
Telefone: (61) 3627-4200  
Rua Acre, Qd. 02. Lts. 17/18, s/n  
Setor de Chácaras Anhanguera  

Valparaíso de Goiás/GO  
CEP 72870-508  

 

 

 

 

 

 
Elaboração: Comissão de Avaliação- Revisão Linguística: Jonas Rodrigo Gonçalves - Aprovado por: Nº 07/2018 

CONSU Versão 2.0 
1 

 

 



Telefone: (61) 3627-4200  
Rua Acre, Qd. 02. Lts. 17/18, s/n  
Setor de Chácaras Anhanguera  

Valparaíso de Goiás/GO  
CEP 72870-508  

 

 

 

 

 

 
Elaboração: Comissão de Avaliação- Revisão Linguística: Jonas Rodrigo Gonçalves - Aprovado por: Nº 07/2018 

CONSU Versão 2.0 
2 

 

SUMÁRIO 

 

1 APRESENTAÇÃO .............................................................................................................. 8 

1.1 O PDI como Documento de Gestão Administrativa e Acadêmica .................................... 8 

1.2 A Trajetória do Autoconhecimento e da Inovação .......................................................... 10 

1.3 Identidade Visual da FACESA ....................................................................................... 14 

2 PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL ....................................................... 15 

2.1 Planejamento Estratégico de Autoavaliação .................................................................. 17 

2.2 Projeto de Autoavaliação Institucional ............................................................................ 20 

2.2.1 Objetivo Geral ............................................................................................................. 20 

2.2.2 Objetivos Específicos .................................................................................................. 20 

2.2.3 Metodologia ................................................................................................................ 21 

2.2.4 Planejamento .............................................................................................................. 23 

2.2.5 Sensibilização ............................................................................................................. 24 

2.3 Autoavaliação Institucional: participação da comunidade acadêmica............................. 27 

2.3.1 Aplicação do Instrumento de Avaliação: questionários ................................................ 27 

2.3.2 Consolidação .............................................................................................................. 29 

2.4 Autoavaliação Institucional: previsão e divulgação dos resultados ................................. 29 

2.4.1 Apropriação dos Resultados pela Comunidade .......................................................... 31 

2.4.2 Eixos Avaliativos ......................................................................................................... 33 

2.4.3 Eixos de Avaliação Institucional e de Cursos .............................................................. 34 

2.4.4 Avaliação no Âmbito do Curso .................................................................................... 35 

2.4.5 Avaliação da Aprendizagem (ENADE) ........................................................................ 36 

2.4.6 Planejamento das Ações ............................................................................................ 36 

2.4.7 Preparação: planejamento e sensibilização coletiva ................................................... 36 

2.5 Desenvolvimento do Projeto Proposto ........................................................................... 37 

2.5.1 Consolidação do Processo e Apropriação dos Resultados ......................................... 38 

2.5.2 Metas .......................................................................................................................... 39 

2.5.3 Desenvolvimento e Responsáveis .............................................................................. 41 

2.5.4 Cronograma de Avaliação ........................................................................................... 41 

2.5.5 Resultados Esperados ................................................................................................ 43 

2.5.6 Meta-Avaliação ........................................................................................................... 44 

2.6 Avaliação Institucional no Contexto da EaD ................................................................... 45 



Telefone: (61) 3627-4200  
Rua Acre, Qd. 02. Lts. 17/18, s/n  
Setor de Chácaras Anhanguera  

Valparaíso de Goiás/GO  
CEP 72870-508  

 

 

 

 

 

 
Elaboração: Comissão de Avaliação- Revisão Linguística: Jonas Rodrigo Gonçalves - Aprovado por: Nº 07/2018 

CONSU Versão 2.0 
3 

 

3 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL .......................................................................... 46 

3.1 Breve Histórico da Mantenedora e da Instituição Mantida .............................................. 46 

3.2 Missão, Visão de Futuro, Objetivos Institucionais, Metas Institucionais e Valores 

Institucionais. ....................................................................................................................... 48 

3.3 Áreas de Atuação Acadêmica ........................................................................................ 51 

3.3.1 Ensino ......................................................................................................................... 51 

3.3.2 Pesquisa ..................................................................................................................... 52 

3.3.3 Extensão ..................................................................................................................... 52 

3.4 A Oferta de Cursos e Programas ................................................................................... 52 

3.5 Organização Acadêmica ................................................................................................ 61 

3.6 Inserção Regional .......................................................................................................... 65 

3.6.1 Valparaíso de Goiás: Inserção Regional e na RIDE .................................................... 69 

3.6.2 Dados Socioeconômicos ............................................................................................. 71 

3.6.3 Dados Educacionais ................................................................................................... 73 

3.7 Aspectos Sociais de Valparaíso de Goiás ...................................................................... 81 

3.8.1 Políticas Estruturantes do PPI ..................................................................................... 91 

3.8.2 Políticas Estruturante .................................................................................................. 92 

3.8.2.1 Política Estruturante para Ensino, Iniciação Científica e Extensão. .......................... 92 

3.8.2.2 Política Estruturante para Responsabilidade Social ............................................... 105 

3.8.3 Princípios Filosóficos e Técnico-Metodológicos Gerais das Práticas Acadêmicas .... 110 

3.8.4 Princípios Metodológicos .......................................................................................... 115 

3.8.5 Princípios Pedagógicos Integradores ........................................................................ 119 

3.8.6 Consolidação das Metodologias Ativas na FACESA ................................................. 120 

3.8.7 A Função do Docente/Tutor nas Metodologias Ativas e o Planejamento................... 124 

3.8.8 Metodologias Ativas e o Planejamento ..................................................................... 126 

3.8.9 Processo de Avaliação do Desempenho Acadêmico ................................................ 128 

3.8.9.1 A Avaliação dos Processos de Ensino-Aprendizagem na Modalidade Presencial e a 

Distância ............................................................................................................................ 129 

3.8.10 Flexibilidade dos Componentes Curriculares e às Oportunidades Diferenciadas de 

Integralização dos Cursos ................................................................................................. 132 

3.8.11 Interdisciplinaridade e Transversalidade ................................................................. 133 

3.8.12 Articulação da Teoria com a Prática ........................................................................ 134 

3.8.13 Estágio Curricular Supervisionado .......................................................................... 134 

3.8.14 Trabalho de Conclusão de Curso ............................................................................ 136 



Telefone: (61) 3627-4200  
Rua Acre, Qd. 02. Lts. 17/18, s/n  
Setor de Chácaras Anhanguera  

Valparaíso de Goiás/GO  
CEP 72870-508  

 

