,59% - % 30 61,22% 

ESPECIALISTA 01 10% 06 17,65 05 100% 12 24,49 



 

 
 

TOTAL 10 100% 34 100% 05 100% 49 100% 

 
 

 
Quadro 03: Evolução do corpo docente – 2020 

TITULAÇÃO REGIME DE TRABALHO 

 INTEG. INTEG. PARC. PARC. HOR. HOR. TOTAL % 

 Nº % Nº % Nº % Nº % 

DOUTOR 05 33,33% 07  - - 12 20,34% 

MESTRE 08 53,34% 27 - - % 35 59,32% 

ESPECIALISTA 02 13,33% 05  05  12 20,34 

TOTAL 15 100% 39 100%  100% 59 100% 

 
 

 

Quadro 04: Evolução do corpo docente – 2021 

TITULAÇÃO REGIME DE TRABALHO 

 INTEG. INTEG. PARC. PARC. HOR. HOR. TOTAL % 

 Nº % Nº % Nº % Nº % 

DOUTOR 10 40% 12 27,91 - - 22 32,35% 

MESTRE 13 52% 28 65,12 - - 41 60,29% 

ESPECIALISTA 02 8% 03 6,97 - - 05 7,35% 

TOTAL 25 100% 43 100% - - 68 100% 

 

 

Quadro 05: Evolução do corpo docente – 2022 

TITULAÇÃO REGIME DE TRABALHO 

 INTEG. INTEG. PARC. PARC. HOR. HOR. TOTAL % 

 Nº % Nº % Nº % Nº % 

DOUTOR 12 44,45% 14 31,11% - - 26 36,11% 

MESTRE 15 55,55% 31 68,89% - - 46 63,89 

ESPECIALISTA - - - - - -  - 

TOTAL 27 100% 45 100% - - 72 100% 

 

6.1.2. Políticas de qualificação do corpo docente 

A FACEP assume o compromisso de promover a sistemática valorização dos 

seus profissionais, assegurando-lhes progressão funcional e recompensa 

econômico-financeira à altura de seus méritos. 



 

A FACEP prestará todo o apoio à elevação da titulação dos professores, 

objetivando a sua hábil e consequente ascensão no quadro da Instituição, 

garantindo-lhes as seguintes condições: 

 Manutenção das vantagens e benefícios da carreira durante o período de 

afastamento para a realização do curso; 

 Auxílio constituído de bolsas de ajuda de custo para transporte e despesas 

escolares; 

 Contratação de professor substituto durante o afastamento do docente, 

quando não for possível a substituição por professores do quadro ao qual o 

docente está vinculado; 

 Liberação total ou parcial para os docentes que estivessem realizando 

cursos de pós-graduação, dependendo do nível de qualificação; 

Os docentes da FACEP poderão afastar-se de suas funções, assegurados 

todos os direitos e vantagens a que faz jus para capacitação docente, para prestar 

colaboração à Instituição de ensino e pesquisas, para participar de congressos ou 

reuniões relacionadas a atividades acadêmicas, administrativas ou sindicais; 

participar de órgãos de deliberação coletiva ou outras relacionadas com as funções 

acadêmicas; participar de atividades de entidades científicas e/ou representativas de 

classe ou categoria profissional. 

A Faculdade assume o compromisso de valorizar os seus recursos humanos, 

reconhecendo ser o seu maior patrimônio, aprimorar o programa de qualificação, 

capacitação e desenvolvimento gerencial, em todos os níveis, tendo em vista seu 

caráter determinante para o desempenho da atividade universitária, padrões 

compatíveis com as exigências do ensino superior inovador e participante, 

empreender a implantação dos quadros docente e técnico-administrativo, 

dimensionados segundo as responsabilidades e necessidades do desenvolvimento 

dos cursos mantidos; reformular, continuamente, os critérios de progressão 

funcional, fundamentando-os no estímulo à qualificação e ao desempenho. 

A estruturação e as políticas de qualificação e carreira para o pessoal docente 

encontram-se detalhadas no Plano de Carreira do Pessoal Docente. 

 
6.2 Corpo técnico-administrativo 

Os Serviços Administrativos têm a seu cargo as funções destinadas a 

oferecer suporte operacional às atividades-fim da FACEP, abrangendo registro 



 

escolar, arquivo, correspondência, reprografia, tesouraria, portaria, limpeza, 

conservação e vigilância. 

Forma de composição e de recrutamento: tais servidores são admitidos 

segundo o regime da CLT. Eles são recrutados, selecionados e admitidos 

observando critérios especificados pela Mantenedora. No caso de profissionais 

pertencentes a Colegiados Profissionais exige-se, também, registro específico. 

A FACEP zelará pela manutenção de padrões de recrutamento e condições 

de trabalho condizentes com a sua natureza de instituição educacional, bem  

como por oferecer oportunidades de aperfeiçoamento técnico-profissional a seus 

funcionários. 

 
6.2.1. Cronograma e plano de expansão do corpo técnico administrativo 

 
 

 

2018 

 

GRAU DE FORMAÇÃO 

CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO  

TOTAL F M 

Sem escolarização / ensino 
fundamental incompleto. 

- - - 

Ensino Fundamental completo. - -  

Ensino Médio Completo. 01 01 02 

Graduado 03 02 05 

Especialista 03 01 04 

Mestre  01 01 

Doutor - - - 

TOTAL 07 05 12 

 

 
2019 

 

GRAU DE FORMAÇÃO 

CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO  

TOTAL F M 

Sem escolarização / ensino 
fundamental incompleto. 

- - - 

Ensino Fundamental completo. - -  

Ensino Médio Completo. 02 03 04 

Graduado 04 - 04 

Especialista 04  04 

Mestre  01 01 

Doutor    

TOTAL 10 03 13 

 
2020 

 

GRAU DE FORMAÇÃO 

CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO  

TOTAL F M 

Sem escolarização / ensino 
fundamental incompleto. 

- - - 

Ensino Fundamental completo. 02 - 02 



 

 

Ensino Médio Completo. 05 02 07 

Graduado 04 - 04 

Especialista 07  07 

Mestre  02 02 

Doutor    

TOTAL 18 04 22 

 
2021 

 

GRAU DE FORMAÇÃO 

CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO  

TOTAL F M 

Sem escolarização / ensino 
fundamental incompleto. 

- - - 

Ensino Fundamental completo. 01 - 01 

Ensino Médio Completo. 07 04 11 

Graduado 08 - 08 

Especialista 07  07 

Mestre  02 02 

Doutor    

TOTAL 23 06 29 

 
2022 

 

GRAU DE FORMAÇÃO 

CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO  

TOTAL F M 

Sem escolarização / ensino 
fundamental incompleto. 

- - - 

Ensino Fundamental completo. 01 - 01 

Ensino Médio Completo. 07 06 13 

Graduado 08 - 08 

Especialista 07  07 

Mestre  02 02 

Doutor    

TOTAL 23 08 31 

 
 
 

6.2.1 Qualificações do seu corpo técnico-administrativo 

Visando à contínua qualificação do seu corpo técnico-administrativo, a FACEP 

incentivará, de várias formas, o progresso intelectual dos servidores. 

Uma delas é contribuir para o aperfeiçoamento dos seus funcionários 

assegurando todos os direitos e vantagens àquele que se afastar de suas funções 

para: 

I. Aperfeiçoar-se em instituições nacionais ou estrangeiras; 

II. Participar de cursos, congressos, seminários e outros eventos de natureza 

científica, cultural ou técnica, relacionados com as suas atividades na 

Faculdade. 

Especificamente, a política de recursos humanos da Mantenedora, para os 

próximos 05 (cinco) anos, contempla várias iniciativas e diretrizes, dentre elas: 



 

a) Estabelecimento de incentivos funcionais, sob a forma de acréscimo 

percentual aos salários, mediante progressões horizontais, por merecimento; 

b) Permissão e encorajamento, a um número crescente de funcionários, para 

que façam cursos; 

c) Estabelecimento de convênios, com entidades públicas e particulares, do 

País e do exterior, que permitam a oferta de cursos, estágios e treinamentos 

aos funcionários; 

d) Estímulo à participação em eventos de natureza técnica; 

e) Aumento e diversificação dos cursos que visem à capacitação e ao 

aprimoramento do pessoal. 