 

 

 

 

 
Elaboração: Comissão de Avaliação- Revisão Linguística: Jonas Rodrigo Gonçalves - Aprovado por: Nº 07/2018 

CONSU Versão 2.0 
4 

 

3.8.15 Atividades Complementares ................................................................................... 137 

3.8.16 Seleção de Conteúdos ............................................................................................ 139 

3.8.17 Avaliação dos Componentes Curriculares e Curso ................................................. 141 

3.8.18 Acompanhamento da Atividade Docente ................................................................ 141 

3.8.19 Atividades da Coordenação de Curso ..................................................................... 142 

3.9 Planejamento Didático-Instrucional e Política de Ensino de Graduação e de Pós-

Graduação ......................................................................................................................... 142 

3.9.1 Políticas Institucionais ............................................................................................... 142 

3.9.2 Políticas de Ensino ................................................................................................... 146 

3.9.3 Política de Pós-Graduação Lato Sensu .................................................................... 148 

3.10 Política e Práticas de Iniciação Científica, de Inovação Tecnológica e de 

Desenvolvimento Artístico e Cultural ................................................................................. 152 

3.11 Políticas Institucionais Voltadas à Valorização da Diversidade, do Meio Ambiente, da 

Memória Cultural, da Produção Artística e do Patrimônio Cultural, e Ações Afirmativas de 

Defesa e Promoção dos Direitos Humanos e da Igualdade Étnico-Racial ......................... 154 

3.12 Políticas Institucionais Voltadas ao Desenvolvimento Econômico e a Responsabilidade 

Social ................................................................................................................................. 158 

3.12.1 Educação Ambiental e Sustentabilidade – Ações Desenvolvidas na FACESA sob a 

Ótica da Responsabilidade Social...................................................................................... 165 

3.13 Política Institucional para a Modalidade EaD ............................................................. 166 

3.13.1 Oferta de Educação a Distância .............................................................................. 166 

3.13.2 Política de Educação a Distância ............................................................................ 167 

3.13.3 Abordagem Metodológica da EaD........................................................................... 171 

3.13.4 Da Modalidade EaD ................................................................................................ 172 

3.13.5 Núcleo de Educação a Distância (NEaD) ................................................................ 173 

3.13.6 Equipe Multidisciplinar ............................................................................................ 174 

3.13.7 Coordenação do Polo de Apoio Presencial ............................................................. 175 

3.13.8 Tutores.................................................................................................................... 176 

3.13.9 Gestão Acadêmica Administrativa ........................................................................... 177 

3.13.10 Capacidade de Atendimento Ao Público-Alvo ....................................................... 178 

3.14 Estudo para Implantação de Polos EaD ..................................................................... 178 

3.14.1 Abrangência Geográfica e Relação de Polos de Educação a Distância Previstos para 

a Vigência do PDI .............................................................................................................. 179 



Telefone: (61) 3627-4200  
Rua Acre, Qd. 02. Lts. 17/18, s/n  
Setor de Chácaras Anhanguera  

Valparaíso de Goiás/GO  
CEP 72870-508  

 

 

 

 

 

 
Elaboração: Comissão de Avaliação- Revisão Linguística: Jonas Rodrigo Gonçalves - Aprovado por: Nº 07/2018 

CONSU Versão 2.0 
5 

 

3.14.2 Infraestrutura Física, Tecnológica e de Pessoal Projetada para a Sede e para os 

Polos de Educação a Distância, em Consonância com os Cursos a serem Ofertados. ..... 183 

3.14.2.1 Salas de Aula ou Auditório ................................................................................... 184 

3.14.2.2 Laboratório de Informática ................................................................................... 184 

3.14.2.3 Laboratórios específicos presenciais ou virtuais .................................................. 184 

3.14.2.4 Sala de Tutoria ..................................................................................................... 185 

3.14.2.5 Ambiente para Apoio Técnico-Administrativo ....................................................... 185 

3.14.2.6 Acervo Físico ou Digital de Bibliografias Básica e Complementar ........................ 186 

3.14.3 Formação de Coordenadores de Polo .................................................................... 186 

3.14.4 Conhecimentos, Habilidades e Atitudes Necessárias às Atividades de Tutoria ....... 186 

3.14.5 Atribuições da Tutoria ............................................................................................. 187 

3.14.6 Competências e Habilidades do Corpo de Tutores ................................................. 188 

3.14.7 Organização do Trabalho ........................................................................................ 189 

3.14.8 Corpo Técnico e Administrativo .............................................................................. 190 

4 POLÍTICAS ACADÊMICAS ............................................................................................ 192 

4.1 Políticas de Ensino e Ações Acadêmico-Administrativas para Cursos de Graduação .. 192 

4.1.1 Política de Graduação............................................................................................... 192 

4.1.2 Política de Inovação .................................................................................................. 194 

4.1.3 Programas de Monitoria ............................................................................................ 199 

4.1.4 Mecanismos de Nivelamento .................................................................................... 199 

4.2 Políticas Institucionais e Ações Acadêmico-Administrativas para a Pesquisa ou Iniciação 

Científica, a Inovação Tecnológica e o Desenvolvimento Artístico e Cultural ..................... 201 

4.2.1 Política de Iniciação Científica .................................................................................. 203 

4.3 Políticas Institucionais e Ações Acadêmico-Administrativas para a Extensão .............. 205 

4.4 Políticas Institucionais e Ações de Estímulo e Difusão para a Produção Acadêmica 

Docente ............................................................................................................................. 210 

4.5 Política Institucional de Acompanhamento dos Egressos ............................................ 213 

4.5.1 Perfil do Egresso ....................................................................................................... 219 

4.6 Comunicação da IES com a comunidade externa ........................................................ 223 

4.7 Comunicação da IES com a Comunidade Interna ........................................................ 227 

4.8 Política de Atendimento aos Discentes ........................................................................ 231 

4.8.1 Política de Educação Inclusiva .................................................................................. 240 

4.9 Políticas Institucionais e Ações de Estímulo à Produção e à Participação em Eventos 

(Graduação e Pós-Graduação) .......................................................................................... 241 



Telefone: (61) 3627-4200  
Rua Acre, Qd. 02. Lts. 17/18, s/n  
Setor de Chácaras Anhanguera  

Valparaíso de Goiás/GO  
CEP 72870-508  

 

 

 

 

 

 
Elaboração: Comissão de Avaliação- Revisão Linguística: Jonas Rodrigo Gonçalves - Aprovado por: Nº 07/2018 

CONSU Versão 2.0 
6 

 