As promoções estão estabelecidas no Plano de Carreira do Pessoal Técnico- 

administrativo da FACEP. 

 
7. ATENDIMENTO AOS DISCENTES 

 
 

É relevante ressaltar o compromisso da FACEP com o fortalecimento da 

política de atendimento aos estudantes, por meio das ações relacionadas abaixo: 

 Formas de acesso, programas de apoio pedagógico e financeiro;

 Ampliar o número de bolsas, modalidade extensão, através da celebração de 

convênios com instituições públicas, privadas e organizações não 

governamentais;

 Estimular a permanência dos alunos na FACEP através do Programa de 

nivelamento, e atendimento psicopedagógico.

 Ampliar a oferta de bolsas de incentivo à pesquisa e extensão aos alunos de 

baixo poder aquisitivo dos cursos de graduação;

 Criar e promover eventos de cunho cultural que permitam a integração entre 

alunos e professores dos cursos de graduação e a comunidade externa;

 Apoiar a participação discente em eventos culturais.

 Apoiar o fortalecimento das entidades estudantis;

 Proporcionar acompanhamento dos egressos;

 Oferecer cursos de aperfeiçoamento e especialização, visando à qualificação 

dos profissionais egressos da FACEP e de demais instituições de ensino 

superior.



 

Do ponto de vista didático-pedagógico, são oferecidos aos alunos, ademais 

de suas aulas teóricas e práticas: 

 Programa de monitoria, regido por regulamento próprio, nele admitindo-se 

alunos regulares, selecionados pelas Coordenações;

 Estágios curriculares supervisionados por professores da FACEP e por 

profissionais lotados nos campos de estágio;

 Oportunidade de participar das atividades de investigação realizadas pela 

Coordenação de pesquisas acadêmicas; ensejo de engajar-se nos serviços 

de extensão, realizando cursos e prestando serviços à comunidade;

 Núcleo de Apoio e Assistência Psicopedagógico (NAAP) que tem como 

objetivo orientar o aluno em suas questões pessoais, afetivo-emocionais, 

acadêmico-profissionais, harmonizando suas atividades com vistas à melhoria 

do seu desempenho acadêmico.

 
7.1. Formas de acesso, programas de apoio pedagógico e financeiro (bolsas) 

O acesso à FACEP ocorre através de processo seletivo, médias do candidato 

no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), ou por transferências externas. O 

processo seletivo destina-se a avaliar a formação recebida pelos candidatos e 

classificá-los, dentro do estrito limite das vagas oferecidas. As vagas oferecidas para 

cada curso são as autorizadas pelo órgão competente do Ministério da Educação e 

se encontram nos projetos de credenciamento dos diferentes cursos. As inscrições 

para o processo seletivo são abertas em edital, no qual constarão os cursos 

oferecidos com as respectivas vagas, os prazos de inscrições, a documentação 

exigida para a inscrição, a relação das provas, os critérios de classificação e 

desempate, e demais informações úteis. 

A atenção aos discentes envolve serviços ligados à oferta de bolsas de 

estudo, acompanhamento psicopedagógico, programas de auxílio financeiro e 

atendimentos diversos. 

O atendimento aos discentes está, principalmente, ligado à coordenação do 

curso, à direção, ao serviço de apoio ao estudante, ao serviço de apoio psicológico e 

psicopedagógico, à biblioteca, ao setor de registro e controle acadêmico e aos 

programas de bolsas de estudo. 



 

O aluno recebe orientação acadêmica, assistência psicopedagógica 

favorecendo a sua integração nos processos de ensino-aprendizagem e nos 

espaços institucionais. 

É acompanhado nas suas dificuldades de aprendizagem, de relacionamento e 

na orientação de escolhas profissionais e vocacionais. 

Sabe-se que são inúmeros os desafios a serem enfrentados pela educação 

superior, e, especialmente para as Instituições privadas, destaca-se a evasão. A 

questão central é identificar as causas ou motivos da não conclusão de um curso. 

Existem várias razões que poderiam ser apontadas: 

 A falta de informação antes do ingresso no ensino superior, levando a uma 

escolha equivocada do curso pretendido; 

 Dificuldades no ciclo básico, com grande número de reprovações; 

 Dificuldades de adaptação e relacionamento; 

 Problemas de saúde; 

 Dificuldades financeiras para que o aluno se mantenha no curso, dentre 

outros. 

Considerando que nas Instituições particulares, a questão financeira é a que 

se sobressai, especialmente quando a entidade localiza-se em regiões 

economicamente menos favorecidas como é o caso do alto oeste potiguar, é que a 

FACEP implantou o Programa de Apoio ao Estudante (PROAES). 

As ações do PROAES disponibilizadas pela FACEP são bolsa para monitoria, 

extensão, pesquisa, descontos para filhos de professores e funcionários, estagiários, 

PRAVALER (financiamento), PROUNI e adesão ao financiamento estudantil (FIES). 

 
7.2. Estímulos à permanência (programa de nivelamento, atendimento 

psicopedagógico) 

Sabe-se que os alunos que ingressam no ensino superior apresentam 

inúmeras dificuldades em acompanhar os cursos de nível superior. Para superá-la 

faz-se necessário que as Instituições de ensino Superior consigam estruturar 

eficientes mecanismos que possibilitem nivelar aqueles alunos com evidentes 

problemas de aprendizado e/ou conhecimentos. Para equacionar problemas dessa 

natureza a FACEP estruturou um programa de nivelamento de seus alunos, que tem 

como objetivo principal propiciar ao aluno ingressante, conhecimentos básicos em 

disciplinas de uso fundamental aos seus estudos acadêmicos. 



 

O Programa de Tutoria Acadêmica também se coloca como um mecanismo 

de apoio e nivelamento ao aluno, centrando sua atuação na compreensão dos 

conteúdos ministrados, sobretudo, em disciplinas que denotem maiores dificuldades 

para o aluno. Esse atendimento extraclasse acontece em turnos adversos ao da  

aula para os. 

A FACEP disponibiliza o Programa de Monitoria Acadêmica (PAM) como 

estratégia para a melhoria do processo ensino-aprendizagem de graduação. É 

direcionado aos discentes dos cursos de graduação e tem como objetivo principal 

despertar o interesse pelo exercício da docência. 

Essas ações são ofertadas sem quaisquer ônus para os alunos, desde que 

fique demonstrada a real necessidade e interesse do aluno. 

A FACEP oferecerá atendimento Psicopedagógico ao discente em questões 

de ordem afetiva ou comportamental que possam interferir no seu processo de 

aprendizagem e/ou convívio pessoal. 

Para a operacionalização do apoio psicopedagógico serão realizadas 

entrevistas e testes específicos, por uma equipe coordenada por um psicológico e 

um especialista em psicopedagogia, buscando identificar os obstáculos enfrentados 

pelos alunos, seja de ordem pedagógica e/ou psicológica e, em seguida, será 

iniciado o trabalho de intervenção, dando o atendimento personalizado ao aluno. 

O efetivo acompanhamento dos discentes que apresentam dificuldades de 

aprendizagem e/ou de relacionamento, bem como a realização de cursos, palestras, 

mesas redondas, seminários e similares, abrangendo diversos aspectos da 

aprendizagem e das relações interpessoais, e que propiciem debates, troca de 

informações e de experiências são algumas das estratégias a serem utilizadas, 

visando o apoio nas esferas de aprendizagem e relacionamento acadêmico. 

 
7.3. Organização estudantil (Espaço para participação e convivência 
estudantil) 

 

O corpo discente tem como órgão de representação o Diretório Central dos 

Estudantes - DCE e Centros ou Diretórios Acadêmicos regidos por estatutos 

próprios, elaborados e aprovados nos termos da legislação vigente. A representação 

tem por objetivo promover a cooperação da comunidade acadêmica, vedadas 

atividades de natureza político-partidária. As diretorias dos órgãos de representação 

discente são eleitas nos termos de seus ordenamentos. 



 

Os órgãos deliberativos dos cursos contam com a participação discente em 

sua composição. Neste contexto há a efetiva participação do aluno nas atividades 

acadêmicas, cujo desenvolvimento envolve diretamente o interesse do alunado da 

FACEP. 

 
 

7.4. Acompanhamento dos egressos 

As estratégias e as ações da FACEP em relação a seus egressos estão 

ligadas à ideia de uma avaliação continuada das condições de oferta dos cursos, 

visando à formação de profissionais capazes de se integrarem no mercado de 

trabalho. 

O acompanhamento de egressos é realizado por meio de programa que inclui 

o cadastro sistemático com informações sobre continuidade de estudos, inserção 

profissional no mercado de trabalho e outras informações de caráter pessoal. O 

sistema de acompanhamento de egressos objetiva: 

 Realizar o encaminhamento do egresso aos postos de trabalho a partir 

de solicitações das empresas; 

 Promover a avaliação e retroalimentação dos currículos com base em 

informações fornecidas pelos ex-alunos sobre as dificuldades e 

facilidades encontradas no mundo do trabalho; 

 Organizar cursos de atualização que atendam aos interesses e 

necessidades dos egressos, em articulação com as atividades de 

extensão. 

 A cada dois anos, a partir de 2015, a FACEP promoverá o Encontro de 

Egressos. Esse momento proporcionará a confraternização além de 

facilitar a atualização dos dados cadastrais no que diz respeito à 

obtenção de informações para reavaliação/atualização dos cursos 

oferecidos pela FACEP. 

 Inserir os egressos dos cursos no trabalho da própria Instituição. 

 
 

8. INFRAESTRUTURA 



 

Este item contempla o conjunto de elementos que suportam a estrutura física 

e acadêmica da FACEP. 

 
8.1. Área física e instalações prediais 

São as dependências da FACEP: 

Prédio Principal situado à Rua: José Paulino do Rego, nº 45, Piso 2 no bairro João 

XXIII, que abriga a Diretoria dos Cursos de Bacharelado em Administração, Direito, 

Enfermagem, Pedagogia e Psicologia, Coordenações, Secretarias, Salas de aula, 

Laboratórios, Cantinas, Biblioteca. 

 A área total do terreno onde funciona FACEP, onde estão as edificações dos 

Cursos de Graduação é, em média, de 11.000 m2 e sua área construída é de, 

em média, 4.700 m2. 

 02 (dois) Laboratórios de Informática (hardware), no centro. Com capacidade 

para 62 alunos por horário, em média 35 m2 cada. 

 04 (cinco) salas de aula ocupando área de cerca de 65m². 

 14 (dezoito) salas de aula ocupando área de cerca de 50m². 

 05 (cinco) salas de aula, ocupando área de cerca de 45m2. 

 04 (quatro) salas de aula, cada uma ocupando área de cerca de 50 m². 

 05 (cinco) salas de aula, cada uma ocupando área de cerca de 35m². 

 02 (duas) salas, cada uma ocupando uma área de cerca de 30m² 

 05 (cinco) baterias de sanitários masculinos e 05 femininos. 

 06 (seis) Coordenações dos Cursos; A Diretoria da FACEP, uma área de 

13m² e a Secretaria, uma área de 45m². 

 A sala dos professores dos Cursos ocupa uma área de 40m². 

 A sala de tesouraria ocupa uma área média de 22m². 

 Auditório ocupando área de cerca de 190m². 

 Sala de Projeto de Pesquisa e Extensão 

 Mini auditório com área média de 80m². 

 Laboratório de Anatomia com 45m². 

 Laboratório Multidisciplinar 45m². 

 Laboratório de Semiologia / Semiotécnica 45m². 

 Laboratório de Práticas em Administração com área média de 45m². 

 Prática Jurídica com área aproximada de 45m². 



 

 Prática de Psicologia 45m². 

 Sala de estúdio 30m² 

 Sala de programas (Monitoria). 

 Sala do Núcleo de Apoio Psicopedagógico – NAAP 

 07 (sete) gabinetes para docentes de tempo integral. 

 Biblioteca com área média de 200m². 

 Sala de Ouvidoria. 

 Brinquedo teca 

 02 cantina 

 Biblioteca da Educação Básica 

É importante ressaltar que todas as salas da FACEP são climatizadas, bem 

como todas as cadeiras são acolchoadas, oferecendo ao corpo docente, discente e 

técnico-administrativo boas condições de desenvolvimento de atividades 

acadêmicas e profissionais. 

 
8.1.2. Infraestrutura para portadores de necessidades especiais 

Em cumprimento à Portaria nº. 1679 de 2 de dezembro de 1999, a FACEP 

providenciou uma série de medidas destinadas a assegurar aos portadores de 

deficiência física e sensorial condições básicas de acesso às instalações da FACEP. 

Os requisitos envolvendo a eliminação de barreiras arquitetônicas, reservas de 

vagas em estacionamentos e a construção de rampas e corrimãos para portadores 

de deficiência física foram todos contemplados. Do mesmo modo, foram adaptados 

portas, banheiros, e os demais equipamentos de uso coletivo. 

A FACEP, não apenas cumpre com suas obrigações legais, bem como 

adaptar e aperfeiçoar, cada vez mais, as suas instalações às necessidades 

específicas das pessoas com deficiências que são vinculadas ou venham a se 

vincular. O prédio continua em reforma fazendo a incorporação de novos 

equipamentos para acesso amplo a todos os ambientes, laboratórios, e demais 

serviços didático-pedagógicos oferecidos pela Instituição. 

 
8.2. Infraestrutura acadêmica 

Em função do crescimento quantitativo dos cursos e dos alunos de 

graduação, bem como da política de expansão proposta pela FACEP, é preciso que 



 

haja um constante investimento em equipamentos de apoio pedagógico, bem como 

de material didático para os cursos de graduação e de pós-graduação já em 

funcionamento e a serem implantados na instituição. 

Sendo assim, é compromisso da FACEP está sempre buscando atender as 

demandas dos cursos a que se propõe ofertar, assim, também é propósito da 

instituição disponibilizar recursos modernos que promovam um melhor 

desenvolvimento das atividades que englobam o exercício do ensino, da pesquisa e 

da extensão. 

 
8.2.1. Material de apoio didático-pedagógico 

Os recursos pedagógicos são imprescindíveis para a culminância da prática 

em sala de aula, pois têm o grande poder de transformar o estudo em uma atividade 

prazerosa e menos rotineira. Mediante o uso de recursos didáticos, é possível que o 

aluno se torne mais próximo da realidade que estava distante de sua compreensão, 

daí a importância de adotar o recurso pedagógico como material de apoio para a 

execução das atividades de ensino, e a FACEP reconhece que é necessário sempre 

investir em equipamentos que facilitem o processo de ensino-aprendizagem. 

Hoje a FACEP dispõe, além de todo o material de expediente de: 

 28 projetores multimídias; 
 

para salas de aulas e acessórios; 

 03 lousas digitais interativas. 

 

8.2.2 Biblioteca 

Trata-se de um dos órgãos mais importante de apoio Acadêmico da FACEP, 

que tem como objetivo reunir, organizar, divulgar e manter atualizado todo o seu 

acervo documental, e como primordial, fornecer à comunidade acadêmica e usuário 

em geral, o apoio e suporte informacional necessário ao desenvolvimento dos 

programas de ensino, pesquisa e extensão da FACEP. 

 12 notebooks; 

 03 máquinas fotográficas; 

 Sistema de som interno e no auditório, com microfones, caixas independentes 



 

Para dar mais suporte ao ensino, a pesquisa e a extensão, a Faculdade 

Evolução adquiriu a Base de Dados Multidisciplinar Minha Biblioteca, com 

aproximadamente 8.000 títulos. 

 
8.2.2.1. Política de atualização e informatização 

A FACEP, visando maximizar a disseminação da informação e do 

conhecimento entre a comunidade acadêmica, investe na informatização e na 

atualização do acervo periodicamente. Baseado na Política de Seleção e Aquisição 

da Biblioteca, o setor responsável realiza a atualização das publicações 

semestralmente, conforme as grades curriculares de cada curso, salvo às exceções 

em que serão avaliadas, pelo bibliotecário e coordenadores de curso, sugestões de 

compras do corpo docente e discente. A Biblioteca atende a todos os Cursos 

mantidos pela FACEP. Através do Sistema de Automação de Bibliotecas (Siabi), 

elaborado por uma empresa especializada, oferece aos seus usuários os seguintes 

serviços: empréstimo realizado através de senha pessoal, reservas, renovações e 

pesquisa, esses últimos com acesso on-line e cadastramento eletrônico de livros, 

periódicos, CD’s e DVD’s. 