5 POLÍTICAS DE GESTÃO ............................................................................................... 242 

5.1 Política de Capacitação e Formação Continuada (Corpo Docente, Corpo Técnico-

Administrativo e o Corpo de Tutores Presenciais e a Distância) ........................................ 242 

5.2 Processos de Gestão Institucional ............................................................................... 246 

5.3 Sistema de Controle de Produção ou Distribuição de Material Didático (Logística) ...... 249 

5.3.1 A Organização do Processo de Produção ................................................................. 250 

5.3.2 Avaliação de Qualidade e de Revisão dos Materiais Educacionais ........................... 254 

5.3.3 Logística de Distribuição dos Recursos didáticos no AVA ......................................... 254 

5.3.4 Logística de Distribuição das Avaliações Presenciais ............................................... 254 

5.3.5 Do Sistema Acadêmico ............................................................................................. 255 

5.4 Sustentabilidade Financeira: relação com o desenvolvimento institucional .................. 255 

5.5 Sustentabilidade Financeira: participação da comunidade acadêmica ......................... 256 

5.6 Aspectos Financeiros e Orçamentários ........................................................................ 256 

5.6.1 Estratégias da Gestão Econômico Financeira ........................................................... 256 

5.6.2 Previsão Orçamentária e Cronograma de Execução................................................. 257 

5.7 Sustentabilidade Financeira para o Credenciamento EaD ........................................... 258 

5.8 Plano de Carreira ......................................................................................................... 258 

6 INFRAESTRUTURA ....................................................................................................... 259 

6.1 Instalações Administrativas .......................................................................................... 260 

6.1.1 Infraestrutura de Segurança...................................................................................... 260 

6.1.2 Manutenção e Conservação das Instalações Físicas ................................................ 260 

6.2 Salas de Aula ............................................................................................................... 261 

6.2.1 Painéis Coloridos nas Salas de Aula. ........................................................................ 261 

6.3 Auditório ...................................................................................................................... 263 

6.4 Sala Coletiva de Professores ....................................................................................... 263 

6.4.1 Espaço de trabalho para Docentes em Tempo Integral ............................................. 264 

6.5 Espaços para Atendimento aos Discentes: SAP, Ouvidoria, Núcleo de Apoio 

Pedagógico, Coordenações de Curso, Departamento Financeiro, Núcleo de Educação a 

Distância, Núcleo de Educação Continuada e Central de Cursos. ..................................... 264 

6.6 Espaços de Convivência e de Alimentação.................................................................. 265 

6.7 Laboratórios ................................................................................................................. 265 

6.7.1 Laboratórios, Ambientes e Cenários para Práticas Didáticas: infraestrutura física .... 267 

6.7.2 Sala de Aula Invertida e Laboratório de Inovação Acadêmica ................................... 268 

6.7.3 Laboratórios de Ensino e Específicos ....................................................................... 269 



Telefone: (61) 3627-4200  
Rua Acre, Qd. 02. Lts. 17/18, s/n  
Setor de Chácaras Anhanguera  

Valparaíso de Goiás/GO  
CEP 72870-508  

 

 

 

 

 

 
Elaboração: Comissão de Avaliação- Revisão Linguística: Jonas Rodrigo Gonçalves - Aprovado por: Nº 07/2018 

CONSU Versão 2.0 
7 

 

6.7.4 Laboratórios Didáticos de Formação Específica ....................................................... 270 

6.7.5 Brinquedoteca ........................................................................................................... 270 

6.7.6 Laboratórios do Ciclo Básico da Área da Saúde ....................................................... 272 

6.7.6.1 Laboratórios Multidisciplinares de Enfermagem. .................................................... 273 

6.7.6.2 Laboratório Multidisciplinar de Enfermagem II........................................................ 274 

6.7.6.3 Laboratório Multidisciplinar de Fisioterapia I e II ..................................................... 274 

6.8 Infraestrutura Física e Tecnológica Destinada à CPA .................................................. 275 

6.9 Biblioteca ..................................................................................................................... 275 

6.9.1 Biblioteca Virtual ....................................................................................................... 276 

6.9.2 Serviços Oferecidos .................................................................................................. 277 

6.10 Plano de Atualização do Acervo ................................................................................ 278 

6.10.1 Bibliografia básica por Unidade Curricular (UC) ...................................................... 279 

6.10.2 Bibliografia complementar por Unidade Curricular (UC) .......................................... 281 

6.11 Laboratório de Informática e Acesso dos Alunos a Equipamentos de Informática ...... 283 

6.11.1 Relação Equipamento/Acadêmico .......................................................................... 285 

6.11.2 Recursos Tecnológicos e de Áudio Visual .............................................................. 285 

6.11.3 Descrição das Reservas dos Laboratórios e dos Equipamentos de Áudio e Vídeo . 286 

6.12 Instalações Sanitárias ................................................................................................ 286 

6.13 Estrutura dos Polos EaD ............................................................................................ 287 

6.13.1 Infraestrutura de Apoio ............................................................................................ 287 

6.13.2 Polos de Apoio Presencial ...................................................................................... 287 

6.14 Infraestrutura Tecnológica ......................................................................................... 288 

6.14.1 Infraestrutura de Hardware e Software.................................................................... 289 

6.14.2 Incorporação de Avanços Tecnológicos .................................................................. 290 

6.15 Infraestrutura de Execução e Suporte ........................................................................ 290 

6.16 Plano de Expansão e Atualização de Equipamentos ................................................. 292 

6.17 Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no Processo Ensino-Aprendizagem

 .......................................................................................................................................... 293 

6.18 Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).................................................................. 294 

6.19 Material Didático ........................................................................................................ 296 

6.20 Divisão dos Blocos e Área Construída ....................................................................... 298 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................... 303 

 



Telefone: (61) 3627-4200  
Rua Acre, Qd. 02. Lts. 17/18, s/n  
Setor de Chácaras Anhanguera  

Valparaíso de Goiás/GO  
CEP 72870-508  

 

 

 

 

 

 
Elaboração: Comissão de Avaliação- Revisão Linguística: Jonas Rodrigo Gonçalves - Aprovado por: Nº 07/2018 

CONSU Versão 2.0 
8 

 

1 APRESENTAÇÃO 

 

É com satisfação que apresentamos o Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI) 2018-2022, documento, elaborado com participação da comunidade 

acadêmica, que apresenta um diagnóstico da Faculdade de Ciências e Educação 

Sena Aires (FACESA) e estabelece os objetivos e metas estratégicas para o período 

de 2018 a 2022. 

O PDI expressa às políticas acadêmicas e administrativas da FACESA, 

fundamentadas na cultura, na identidade e na vocação da FACESA e sua realidade 

institucional. A partir de sua homologação, o PDI constituirá compromisso da 

FACESA com a comunidade acadêmica, com o Ministério da Educação e Cultura 

(MEC) e com a sociedade. 

Este PDI é resultado da participação decisiva dos Mantenedores (Diretor 

Presidente e Diretor Superintendente), da Procuradora Educacional Institucional, da 

Diretoria Geral, da Diretoria Acadêmica, da Comissão Própria de Avaliação, das 

Comissões, dos Colegiados de Cursos, Núcleos Docentes Estruturantes, Diretório 

Acadêmico, ou seja, da comunidade acadêmica. Além disso, contou com a 

contribuição da comunidade interna e externa por meio da participação no Fórum de 

Planejamento e Desenvolvimento Institucional, Seminário, Workshop e por meio do 

preenchimento de formulários e envio de E-mails. 

Estamos certos de que o PDI 2018-2022 da FACESA contribuirá com a 

tradição da FACESA na oferta do ensino, da iniciação científica e da extensão de 

qualidade para a sociedade brasileira. 

 

 

1.1 O PDI como Documento de Gestão Administrativa e Acadêmica 

 

O PDI é um documento de gestão administrativa e acadêmica que segue as 

normativas vigentes do Ministério da Educação, visando identificar a missão, a 

filosofia de trabalho, as diretrizes pedagógicas, a estrutura organizacional e as 

atividades acadêmicas que desenvolvem e/ou pretendem desenvolver. 
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Nesta perspectiva, a elaboração do PDI na FACESA constitui-se de um 

momento ímpar na vida de uma instituição, pois é uma oportunidade de 

autoconhecimento e de crescimento, que permite uma reflexão sobre as propostas, 

objetivos e metas preexistentes, mensurando e consolidando os resultados 

alcançados no interregno, a partir da coleta, sistematização e comparação de dados. 

Permite também reavaliar as políticas e estratégias das ações compromissadas, a 

fim de estabelecer nova pauta de realizações e desafios, com a mobilização de seu 

capital humano e demais recursos. 

Apoiando-se na missão e nos objetivos institucionais, estabelecem-se novos 

objetivos, metas e ações em prol do ensino de qualidade, sob o pressuposto da 

articulação das funções de ensino, iniciação científica e extensão, de gestão e 

avaliação, e sua integração na ambiência do trabalho acadêmico e nas interações 

com a comunidade, expressando o compromisso social de desenvolver cursos, 

atividades, programas e projetos que representem o crescimento e a difusão do 

saber técnico científico, numa relação de reciprocidade com a sociedade e as 

organizações em geral da FACESA. 

Deste modo, na FACESA, os trabalhos relacionados à elaboração do PDI 

tiveram início com a Comissão de Avaliação instituída pela Portaria nº 15 / DG, de 

01 de agosto de 2017. Aos trabalhos da Comissão de elaboração do PDI buscou-se 

conjugar as etapas adotadas para elaboração do plano de gestão, caracterizando, 

assim, o esforço da FACESA em institucionalizar o planejamento, sob a forma 

compartilhada e representativa da prática adotada por seus órgãos administrativos e 

acadêmicos. 

Assim, o PDI foi elaborado de forma a associar seus Eixos Temáticos - Perfil 

Institucional; Planejamento e Avaliação Institucional; Desenvolvimento Institucional; 

Políticas Acadêmicas; Políticas de Gestão; Infraestrutura - aos Objetivos 

Institucionais da FACESA. 

As Comissões, cientes da importância da participação coletiva dos diversos 

segmentos da comunidade acadêmica para a legitimidade do PDI e com o intuito de 

orientar os trabalhos para sua elaboração, realizaram as plenárias diretivas com a 

participação da comunidade acadêmica no Planejamento e Desenvolvimento 
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Institucional, participação de seminários e workshop a fim de conhecer a proposta de 

metodologia e o plano de trabalho das comissões, e urnas foram disponibilizadas 

para a coleta de sugestões da comunidade. 

Como parte do planejamento pedagógico, o documento indutor do PDI foi 

apresentado aos Colegiados de Cursos, Núcleos Docentes Estruturantes, Diretório 

Acadêmico, Conselho de Ensino, Iniciação Científica e Extensão e Conselho 

Superior respectivamente, e disponibilizado na página da FACESA. 

A construção coletiva do PDI também se verificou na ultimação de uma série 

de outros documentos que compõem o marco regulatório da FACESA: Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI|) e Regimento Geral. 

O presente PDI contempla essas vertentes fundamentais num contexto em 

que a missão institucional, os princípios e objetivos da FACESA balizam o 

planejamento estratégico orientado na busca da qualidade acadêmica, observada a 

questão da sustentabilidade. 

Dessa forma, o documento materializa as metas definidas para o 

desenvolvimento institucional da FACESA na forma de planos de ação, cuja 

execução, sob a responsabilidade dos Dirigentes e dos Colegiados de Cursos, será 

acompanhada e avaliada pela comunidade acadêmica. De mais a mais, registra-se 

que a aprovação deste documento se deu em reunião do Conselho Superior 

(CONSU). 

 

 

1.2 A Trajetória do Autoconhecimento e da Inovação  

 

Desde sua criação em 2000, a FACESA, vivenciando diversos momentos 

conjunturais, adotou diferentes políticas e práticas gerenciais, com o intuito de 

melhor se adequar e contribuir significativamente para o desenvolvimento da 

sociedade Valparaisense, da Região Integrada de Desenvolvimento do Entorno 

(RIDE) e brasileira. Assim, a Faculdade buscou em sua trajetória modelos 

acadêmicos administrativos inovadores que se acumularam em experiências que 

permitem, no momento, propor um planejamento acadêmico mais amplo, 
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objetivando o desenvolvimento do ensino, iniciação científica e extensão de forma 

mais crítica e comprometida com a construção de uma sociedade mais justa, 

democrática e inclusiva. 

A Faculdade deve comprometer-se com a vida da sociedade, articulando-se a 

poderes direitos democráticos. Deve compreender-se em interação e articulação 

permanente com outras instituições sociais, com a clareza de que, mediante suas 

ações, pode e deve contribuir para a construção de um mundo melhor. Deste modo, 

o contexto socioeconômico, político e cultural da atualidade exige que a instituição 

tenha capacidade de adaptar-se e de responder às transformações sociais e à 

rápida evolução da ciência, contribuindo com a formação para a cidadania, inovando 

a partir das práticas do dia a dia. Desta forma, a formação dada deve ter condições 

de responder às exigências do mundo do trabalho com a preparação de um 

profissional capaz de decidir, criar, liderar e conviver com processos em 

permanentes transformações. 