O Siabi, sistema utilizado pela FACEP, permite à comunidade acadêmica ter 

acesso ao catálogo completo dos documentos disponíveis no acervo em diferentes 

suportes, ou seja, os usuários podem realizar as pesquisas, tanto ao acervo quanto 

à sua situação junto à biblioteca, de qualquer suporte eletrônico, estando na própria 

biblioteca ou em casa. 

E agora, conta com a Base de Dados Multidisciplinar Minha Biblioteca, com 

aproximadamente 8.000 títulos. 

 
 

8.2.2.2 Área física disponível 

A biblioteca possui aproximadamente 200m², incluído neste espaço estão: a 

sala de processamento técnico, o setor de referência e empréstimo, sala de leitura 

em grupo, cabines de estudo individual, ambiente para leitura, área com 

computadores disponíveis para consulta e pesquisa on-line e o acervo em geral. 

A biblioteca possui um projeto de expansão física, com cronograma de 

execução previsto para 2019, com ampliação da área do acervo físico para 

comportar mais estantes que deverão abrigar as novas publicações que estão em 



 

processo de aquisição. Assim como o alargamento da porta de entrada da 

Biblioteca, em conformidade com a Lei nº 10.098 de 19/12/2000, que estabelece 

normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas 

com deficiência. 

O projeto contempla 17 computadores na área de pesquisa à Internet e 

acervo on-line, disponíveis para os usuários. Este projeto também viabiliza a 

inserção de mais salas de estudo em grupo, como também a aquisição de um 

sistema antifurto eficaz que proteja o acervo da Biblioteca. A previsão é que a 

biblioteca seja expandida a partir de 2019. 

 
8.2.2.3. Formas de acesso e utilização 

Têm acesso regular à biblioteca da FACEP: os integrantes do corpo docente, 

discente, técnico-administrativo da Faculdade, previamente cadastrados no sistema 

Siabi, além da comunidade em geral e alunos egressos para serviços de consulta. 

Além do acervo físico, a biblioteca tem como objetivo divulgar aos usuários 

outras fontes de informações como: Bancos de teses e bases de dados brasileiros e 

estrangeiros, incluindo associações profissionais; sociedades científicas; centros, 

fundações e institutos de pesquisa; órgãos de política, coordenação, fomento e 

financiamento; bibliotecas e outras unidades de informação; instituições de ensino, 

pesquisa, extensão e programas de pós-graduação; pesquisadores; bases de dados 

bibliográficos, estatísticas, legislação; periódicos, enciclopédias, dicionários e 

anuários; eventos; livrarias e editoras; listas de discussão e newsgroups; bibliotecas 

virtuais; ferramentas ou sistemas de busca. 

A utilização dos computadores conectados à internet é disponibilizada no 

horário integral de funcionamento da Biblioteca, ou seja, de segunda à sexta, das 

13h às 22h, e aos sábados letivos das 8h às 12 horas. 

A biblioteca possui uma equipe de funcionários que se reveza nos turnos da 

tarde e noite. A equipe é composta por uma bibliotecária e um auxiliar de biblioteca. 

A biblioteca da FACEP oferece aos seus usuários os seguintes serviços: 

 Empréstimos, reservas e renovações de empréstimos de itens do acervo 

presencial e on-line; 

 Consultas em fontes informacionais; 

 Visita dirigida para os recém-ingressos; 

 Catalogação na fonte; 



 

 Acesso à internet e às bases de dados científicas; 

 Normatização de publicações técnica cientifica; 

 Orientação bibliográfica; 

 Levantamento bibliográfico. 

 
 

8.2.2.4. Infraestrutura bibliográfica 

O acervo é constituído por livros, periódicos e multimeios com: 

 Coleção de periódicos nas áreas específicas dos cursos: 

 Convencionais (formato impresso); 

 Acesso a periódicos eletrônicos na Internet. 

 

 Multimeios (DVDs e CDs com vídeo aula.): 

 Bases de dados em CD-ROM; 

 Acervo disponível para a Equipe Técnica. 

 

 Livros e material de referência 

 Livros específicos dos cursos; 

 Enciclopédias, Dicionários, Anuário e Vade-Mecum. 

 

8.2.2.5. Plano de atualização e expansão das instalações físicas e do acervo 

Com vistas à expansão do acervo, foi possível elaborar um plano que 

estabelece as diretrizes para aquisição de títulos, de maneira técnica e sob critérios 

acadêmicos. 

Para as aquisições de títulos das bibliografias básica e complementar das 

disciplinas visando à expansão do acervo, foi estabelecida a seguinte sistemática: 

 Levantamento estatístico dos títulos objeto de maior demanda; 

 Verificação das características desta demanda: se satisfeita ou insatisfeita; 

 Estimativa das quantidades dos diferentes títulos que deverão ser adquiridos 

para atendimento à demanda; 

 Indicação, em formulário próprio, pelos professores, de títulos inexistentes - 

editados, ou não, recentemente - acompanhados da sugestão do número de 

exemplares a adquirir; 



 

 Relação para compra (considerando, entretanto, que alguns títulos poderão 

estar esgotados, proceder-se-á às substituições, através de novas indicações 

dos professores); 

 Aquisição; 

 Catalogação; 

 Indicação, em formulário próprio, pelos professores, de títulos de novos 

periódicos que versem matérias referentes às disciplinas básicas; 

 Aquisição de assinaturas destes periódicos. 

Convém salientar que a expansão do acervo - de livros, periódicos e outros 

bens de informação – é programada para compras semestrais por cada curso. 

 
8.3 Cronograma de expansão da infraestrutura física e acadêmica 

 
 

CRONOGRAMA DA FACEP 
 

EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E PEDAGÓGICA 
 

 
AÇÕES 2014 2015 2016 2017 2018 

Implantação dos Cursos x x x x x 

Ampliação das instalações físicas x  x x x 

Ampliação e modernização do acervo bibliográfico x x x x x 

Organizar o Núcleo de Extensão x     

Construção de novas salas de aula x   x x 

Estabelecer parcerias com empresas x x x x x 

Estimular a iniciação científica x x x x x 

Capacitar o corpo técnico Administrativo x x x x x 

Consolidar o Plano de Cargos e Carreira do 
Pessoal Docente e Técnico-Administrativo. 

x x    

Implantação de novos cursos superiores x x x x x 

Aquisição de novos equipamentos para 
o laboratório de Informática. 

x x x x x 

Criar a Empresa Júnior  x    

Editar manuais, catálogos e informativos das 
atividades acadêmicas (extensão, iniciação 
científica, etc.). 

   
x 

  

Ampliação do Núcleo de Prática Jurídica. x x x   

Ampliação das instalações físicas x  x x x 



 

9. ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS 

 
 

Esta dimensão atende ao plano financeiro estratégico da FACEP para o 

exercício 2018/2022. 

 
9.1. Estratégia de gestão econômico-financeira 

A política estratégica de gestão econômico-financeira da FACEP está 

direcionada à utilização de recursos próprios obtidos através de receita originária de 

mensalidades escolares. 

Referente à inadimplência a FACEP atuará com equipe própria na 

recuperação de receita não auferida, negociando as pendências junto aos alunos, 

procurando sempre atender às disponibilidades financeiras dos alunos e a 

expectativa de recuperação da Instituição. 

As despesas com pessoal são realizadas dentro do dimensionamento de 

necessidade de mão de obra e um conjunto com um planejamento financeiro, 

inclusive, com previsões futuras. 

As despesas gerais são executadas mediante plano orçamentário elaborado 

pelo setor financeiro da mantenedora. 

A receita e a despesa estando equilibradas permitem à FACEP adotar uma 

política de investimento, buscando manter uma margem de segurança para o 

cumprimento das execuções. 

Os reajustes de mensalidades são definidos com orientação nos índices 

oficiais de inflação e legislação específica vigente. 

 
9.2. Plano de investimentos 

O Plano de Investimento da FACEP, para o quinquênio 2018-2022, está 

desenvolvido com o objetivo de atender ao crescimento previsto e buscar a melhoria 

contínua no ensino, com ampliação e finalização das instalações existentes, 

aquisição de equipamentos e mobiliários, ampliação e modernização do acervo 

bibliográfico e outros. 

Os investimentos nesse período serão efetuados através de recursos gerados 

pela própria receita. 

A receita de mensalidades considerou uma evasão média, na graduação, de 

20%. Com relação à inadimplência, foram considerados 20% na graduação. 



 

Os investimentos foram calculados de forma a suprir programas de 

readaptação, adaptação, melhoria e ampliação da infraestrutura física e de apoio, 

bem como aquisição, melhoria e ampliação dos laboratórios e serviços, do espaço 

físico e acervo da biblioteca. 

A construção do novo campus absorverá 40% do lucro líquido. 

As atividades de extensão demandaram investimentos de 5% do lucro líquido 

durante vigência do PDI. 

O Projeto de pesquisa demandará investimentos de 5% do lucro líquido durante 

a vigência do PDI. 

O Programa de iniciação cientifica demandará o investimento de 5% durante o 

primeiro ano de PDI e de 3% nos demais anos de vigência do PDI. 

Capacitação docente demandará investimento de 5% do lucro líquido durante a 

vigência do PDI. 

 
9.3. Laboratórios 

Para os laboratórios os investimentos estão orientados na montagem e na 

instalação de modernos equipamentos. Os investimentos em laboratórios 

demandaram 15% do lucro líquido. 

Os investimentos previstos para os Laboratórios de Informática visam atender 

à ampliação do número de equipamentos e de laboratórios. 

 
9.4. Acervo bibliográfico 

O investimento previsto para acervo bibliográfico consiste na atualização das 

obras existentes e no documento de títulos e exemplares, visando atender à 

necessidade de aprimoramento do conhecimento do alunado. 

O investimento no acervo bibliográfico demandará 20% do lucro líquido no 

primeiro ano do PDI e 15% nos demais anos. 

Como política de adequação de recursos financeiros a FACEP direcionará 5% 

da receita à modernização e à ampliação da biblioteca. 

 
9.5. Projeção econômico-financeira (ANO 2018) 

 
 

PLANILHA DE CUSTOS PARA FIXAÇÃO DE PREÇOS DE ANUIDADES 

FACEP - FACULDADE EVOLUÇÃO DO ALTO OESTE POTIGUAR LTDA 



 
 

 
 

DESPESAS  

1. Despesa com Pessoal Empregado 
 

1.1 Professores R$ 2.537.911,43 

1.2 Pessoal Técnico Administrativo R$ 693.452,17 

1.3 Subtotal R$ 3.231.363,60 

1.4 Encargos Sociais (FGTS + INSS) R$ 2.676.601,86 

1.5 Total R$ 554.761,74 

2. Despesas com Pessoal não Empregado 
 

2.1 Pró-labore R$ 93.600,00 

2.2 Honorários Contábeis R$ 15.600,00 

2.3 Serviços de Terceiros R$ 7.800,00 

2.4 Assistência Técnica R$ 10.576,80 

2.5 Subtotal R$ 127.576,80 

2.6 Encargos Sociais R$ 2.620,80 

2.7 Total R$130.197,60 

3. Manutenção, Conservação e Funcionamento 
 

3.1 Água, Luz e Telefone R$ 78.000,00 

3.2 Convênio de Acesso a Internet R$ 15.600,00 

3.3 Limpeza, Conservação e Higiene R$ 15.600,00 

3.4 Jornais, Livros e Revistas R$ 31.200,00 

3.5 Material de Escritório R$ 23.400,00 

3.6 Despesas com viagens R$ 124.000,00 

3.7 Despesas com Equipam. De Manut. Do Curso R$ 62.000,00 

3.8 Total R$ 394.800,00 

4. Depreciação de Bens Próprios 
 

4.1 Depreciação de Móveis e Equipamentos R$ 20.000,00 

4.2 Total R$20.000,00 

5. Tributos 
 

5.1 PIS, COFINS, ISS R$ 124.000,00 

5.2 Contribuição Sindical R$ 6.984,00 

5.3 Total R$130.984,00 

6. Totalização Parcial 
 

Itens (1.5 + 2.7 + 3.8 + 4.2 + 5.3) R$ 1.230.743,34 

7. Valor Locativo do Imóvel (Risco) 
 

 R$ 31.200,00 

8. Totalização Parcial 
 

Itens (6 + 7) R$ 1.261.943,34 

9. Margem de Lucro 10% R$ 126.194,33 

10. TOTAL 
 

Itens (8 + 9) R$ 1.388.137,67 



 

 

 

 

 

 

 
 

FACEP - FACULDADE EVOLUÇÃO DO ALTO OESTE POTIGUAR LTDA 

 
 

PROJEÇÃO ECONOMICO FINANCEIRA 

 

 

RECEITAS 
 

Anuidade dos Alunos: R$ 8.964.720,00 

180* R$ 614,00 *12= R$ = 1.326.240,00  

400 * R$1.133,00*12= R$ 5.432.400,00  

80 * R$ 472,00 *12= R$ 453.120,00 

80* R$1.100,00*12 = R$ 1.056.000,00 

40* R$ 952,00*12 = R$ 456.960,00 

40* R$ 500,00*12 = R$ 240.000,00 

 

Inadimplência Média 30% R$ 2.689.416,00 

Total das Receitas - Inadimplência R$ 6.275.304,00 

Valor h/aula dos Professores 
 

Especialização................R$ 24,39  

Mestrado.........................R$ 29,69  

Doutorado.......................R$ 37,47  

 2018 2019 2020 2021 2022 

RECEITAS em R$ em R$ em R$ em R$ em R$ 

Alunado 42.675.482,23 43.500.300,00 44.650.900,00 45.700.900,00 47.500.400,00 

Total das Receitas 42.675.482,23 43.500.300,00 44.650.900,00 45.700.900,00 47.500.400,00 

Inadimplência 8.535.096,45 10.456.560,00 11.500.000,00 13.400.000,00 14.000.000,00 

Total 34.140.385,78 53.956.860,00 56.150.900,00 59.100.900,00 61.500.400,00 

      

DESPESAS em R$ em R$ em R$ em R$ em R$ 

Pessoal Docente 2.537.911,43 3.200.000,00 3.300.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00 

Pessoal 
Administrativo 

693.452,17 700.000,00 710.000,00 715.000,00 716.000,00 

Encargos e 
Benefícios 

1.190.758,66 2.000.000,00 2.300.000,00 2.500.000,00 2.700.000,00 

Serviços de 
Terceiros 

63.248,10 80.000,00 82.000,00 83.000,00 84.000,00 

Imposto(PIS/COFI
NS/ISS) 

 
1.084.251,42 

 
1.200,540,00 

 
1.350.000,24 

 
1.560.960,20 

 
1.600.900,24 

Água, Luz e 
Telefone 

639.488,10 650.000,00 660.000,00 680.000,00 695.900,00 

Out. Desp. 
Operac. 

2.213.683,58 3.900.000,40 3.990.450,54 4.303.045,34 4.659.089,12 



 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

10. AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL 

 
Em respeito ao art. 11, da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, que institui o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), a FACEP, através 

de Portaria emitida pela sua Diretoria, nomeia e constituí a Comissão Própria de 

Avaliação (CPA), formada por um presidente e membros representantes do corpo 

docente, discente, técnico-administrativo e da sociedade civil organizada, tendo 

como incumbência a realização da autoavaliação institucional. 