Essa compreensão aponta para algumas questões relevantes, dentre as 

quais se destacam a crescente exigência de qualidade na prestação de seus 

serviços, na melhoria da gestão, no planejamento participativo e na democratização 

e transparência do orçamento. A FACESA, atenta aos princípios constitucionais, 

respeitando a legislação infraconstitucional, dentre eles a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB) e o Decreto nº 9.235/2017, movimenta-se no sentido 

de reorganizar, inovar a partir de sua trajetória e adequar seu processo de 

planejamento e orçamento às demandas sociais. 

O exercício da Faculdade requer políticas de gestão colegiada mais flexíveis, 

em face da dinâmica de mudanças socioeconômicas e políticas, ensejando 

princípios efetivamente democráticos, estratégicos e participativos. Com o intuito de 

traçar um caminho norteador das estratégias de gestão voltado para o atendimento 

das demandas sociais internas e externas, a FACESA concebe um sistema 

integrado de planejamento, orçamento e gestão. 

Todos os cursos da FACESA são concebidos a partir de um amplo estudo de 

mercado. Em todos os projetos, a estrutura curricular está baseada na formação 

inovadora que trabalha as habilidades e competências a partir da essência de cada 
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profissão. Todo esse processo visa ofertar além do obrigatório descrito nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Ministério da Educação para o perfil do egresso. 

Com isso, a FACESA inova ao ofertar cursos flexíveis e regionalizados voltados para 

o mercado de trabalho. 

O compromisso de uma instituição de ensino com a constante inovação é 

uma atividade complexa e necessita de ações articuladas entre o setor acadêmico e 

setor administrativo para a gestão de processos institucionais, bem como a definição 

de metas e objetivos tangíveis frente aos desafios da formação de profissionais e as 

peculiaridades de cada área do conhecimento. Para isso, cada instituição deve 

definir as políticas a partir de sua missão, determinado o seu diferencial formativo e 

a sua capacidade de fazer a diferença no sistema. Nesse sentido é fundamental 

definir o conceito de inovação acadêmica e de inovação administrativa. 

Todo o processo de inovação produz rupturas paradigmáticas que vão além 

do uso de tecnologias, particularmente, pois o conceito de “ato inovador” não é 

pétreo em todas as culturas, processos, organizações, tecnologias e espaços de 

tempo. Se a missão não for definida de forma clara, as políticas institucionais e a 

inovação não aparecerão na visita in loco proposta pelo Ministério da Educação, por 

meio de evidências, denominadas no instrumento avaliativo vigente como práticas 

inovadoras ou exitosas. 

Cabe destacar, ainda, que inovação pressupõe o desenvolvimento de 

propostas evidenciáveis ligadas à política de ensino, com metas e ações definidas 

em um espaço de tempo. Outro fator importante é a formação para o compromisso 

social, que deve estar presente no processo formativo de cada instituição, a partir 

das habilidades e competências gerais definidas nas diretrizes curriculares dos 

cursos que, segundo o INEP, pode ser definidas como ações realizadas pela 

instituição que são raras na região. 

A instituição para inovar precisa criar mecanismos e fluxos de gestão para 

propiciar propostas educativas empenhadas com o processo de mudanças sociais 

(por meio da extensão e da pesquisa), valorização dos sujeitos e de suas 

aprendizagens (significação da aprendizagem, observação das diferentes formas de 

aprender e metodologias ativas de aprendizagem), investimentos em recursos 
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humanos (formação de professores) e materiais (recursos tecnológicos e 

sustentabilidade financeira), além de ações sociais comprometidas com a formação 

para a responsabilidade social e cidadania, registrando as evidências alcançadas. 

Neste cenário, podemos citar entre as ações inovadoras da FACESA, as abaixo 

arroladas: 

 Inovação Tecnológica 

 Substituição dos murais de papel por murais digitais presentes em todo o 

campus; 

 Adoção de softwares de código aberto para permitir a adoção das 

ferramentas acadêmicas no âmbito residencial e comercial do egresso; 

 Adoção de notebooks em substituição aos desktops para garantir a 

mobilidade; 

 Adoção de um AVA mais complexo, flexível e acessível; 

 Adoção de duas bibliotecas virtuais; 

 Aposição de projetores fixos em cada sala de aula. 

 Ações Inovadoras 

 Desenvolvimento de solução in house para realizar o acompanhamento, 

revisão, aprovação e acompanhamento das impressões de avaliações pelo 

Núcleo de Avaliação Qualificada; 

 Adoção de energia solar (placa fotovoltaica) para fornecimento de totem de 

carregamento de dispositivos móveis dos acadêmicos; 

 Criação do Horto da FACESA, com potencial para fornecimento de ativos 

fitoterápicos para a elaboração de formulações extemporâneas oficinais para 

uso dentro da instituição; 

 Criação de reuniões entre o Núcleo de Extensão e Responsabilidade Social 

e a Gestão de TI para o desenvolvimento de soluções que permitam a 

realização de eventos em EaD, como seminários nacionais e internacionais. 

 Práticas Inovadoras  

 Criação de uma Clínica-Escola de Fisioterapia, para atendimento à 

comunidade, ao longo de todo o ano, de forma gratuita, frente à falta de 

estabelecimentos desse tipo na região; 
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 Criação da Brinquedoteca Brinque+, um projeto para atender a comunidade 

que não dispunha de um espaço para cuidado de crianças, enquanto 

realizam uma avaliação presencial na instituição ou ainda para dar suporte 

em casos específicos quando necessário, como a viabilização de 

atendimentos por projetos de extensão para um adulto acompanhado de 

crianças até 11 (onze) anos. 

 Criação de grupos de estudos, inexistentes na região, estruturados em 3 

eixos buscando garantir a interdisciplinaridade, bem como a apresentação, 

discussão e solução de problemas reais da região de influência da FACESA 

e seus polos, por parte dos docentes e discentes, sendo estes classificados 

como: Grupos de estudo aplicado, Grupo de Estudo Dirigido e Grupos de 

Estudos de Rodadas de Leitura. 

 Implementação de projeto para reaproveitamento de águas pluviais, por 

meio de captação e armazenamento subterrâneo, de forma a garantir a 

otimização de recursos hídricos de forma responsável e renovável. 

 

O PDI é um instrumento de gestão imprescindível à incorporação das ações 

de planejamento, de forma integrada, ao orçamento que, por sua vez, é construído 

com a ampla participação dos seus atores sociais: servidores, discentes e docentes. 