 

Informática R$ 531.284,67 800.000,00 900.000,00 950.000,00 960.000,00 

Biblioteca R$2.711.012,61 5.450.780,00 5.900.560,90 6.008.900,00 6.100.000,00 

Capacitação 
Profissional 

R$ 295.157,81 300.000,00 310.000,00 350.000,00 380.000,00 

Pesquisa e 
Extensão 

R$ 413.220,92 560.000,00 570.000,00 580.000,00 590.000,00 

Outras Despesas R$413.220,92 560.000,00 570.000,00 580.000,00 590.000,00 

 
Total de Despesas 

R$ 

12.786.690,39 
 
19.401.320,40 

 
20.643.011,68 

 
21.810.905,54 

 
23.075.889,
36 

      

LUCRO BRUTO R$21.353.695,3
9 

34.555,539,60 35.507.888,32 37.289.994,46 38.424.510,6
4 

Contribuição Social R$ 119.380,50 230.540,60 280.890,90 288.000,34 301.230,90 

Imposto de Renda R$ 50.584,50 55.000,00 68.009,56 71.670,30 72.345,50 

Lucro Líquido R$21.183.730,3
9 

34.269.999,00 35.158.987,86 36.930.323,82 38.123.279,7
4 

      

INVESTIMENTO      

Construção do 
Campus 

R$ 411.039,44 1.345.670,00 1.234.090,56 1.345.000,00 1.500.000,00 

Laboratórios R$ 308.278,60 500.567,00 600.900,00 610.000,00 620.000,00 

Acervo de 
biblioteca 

R$ 308.278,60 1.345.700,00 1.450.000,00 1.500.000,00 1.800.008,00 

Atividades de 
Extensão 

R$ 129.280,80 200.000,00 210.000,00 215.000,00 220.000,00 

Projetos de 
Pesquisa 

R$ 129.280,80 200.000,00 210.000,00 215.000,00 220.000,00 

Programas 
iniciação cient. 

R$ 61.655,72 80.000,00 83.450,00 85.000,00 88.900,00 

Capacitação 
docente 

R$ 129.280,79 250.000,00 300.000,00 320.000,00 350.000,00 

Política de 
Adequação de 

Recursos 

 
R$ 129.280,79 

 
300.900,00 

 
310.000,00 

 
312.000,00 

 
315.600,00 

Avaliação 
Institucional 

R$ 70.778,25 100.000,00 134.500,00 135.890,67 140.987,68 

Total de 
Investimentos 

R$ 
1.677.153,79 

4.322.837,00 4.532.940,56 4.737.890,67 5.255.495,6
8 

Lucro Líquido – 

Investimentos 

 
R$ 
19.506.576,60 

 
29.947.162,00 

 
30.626.047,30 

 
32.192.433,15 

 
32.867.784,0
6 



 

 
10.1. Composição da CPA 

A CPA é composta por: 

 Um Presidente; 

 Dois representantes da classe docente; 



 

 Dois representantes da classe discente; 

 Dois representantes do corpo técnico administrativo; 

 Dois representantes da sociedade civil. 

 

10.2 Objetivo 

A avaliação institucional tem como objetivo identificar as condições de ensino 

oferecidas aos estudantes, em especial às relativas ao perfil do corpo docente, às 

instalações físicas e à organização didático-pedagógica, respeitadas as diretrizes e 

orientações da legislação vigente. 

A CPA deverá promover a avaliação dos cursos e desempenho dos 

estudantes obedecendo às dimensões citadas no art. 3º da SINAES: 

 A missão e o plano de desenvolvimento institucional; 

 A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as 

respectivas formas de operacionalização incluindo os procedimentos para 

estímulo à produção acadêmica, às bolsas de pesquisas. 

 
10.3 Procedimentos avaliativos 

Serão aplicados os seguintes tipos de avaliação: 

 Dos professores, realizada pelos alunos; 

 Pelos professores e alunos, dos setores e recursos postos à disposição; 

 Dos corpos docente e discente, pelos órgãos próprios da Instituição; 

 Dos professores, pelas coordenações de cursos, juntamente com a Direção 

da FACEP; 

 Das coordenações de cursos, pela Direção da FACEP e pelos professores; 

 Autoavaliação discente; 

 Autoavaliação docente. 

 

10.4 Metodologia 

Serão respondidos questionários como métodos de análise qualitativos, a 

partir de um roteiro previamente estabelecido, com questões estruturadas de modo a 

manter o foco e a objetividade do processo. 

Outra técnica de análise qualitativa será a do Grupo de Enfoque, que permite 

investigar o tema em questão, além de explorar as informações, ideias e reações 



 

dos integrantes. As discussões serão conduzidas por um mediador, que seguirá um 

roteiro com questões que fomentarão o debate e a objetividade na condução do 

processo. 

Os questionários, como método de análise quantitativa, abrangerão as 

dimensões estabelecidas no Roteiro de Autoavaliação Institucional: Orientações 

Gerais (SINAES), que garantem a unidade do processo avaliativo e suas relações 

com os objetivos da FACEP, tendo como pontos principais as atividades de Ensino, 

Pesquisa, Extensão e Gestão, bem como, as práticas acadêmicas e administrativas, 

possibilitando assim, repensar a missão institucional. 

Os questionários serão discutidos com a comunidade acadêmica, 

representada pelas Comissões de Apoio, Coordenadores de Cursos, 

Representantes Docentes, Discentes e dos Técnicos Administrativos. 

A autoavaliação Interna da FACEP utilizará também das informações  

oriundas do Censo do Ensino Superior, do Cadastro das Instituições no INEP e do 

Roteiro de autoavaliação Institucional do MEC, incorporando ainda, os resultados 

advindos da Avaliação dos Cursos de Graduação e do Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes (ENADE). 

Sustentada por essa metodologia, a autoavaliação cumprirá os objetivos e 

funções a que se propõe, devendo ser realizada anualmente, a partir das 10 (dez) 

dimensões apresentadas no Artigo 3º da Lei 10.861 de 14/04/2004. 

 
10.5 Relatório final 

Elaborar-se-á um relatório final contendo os resultados e análises da 

Avaliação dos cursos da FACEP e será encaminhado para o CONAES/SINAES. As 

conclusões do Relatório Final devem identificar os pontos positivos e negativos e as 

sugestões dos pontos a serem melhorados e trabalhados a curto, médio e longo 

prazo. Deve-se evitar que sejam refletidas, nos dados encontrados, opiniões 

pessoais e preconceitos dos avaliadores. 

 
10.6 Divulgação 

A divulgação possibilita a apresentação pública dos resultados das etapas 

anteriores, podendo utilizar diversos meios, tais como seminários, informativos 

impressos, eletrônicos e outros. 



 

10.7 Avaliação crítica 

A proposta do Relatório Final deve servir de subsídio para um seminário geral 

em que participam os administradores da Instituição, especialistas das áreas dos 

cursos avaliados, os coordenadores, os professores, alunos e funcionários ligados 

aos cursos em questão e representação discente. 

Deverá também resultar deste seminário uma proposta de reformulação e de 

reajuste do projeto pedagógico de curso, e, sobretudo, do Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI), bem como de sugestões para uma proposta de apoio aos 

docentes na melhoria de suas atividades. Este relatório final deve ser encaminhado 

às comunidades interna e externa ligadas à Instituição. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ANEXO A: Estrutura e Órgãos Colegiados da FACEP 

 
 

TÍTULO II 

CAPÍTULO  I  

DA ESTRUTURA E DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS 

 
 

Art. 3º - São órgãos da FACEP: 

 
 

I. Congregação; 

II. Conselho Técnico-Administrativo - CTA; 

III. Diretoria Geral; 

IV. Colegiado de Curso; 

V. Coordenação de Curso; 

VI. Serviços Administrativos; 

VII. Ouvidoria. 

 
 

CAPÍTULO II 

DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 

 
 

SEÇÃO I 

DA CONGREGAÇÃO 

 
 

Art. 4º - A Congregação é constituída: 

 
 

I. Pelo Diretor, seu presidente; 

II. Pelo Vice-Diretor; 

III. Pelos professores em exercício; 

IV. Pelo representante estudantil; 

V. por três representantes da comunidade. 

 

 

 

 



 

 

Parágrafo único. Os representantes de que trata o inciso V deste artigo serão 

escolhidos pelo Diretor da FACEP dentre pessoas indicadas por entidades de relevo 

na comunidade e terão mandato de dois anos. 

 
Art. 5º - A Congregação reúne-se, ordinariamente, no início e no fim de cada ano 

letivo e, extraordinariamente, quando convocada pelo Diretor, por iniciativa própria 

ou a requerimento de 2/3 dos membros que a constituem. 

Art. 6º - Ordinariamente, a Congregação será convocada para: 

 
 

I. A sessão de abertura do período letivo e da respectiva aula inaugural; 

II. A cerimônia de colação de grau dos alunos concluintes dos cursos de 

graduação; 

III. A posse do Diretor e do Vice-Diretor da Faculdade; 

IV. A cerimônia de concessão de dignidades acadêmicas. 

 
 
 

SEÇÃO II 

DO CONSELHO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 
 

Art. 7º - O Conselho Técnico-Administrativo - CTA é constituído: 

 
 

I. Pelo Diretor, seu Presidente; 

II. Pelo Vice-Diretor; 

III. Pelo Coordenador de cada curso de graduação oferecido; 

I. Por um representante administrativo; 

II. Pelo Ouvidor. 

 
 

Art. 8º - O CTA reúne-se, ordinariamente, uma vez por mês, e, extraordinariamente, 

quando convocado pelo Diretor por iniciativa própria ou a requerimento de 2/3 dos 

membros que o constituem. 