São consideradas, também, as demandas da sociedade Valparaisense, bem como 

da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE). 

 

 

1.3 Identidade Visual da FACESA 

 

Com vistas ao preparo institucional para a ampliação da FACESA para todo o 

país na modalidade de polos para Educação a distância, a FACESA desenvolveu 

uma campanha de identidade visual de forma a garantir um ambiente homogêneo, 

receptivo e acolhedor, com identidade bem definida, cujo padrão deve ser seguido 

por toda unidade presente ou futura da FACESA. As informações referentes à 
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identidade visual institucional e regras de uso estão estabelecidas no MANUAL DE 

IDENTIDADE VISUAL da FACESA. 

 

 

2 PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

A avaliação cujo objetivo é analisar os processos (como as coisas acontecem) 

e o produto (resultado), a partir de indicadores relacionados à “relevância, eficiência, 

efetividade, resultados, impactos ou a sustentabilidade” (BURIASCO, 2000). 

A avaliação em qualquer modalidade ou nível de ensino tem como proposta 

provocar uma reflexão, senão ela se perderá do objetivo maior. Há necessidade de 

se estar atento para o verdadeiro sentido quer seja na avaliação educacional ou 

institucional: “precisa estar inserida numa perspectiva política para que promova um 

questionamento sobre o papel que está assumindo na interpretação dos interesses e 

contradições sociais” (BURIASCO, 2000). 

De um modo geral, o objetivo da avaliação é acessar e produzir informações 

para uma leitura da realidade da comunidade escolar e posterior tomada de 

decisões, sempre na busca do aperfeiçoamento da qualidade da educação que o 

sistema educacional pode oferecer, respeitando fatores culturais da instituição. De 

outra parte, sabe-se que a melhor maneira de conhecer a qualidade e o 

desempenho organizacional dos trabalhos desenvolvidos pela equipe gestora e 

grupo de professores é a avaliação. 

Neste sentido, a avaliação em si não se restringe a um momento único, a um 

ato ou ação isolada, mas sim a um processo sistematizado de registro, aferição e 

interpretação de resultados obtidos em relação a parâmetros previamente definidos. 

A avaliação Institucional é uma ferramenta de averiguação que tem como 

campo de ação, tanto no interior da escola (nível micro), quanto no caso da 

avaliação no interior do sistema de ensino (nível macro). Tendo em vista que todas 

as ações desenvolvidas dentro da escola, quanto dentro do sistema de ensino 

influenciam diretamente no coletivo da escola, provocando reflexões. 
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No caso da expressão “avaliação institucional”, apresentada pela primeira vez 

em 1934, por Ralph Tyler, o entendimento frente à mesma era de que seria um 

instrumento para diagnóstico de rentabilidade e eficiência da Instituição e dos 

processos pedagógicos e administrativos (DIAS; SOBRINHO, 2003). Com o passar 

do tempo, esta concepção de avaliação institucional sofreu significativa ampliação. 

Embora continue de caráter técnico, não é mais apenas uma medida, mas um 

processo de aperfeiçoamento contínuo de programas e políticas educacionais. 

A Avaliação Institucional é o processo de avaliação inserida em instituições 

educacionais, com o objetivo de melhorar a qualidade do ensino, bem como 

aspectos relacionados à melhoria no atendimento e articulação entre a educação e o 

processo de crescimento intelectual do individuo, bem como contribuir para o 

desenvolvimento sócio cultural do país. 

Fernandes (2001) define avaliação institucional como: “... um processo global, 

contínuo e sistemático, competente e legítimo, participativo, que pode envolver 

agentes internos e externos na formulação de subsídios para a melhoria da 

qualidade da instituição escolar”. 

A partir dessa definição, percebe-se a Avaliação Institucional como àquela 

que envolve a análise das ações coletivas, como elas estão sendo realizadas e 

como envolvem o processo e os resultados obtidos a partir das metas a serem 

alcançadas nos âmbitos pedagógicos, administrativos e sociais. 

A construção da avaliação institucional deve envolver toda a comunidade 

acadêmica e a comunidade externa, buscando identificar qualidades e fragilidades 

das instituições e do sistema. Para isso, deve envolver todos os segmentos da 

instituição, que inclui a sociedade civil a quem a instituição está a serviço. 

No ano de 2004, foi criado o SINAES, em vigência até o momento atual. 

Neste, a avaliação é formatada como instrumento de política educacional, com o 

objetivo de sustentar e promover melhorias na qualidade do sistema de educação 

superior. Os principais elementos constitutivos do SINAES envolvem a avaliação das 

Instituições, dos Cursos e do desempenho dos discentes. Neste processo são 

avaliados os parâmetros relacionados com o ensino, a iniciação científica, a 

responsabilidade social, a extensão, o desempenho dos discentes, a gestão 
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institucional, o corpo docente, as instalações, entre outros. Esta avaliação deve ser 

integrada, sistêmica e não pontual, buscando o cruzamento de informações nas 

diversas dimensões da Instituição. 

O processo de avaliação institucional na FACESA envolverá todos os atores 

presentes na instituição, atividades e processos correlatos, formatando, para isto, 

instrumentos avaliativos abrangentes, com operacionalização eficiente na sua 

aplicação, análise objetiva dos resultados com posterior publicação dos mesmos, 

geração de subsídios coerentes para a gestão institucional, com foco delineado de 

aprimoramento e indução à qualidade da Instituição. 

Neste sentido, entende-se que o processo de construção coletiva de uma 

cultura de avaliação é o melhor caminho para se avaliar a FACESA, iluminando suas 

virtudes; identificando seus pontos fortes, suas potencialidades e suas fragilidades; 

contribuindo, enfim, para uma reflexão coletiva sobre a própria identidade 

institucional que favoreça a orientação de seus rumos.  

 

 

2.1 Planejamento Estratégico de Autoavaliação 

 

Para a FACESA, a autoavaliação institucional investe-se de caráter 

pedagógico na busca de melhoria e de autorregulação, de compreensão da cultura e 

da vida da instituição em sua pluralidade acadêmica e administrativa, sustentada na 

participação dos agentes institucionais (alunos, docentes, tutores, funcionários e 

comunidade externa); de desenvolvimento de um processo social e coletivo de 

reflexão, de produção e socialização de conhecimentos sobre a instituição e os 

cursos, de compreensão e interpretação do conjunto institucional e de incentivo para 

a ação transformadora. 

A ênfase no processo de autoavaliação fundamenta-se na busca de 

articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão, definida em seu PDI e voltada 

para a formação, responsabilidade social e transformação institucional. 

A capacidade de desenvolver consciência crítica sobre os problemas e a 

realidade institucional é um objetivo fundamental, pois todo processo genuíno de 
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autoavaliação institucional tem que levar em consideração os indicadores internos e 

externos, que venham a ser obtidos por instrumentos e meios confiáveis. 

Dentro dessa linha, promove-se a distribuição dos dados e informações 

obtidos, a fim de subsidiar os colegiados e os gestores da Instituição, os quais têm 

as atribuições de interpretá-los, a fim de aperfeiçoar a gestão e as políticas de 

ensino, pesquisa e extensão. 

Juntamente com as finalidades propostas pelo Sistema Nacional de Avaliação 

Superior (SINAES), o princípio norteador para o seu processo de autoconhecimento 

baseia-se em experiências bem sucedidas e potencialidades, identificando, contudo, 

pontos a serem aperfeiçoados. 

A CPA é uma comissão interna da instituição que trabalha para a 

autoavaliação institucional. A comissão da FACESA é formada por representantes 

do corpo docente e tutorial, discentes e também do corpo técnico-administrativo e 

sociedade civil organizada. A existência da CPA em uma Instituição de Ensino 

Superior é obrigatória, de modo a cumprir a Lei 10.861, de 14 de abril de 2004 do 

SINAES (BRASIL, 2004). 

A Lei Federal nº 10.861, de 14 de abril de 2004, instituiu o SINAES, que 

preconiza que toda instituição de ensino superior, pública ou privada, constituirá uma 

CPA, responsável pela autoavaliação da Instituição, considerando, obrigatoriamente, 

as dez dimensões institucionais, que são: 

 a missão e o plano de desenvolvimento institucional; 

 a política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as 

respectivas formas de operacionalização, incluídos os procedimentos para 

estímulo à produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e 

demais modalidades; 

 a responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se 

refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento 

econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da 

produção artística e do patrimônio cultural; 

 a comunicação com a sociedade; 

 as políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-
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administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas 

condições de trabalho; 

 organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e 

representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na 

relação com a mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade 

universitária nos processos decisórios; 

 infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, 

recursos de informação e comunicação; 

 planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e eficácia 

da autoavaliação institucional; 

 políticas de atendimento aos estudantes; 

 sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da 

continuidade dos compromissos na oferta da educação superior. 

 

Desta forma, o objetivo da CPA é promover a melhoria da qualidade da 

educação superior por meio do processo de Avaliação Institucional como 

instrumento norteador das ações e transformações necessárias ao pleno 

desenvolvimento da Instituição. 

O primeiro ciclo avaliativo da CPA da FACESA se deu no período de 2005, 

onde participaram alguns segmentos da comunidade. Nessa linha de atuação, esta 

IES busca a cada ano consolidar o processo de gestão democrática, convicta de que 

os atores deste processo são fundamentais para a garantia do cumprimento da 

missão institucional. O diagnóstico da avaliação institucional, seguido de análise 

pelos membros da CPA, servirá para o autoconhecimento institucional e orientará a 

gestão para a definição de seu planejamento estratégico a partir das potencialidades 

e fragilidades apresentadas em cada dimensão do SINAES. 

Considerando que se trata de um processo permanente e contínuo, mesmo 

com a mudança da equipe de trabalho, a comissão da CPA da FACESA busca 

aprimorar o instrumento avaliativo já desenvolvido, além de promover ações em 

coerência com cumprimento das etapas previstas.  
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2.2 Projeto de Autoavaliação Institucional 

 

O Projeto de Autoavaliação Institucional da FACESA tem como finalidade 

tornar a prática da autoavaliação institucional uma ação norteadora na tomada de 

decisões, proporcionando reflexão permanente das ações. Visa fortalecer as 

relações da Instituição com a sociedade civil, com outras instituições e com a 

comunidade, trabalhando para assegurar a qualidade de seus cursos e de todas as 

suas atividades acadêmicas e culturais. Assim, a CPA realiza os compromissos e 

responsabilidades sociais da IES, da promoção dos valores democráticos, do 

respeito às diferenças e às diversidades, da afirmação da autonomia e da identidade 

institucional, e presta as informações solicitadas ao INEP-MEC. 

 

 

2.2.1 Objetivo Geral 

 

Sistematizar, desenvolver e alicerçar o processo de avaliação institucional 

como forma de subsidiar a gestão acadêmica e administrativa, possibilitando o 

aprimoramento na sua qualidade de forma contínua para o cumprimento de sua 

Missão institucional. 

 

 

2.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Implantar a cultura de avaliação na FACESA, a partir da sensibilização da 

comunidade acadêmica interna e comunidade externa como forma de 

autocrítica, autoconhecimento e redirecionamento de metas e estratégias, 

coerentes ao PDI vigente; 

 Implementar métodos de aplicação dos instrumentos avaliativos e de 

divulgação efetivos dos resultados do processo avaliativo; 

 Identificar as fragilidades e potencialidades da Instituição com vistas ao seu 

aperfeiçoamento gerencial; 
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 Contribuir para a melhoria dos projetos pedagógicos dos cursos de 

graduação, e pós-graduação Lato Sensu, em parceria com os coordenadores 

de cursos; 

 Contribuir para a melhoria do corpo acadêmico (docentes e gestores da área 

acadêmica); 

 Contribuir para a melhoria das Coordenações de Estágios, de 

responsabilidade social e de extensão, da iniciação científica; 

 Contribuir para a melhoria das relações e atendimento ao egresso dos cursos 

de graduação e de cursos de pós-graduação Lato Sensu; 

 Contribuir para a disseminação, sensibilização e apropriação dos resultados e 

procedimentos da Comissão de Avaliação; 

 Acompanhar e promover as avaliações externas dos cursos e da Instituição; 

 Incluir em suas análises as recomendações oriundas dos processos 

avaliativos internos e externos, oficiais e do sistema avaliativo próprio; e 

 Avaliar a satisfação/insatisfação do corpo acadêmico e do corpo discente, 

docente e técnico administrativo em relação à cadeia de serviços. 

 

 

2.2.3 Metodologia 

 

Considerando a flexibilidade e a liberdade preconizada pela Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional, 9394/96, e pela Lei 10.861/04, que instituiu o 

SINAES, seria paradoxal estabelecer critérios e normas rígidas para a avaliação, 

cujo processo não se encerra em si mesmo (BRASIL, 2004). 