 
 
 
 
 



 

 
Art. 9º - Compete ao CTA: 

I. Aprovar o plano anual de atividades da FACEP; 

II. Aprovar o Calendário Escolar; 

III. Disciplinar, anualmente, a realização do processo seletivo para ingresso de 

candidatos aos cursos de graduação; 

IV. Aprovar o currículo pleno dos cursos de graduação, bem como suas 

modificações; 

V. Aprovar a realização de cursos de especialização, aperfeiçoamento e extensão, 

bem como seus respectivos planos, de acordo com normas gerais estabelecidas; 

VI. Aprovar normas de funcionamento dos estágios curriculares; 

VII. Aprovar proposta orçamentária apresentada pelo Diretor; 

VIII. Autorizar acordos e convênios propostos pela Mantenedora, com entidades 

nacionais ou estrangeiras, que envolvam o interesse da FACEP, observada a 

legislação vigente; 

IX. Aprovar o Regimento Interno da Faculdade com seus respectivos anexos; 

X. Instituir cursos de graduação e de pós-graduação, mediante prévia autorização 

do Conselho de Educação competente quanto aos primeiros; 

XI. Homologar a indicação de professores e pesquisadores; 

XII. Julgar os recursos interpostos de decisões dos demais órgãos, em matéria 

didático-científica e disciplinar; 

XIII. Apreciar o relatório anual da Diretoria; 

XIV. Decidir sobre a concessão de dignidades acadêmicas; 

XV. Sugerir medidas que visem ao aperfeiçoamento e desenvolvimento das 

atividades da FACEP, bem como opinar sobre assuntos pertinentes que lhe sejam 

submetidos pelo Diretor; 

XVI. Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e neste 

Regimento. 

 
 

SEÇÃO III 

DA DIRETORIA GERAL 

 
 
 
 
 
 



 

 

Art. 10º - A Diretoria Geral, estando vinculada hierárquica e funcionalmente à 

entidade mantenedora, é o órgão executivo superior que superintende, coordena e 

fiscaliza todas as atividades da Faculdade, com vistas ao seu funcionamento como 

unidades integradas. 

 
Art. 11º - O Diretor Geral é nomeado pelo Diretor-Presidente da entidade 

mantenedora, com mandato máximo de 04 (quatro) anos, podendo ser reconduzido. 

 
Parágrafo único. Nas faltas ou impedimentos, o Diretor Geral é substituído pelo 

Diretor Técnico-administrativo ou outro por ele indicado. 

Art. 12º. São atribuições do Diretor Geral: 

 
 

I. Dirigir e administrar a FACEP; 

II. Representar a FACEP perante os órgãos públicos e privados; 

III. Convocar e presidir reuniões do Conselho Superior de Administração e Conselho 

Acadêmico; 

IV. Com direito a voto comum e o de desempate, ou a qualquer colegiado que 

comparecer; 

V. Superintender a execução do regime escolar e didático, zelando pela observância 

da qualidade de funcionamento das atividades acadêmicas; 

VI. Assinar diplomas dos cursos, títulos e certificados expedidos pela Faculdade, bem 

como certidões e demais documentos pertinentes; 

VII. Conferir graus e aprovar dignidades acadêmicas; 

VIII. Firmar convênios, desde que analisados e autorizados pela entidade 

mantenedora através de seu departamento jurídico; 

IX. Constituir comissões; 

X. Remeter aos órgãos competentes da área de educação, processos, petições e 

relatórios das atividades e ocorrências verificadas na Faculdade, quando for o 

caso; 

XI. Enviar à entidade mantenedora, ao final do ano civil, relatório das atividades 

desenvolvidas pela FACEP no transcurso do ano letivo; 

XII. Exercer o poder disciplinar que lhe foi atribuído por este Regimento e por atos 

especiais que venham a ser aprovados, relativos ao comportamento do pessoal 

docente, técnico-administrativo e do corpo discente; 

 



 

XIII. Propor a abertura de processo administrativo, assim como de processos 

sumários para a apuração de infrações disciplinares, nos termos da legislação 

em vigor; 

XIV. Nomear ou destituir, a qualquer tempo e momento, sob concordância expressa 

da entidade mantenedora, os membros dos órgãos de administração acadêmica 

e de administração geral, seus substitutos eventuais, conforme artigo 5º, itens II 

e III; 

XV. Organizar e designar, em ato próprio, a comissão organizadora de processo de 

seleção ou de processo administrativo congênere; 



 

XVI. Resolver os casos urgentes ou omissos ad referendum do Conselho de 

Administração Superior ou por delegação da entidade mantenedora, quando for 

o caso, nos termos da legislação; 

XVII. Exercer as demais atribuições definidas neste Regimento, na legislação e em 

outras que recaiam no âmbito de suas competências. 

 
 

CAPÍTULO III 

DOS ÓRGÃOS DE APOIO PEDAGÓGICO 

 
 

SEÇÃO I 

DOS COLEGIADOS DE CURSO 

 
 

Art. 13. O Colegiado de cada curso é constituído do Coordenador do Curso, do 

Coordenador-Adjunto, de três docentes que ministram disciplinas no respectivo 

curso, designados pelo Diretor da FACEP, e do representante do corpo discente. 

 
Parágrafo único. O representante do corpo discente deverá estar regularmente 

matriculado no curso, a partir do segundo período letivo, e ser indicado na forma da 

legislação em vigor, com mandato de um ano, permitida uma recondução. 

 
Art. 14. Compete ao Colegiado de Curso: 

 
 

I. Definir o perfil profissiográfico do curso; 

II. Propor e aprovar o projeto pedagógico do curso, e a reestruturação da grade 

curricular sempre que necessário, observadas as Diretrizes Curriculares 

estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação - CNE; 

III. Promover a supervisão didática do curso; 

IV. Estabelecer normas para desenvolvimento e controle dos estágios 

curriculares; 

V. Acompanhar as atividades do curso e, quando necessário, propor a 

substituição de docentes; 

VI. Apreciar as recomendações dos docentes e discentes, sobre assuntos de 

interesse do curso; 



 

VII. Homologar as decisões tomadas ad referendum pelo Coordenador de Curso; 

VIII.Distribuir encargos de ensino, pesquisa e extensão entre os professores, 

respeitada as especialidades, e coordenar-lhes as atividades; 

IX. Aprovar os programas e planos de ensino das suas disciplinas; 

X. Pronunciar-se sobre o aproveitamento de estudos e adaptações de alunos 

transferidos e diplomados; 

XI. Opinar sobre admissão, promoção e afastamento de pessoal docente; 

XII.Aprovar o plano e o calendário semestral de atividades, elaborados pelo 

Coordenador de curso; 

XIII.Propor a admissão de monitor; 

XIV. Apreciar os projetos de ensino, de pesquisa e de extensão da FACEP, 

elaborados pelos docentes, casos pertinentes executados depois de 

aprovados pelo CTA; 

XV. Colaborar com os demais órgãos da Instituição na esfera de sua 

competência; 

XVI. Exercer as demais competências que lhe sejam previstas em lei e neste 

Regimento. 

 
SEÇÃO II 

DAS COORDENAÇÕES DE CURSO 

 
 

Art. 15. A Coordenação de Curso é responsável pela coordenação das atividades 

didático-científicas da FACEP. 

 
Art. 16. A coordenação acadêmica de cada curso de graduação será exercida por 

Coordenador, e pelo Coordenador-Adjunto, designados pelo Diretor da FACEP. 

 
Parágrafo único - Em suas faltas ou impedimentos, o Coordenador de Curso será 

substituído pelo Coordenador-Adjunto ou por um professor designado pelo Diretor. 

 
Art.17. São atribuições do Coordenador de curso de Graduação: 

 
 

I. Representar o seu curso junto às autoridades, órgãos da FACEP, conselho 

ou ordem regional e local da profissão, demais instituições acadêmicas 



 

correlatas e outros órgãos públicos e privados relacionados com a sua área 

específica; 

II. Convocar e presidir as reuniões; 

III. Apresentar propostas para o ensino, a serem submetidas à apreciação do 

Colegiado Acadêmico; 

IV. Manter contato permanente com a Diretoria da FACEP e com os demais 

coordenadores de curso para que as decisões que afetem aos demais 

cursos sejam tomadas de forma conjunta; 

V. Supervisionar, acompanhar e avaliar a execução da matriz curricular do 

seu curso; 

VI. Submeter ao Colegiado Acadêmico proposta de alterações na Matriz 

Curricular do curso, tendo em vista adequá-lo aos dispositivos legais e 

preservar a sua adequação aos anseios e desejos do mercado; 

VII. Propor alterações nos programas das disciplinas, objetivando 

compatibilizá-los; 

VIII. Elaborar a oferta de disciplina para cada período letivo; 

IX. Coordenar o processo de matrículas no âmbito do curso em articulação 

com a Secretaria, pronunciando-se, emitindo parecer, sobre aproveitamento 

de estudos e adaptações de alunos transferidos e diplomados; 

X. Elaborar o calendário semestral de atividades do curso sob sua 

responsabilidade de acordo com as orientações da Diretoria da Faculdade; 

XI. Sugerir a contratação, promoção ou a dispensa de docentes; 

XII. Controlar a assiduidade dos professores; 

XIII. Coordenar as atividades de ensino, distribuir os encargos de ensino, pesquisa 

e extensão aos professores, respeitadas as áreas de atuação; 

XIV. Aprovar os programas e planos de ensino das disciplinas do curso; 

XV. Orientar na elaboração dos projetos de ensino, de pesquisa e de extensão; 

XVI. Supervisionar as instalações físicas, laboratórios e equipamentos do curso; 

XVII. Apresentar, anualmente, à Diretoria e ao Colegiado Acadêmico as atividades 

de seu Curso; 

XVIII. Liderar a área de conhecimento de seu curso, servindo de exemplo para os 

docentes e os estudantes; 



 

XIX. Exercer uma atividade estimuladora, proativa, congregativa, participativa e 

articuladora com relação aos professores e estudantes do curso pelo qual é 

responsável; 

XX. Projetar, de forma positiva, perante a sociedade, o curso pelo qual é 

responsável; 

XXI. Indicar a aquisição de livros, materiais especiais e assinatura de periódicos 

necessários ao desenvolvimento do curso; 

XXII. Estimular e controlar a frequência discente; 

XXIII. Cooperar, ativamente, com o controle da adimplência contratual dos alunos 

de seu curso; 

XXIV. Elaborar calendário das avaliações de acordo com o calendário semestral de 

atividades aprovado pela Diretoria da Faculdade; 

XXV. Zelar pela qualidade e pela regularidade das avaliações desenvolvidas em 

seu curso; 

XXVI. Zelar pelo desenvolvimento das atividades complementares em seu curso; 

XXVII. Estimular a iniciação científica e de pesquisa entre professores e alunos; 

XXVIII. Coordenar a orientação e o acompanhamento dos monitores; 

XXIX. Supervisionar a realização dos estágios supervisionados e não 

supervisionados; 

XXX. Cooperar com a busca de fontes alternativas de recursos para a Instituição; 

XXXI. Responsabilizar-se, perante a Diretoria da Faculdade, pelo reconhecimento e 

renovação do reconhecimento do curso; 

XXXII. Proceder à avaliação institucional de seu curso e das atividades dos 

professores. 

 
§ 1º Prestará apoio didático-pedagógico, ao Colegiado de Curso e à 

Coordenação, um assessor pedagógico especificamente contratado para tais 

incumbências. 

 
§ 2º Ligada diretamente à Coordenação de Curso funcionará uma assessoria 

psicopedagógica destinada a atender, no que couber, ao corpo discente. 

 
SEÇÃO III 

DA OUVIDORIA 



 

Art.18. São atribuições do Ouvidor: 

I. Receber, analisar, encaminhar e responder ao cidadão/usuário suas 

demandas; 

II. Fortalecer a cidadania ao permitir a participação do cidadão; 

III.Garantir ao cidadão o direito à informação. 

 
 

TÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS AOS ÓRGÃOS COLEGIADOS 

 
 

CAPITULO I 

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS AOS ÓRGÃOS COLEGIADOS 

 
 

 
Art. 19. À Congregação, ao CTA e aos Colegiados de Curso aplicam-se, no que 

couberem, as normas constantes neste Título. 

 
Art. 20. O Diretor da FACEP pode comparecer à reunião de qualquer órgão 

colegiado, cabendo-lhe, no caso, a presidência dos trabalhos. 

 
Art. 21. A autoridade que presidir reunião de colegiado terá o voto de qualidade, 

além de seu voto. 

 
Art. 22. As reuniões dos colegiados, de qualquer nível, são ordinárias ou 

extraordinárias. 

 
Parágrafo único. As reuniões extraordinárias são determinadas pela urgência das 

medidas a serem tomadas e nelas serão tratados, exclusivamente, os assuntos 

objeto da convocação. 

 
Art. 23. A convocação das reuniões ordinárias e extraordinárias é feita com 

antecedência mínima de 48 horas pela autoridade competente para presidi-las ou 

por 2/3 (dois terços) dos membros do colegiado. 



 

§ 1º A convocação é feita por escrito e acompanhada da pauta de assuntos a 

serem tratados. 

 
§ 2º Em casos de urgência, a antecedência pode ser reduzida e omitida a 

pauta quando por razões de ética e sigilo. 

 
Art. 24. Os colegiados só podem deliberar, validamente, com a presença mínima de 

metade mais um de seus membros. 

 
§ 1º A ausência ou falta de determinada classe de representantes não impede 

o funcionamento do colegiado, nem invalida suas decisões, desde que respeitado o 

quorum mínimo previsto para decidir. 

 
§ 2º É obrigatório e preferencial a qualquer outra atividade escolar, o 

comparecimento às reuniões dos colegiados. 

 
§ 3º A ausência, sem justificativa aceita pelo presidente do colegiado, a três 

reuniões consecutivas, importa a perda da representação ou do mandato pelo 

membro faltoso. 

 
Art. 25. Os órgãos colegiados, de qualquer nível, funcionam com a metade mais um 

de seus membros e decidem por maioria simples de votos dos presentes, salvo 

quando for exigido quorum especial. 

 
§ 1º A votação é simbólica ou secreta, adotando-se a primeira forma sempre 

que a outra não esteja, expressamente, determinada ou tenha sido requerida por 

qualquer membro e deferida pelo plenário. 

 
§ 2º Nenhum membro de colegiado pode ter direito a mais de um voto em 

qualquer circunstância, excetuando-se a hipótese de qualidade. 

 
§ 3º Quando se tratar de assunto de interesse pessoal de membro do 

colegiado, a votação é secreta e dela não participará o interessado. 



 

Art. 26. As reuniões dos colegiados destinam-se ao exame, debate e votação dos 

assuntos de sua competência, obedecida a pauta. 

 
Parágrafo único. Será lavrada ata de cada reunião, a ser lida, aprovada e assinada 

na mesma sessão ou na seguinte. 

 
Art. 27. As decisões dos órgãos colegiados poderão, de acordo com a natureza, 

assumir a forma de resoluções, a serem baixadas pelos respectivos presidentes. 

 
Art. 28. O presidente do colegiado poderá convidar pessoas que não o integram, 

para tratar de assuntos específicos ou prestar esclarecimentos, vedado, porém, a 

elas, o direito a voto. 

 
Art. 29. Dos atos e decisões adotadas nos vários níveis da administração caberá 

pedido de reconsideração ao próprio órgão ou recurso ao órgão imediatamente 

superior, no prazo de dez dias úteis, contados da data da ciência da decisão: 

I. Do Colegiado de Curso, para o CTA; 

II. Do Diretor para o CTA ou para a Mantenedora, conforme a matéria. 

 
 

Parágrafo único. Das decisões do CTA cabe recurso à Mantenedora, em 

matéria de natureza administrativa ou econômico-financeira, no prazo de dez dias 

úteis, contados da ciência da decisão. 