O processo de autoavaliação, deflagrado pela CPA, a qual é responsável por 

planejar, organizar, refletir e cuidar do processo avaliativo, garantindo o 

envolvimento de todos os segmentos da comunidade acadêmica, conta com o apoio 

dos gestores da FACESA, através da disponibilização de informações e dados e 

está organizado em três macroprocessos: preparação, desenvolvimento e 

consolidação dos resultados conforme indicado na Figura 1: 
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Figura 1 - Fluxo da Autoavaliação da CPA 

 

A fim de atender às disposições da Lei 10.861, a CPA considerou as 

diferentes dimensões institucionais, por meio de métodos e ações a serem adotados 

para identificar e sanear as eventuais fragilidades institucionais (BRASIL, 2004). 

A avaliação institucional realiza-se por uma metodologia participativa, 

emancipatória e não punitiva, buscando trazer para o âmbito das discussões as 

opiniões de toda a comunidade acadêmica, de forma aberta e cooperativa 

anualmente. 

Os métodos a serem adotados partirão do individual para o coletivo, 

favorecendo a convergência dos dados em torno de objetivos comuns, bem como a 

busca compartilhada de soluções para os problemas apresentados. 

A avaliação tem espaço aberto para sugestões e avaliações espontâneas em 

todos os instrumentos de avaliação interna. 
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A CPA da FACESA executa sua autoavaliação em três etapas: Planejamento, 

Desenvolvimento e Consolidação. O texto e as Figuras abaixo descrevem esses 

processos: 

 

 

2.2.4 Planejamento 

 

Figura 2 – Fluxograma de processo: Planejamento 

 

Periodicamente formar-se-ão grupos de trabalho sob a coordenação CPA. A 

composição e renovação dos grupos visa manter participação igualitária de todos os 

grupos/setores da comunidade acadêmica, não deixando de ter em vista a 

autonomia da Comissão. Os grupos de trabalho são responsáveis por avaliar a 
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pertinência e adequação dos questionários e métodos de avaliação aplicados a cada 

um dos setores, tomando como base as características de cada um, bem como a 

análise das respostas da avaliação do período anterior. Também ajudarão a 

construir o cronograma das avaliações. Suas sugestões serão submetidas à CPA 

para aprovação ou adequações, se necessárias. 

O planejamento da autoavaliação tem início com a construção e atualização 

do projeto de autoavaliação institucional. Tal documento, de caráter orientador, 

deverá ser constantemente atualizado a fim de acompanhar a dinâmica da evolução 

da instituição, bem como da legislação educacional em vigor. O projeto de 

autoavaliação institucional é elaborado pelos membros da CPA e aprovado pela sua 

coordenação com ciência e “de acordo” dos membros da gestão da Instituição. 

O instrumento de avaliação será avaliado e adequado, se e quando 

necessário, pelos membros da CPA, considerando-se os segmentos envolvidos Isto 

é, as questões e linguagem devem ser aderentes ao público ao qual se destina. 

Ainda na etapa de Planejamento, será incorporada ao arsenal computacional 

avaliativo uma aplicação, escrita em linguagem R, a qual será utilizada na análise e 

apresentação dos resultados da avaliação. Essa ferramenta inovadora será 

desenhada e readequada a cada processo avaliativo da FACESA, sendo exclusiva 

desta CPA. 

 

 

2.2.5 Sensibilização 

 

A sensibilização da comunidade acadêmica e corpo técnico–administrativo é 

tarefa importante e que deve ser realizada constantemente para assegurar a 

participação, com seriedade, de tantos indivíduos quanto possível, uma vez que a 

opinião de todos deve ser ouvida e ponderada. 

Considera-se que a participação no processo de autoavaliação não deve ser 

obrigatória a fim de que se mantenha sua credibilidade. A participação de 

quantidade significativa de membros da comunidade deve ser conseguida por meio 
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da sua conscientização quanto à importância do processo avaliativo e de suas 

consequências para os processos de ensino, pesquisa e extensão. 

A figura abaixo ilustra esse processo: 

 

Figura 3 – Fluxograma de processo: Sensibilização 

 

O processo de sensibilização se inicia com o engajamento de influenciadores, 

que atuarão em todos os segmentos acadêmicos. Neste intuito, busca-se a 

participação do Diretório Acadêmico, dos gestores de cursos e dos chefes de 

departamento dos setores técnico administrativos. 

A conscientização da importância da avaliação institucional para a melhoria 

das condições de trabalho/estudo, bem como o conhecimento dos resultados de 

avaliações anteriores e as conquistas alcançadas, serão feitas através da criação e 
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veiculação de informativos sob a forma de slides, vinhetas, slogans e boletins, além 

de textos explicativos e incitantes da participação do processo avaliativo postados 

nas mídias sociais e portal institucional, além dos monitores digitais e os murais 

comunitários. 

Assim, a contribuição do Diretório Acadêmico será parte importante no 

alcance de toda a comunidade discente, incentivando e divulgando os instrumentos 

de coleta e posterior apropriação dos resultados, através dos representantes de 

classe e de grupos nas redes sociais. 

Conjuntamente, os gestores e coordenadores de cursos e os chefes de 

departamentos irão contribuir grandemente no alcance do corpo docente e técnico 

administrativo. 

Além disso, programa-se palestras e visitas à salas de aula, onde se 

discursará sobre a importância da colaboração e participação de toda a comunidade 

acadêmica. 
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2.3 Autoavaliação Institucional: participação da comunidade acadêmica 

 

2.3.1 Aplicação do Instrumento de Avaliação: questionários 

 
Figura 4 – Fluxograma de processo: Aplicação do Instrumento de avaliação 

 

O principal meio de coleta de dados da CPA serão os questionários 

específicos aplicados a cada setor da comunidade acadêmica e corpo técnico-

administrativo. Tais questionários serão validados pelos membros da CPA, de 

acordo com cada segmento avaliado, proporcionando uma coleta diferenciada. 

O instrumento avaliativo/questionário tem caráter voluntário e é aplicado nos 

vários segmentos da IES: docentes e tutores, discentes, pessoal técnico-

administrativo e gestores, e tem o objetivo de identificar sucessos e fracassos, 



Telefone: (61) 3627-4200  
Rua Acre, Qd. 02. Lts. 17/18, s/n  
Setor de Chácaras Anhanguera  

Valparaíso de Goiás/GO  
CEP 72870-508  

 

 

 

 

 

 
Elaboração: Comissão de Avaliação- Revisão Linguística: Jonas Rodrigo Gonçalves - Aprovado por: Nº 07/2018 

CONSU Versão 2.0 
28 

 

potencialidades, fragilidades, pontos fortes e pontos fracos e ainda apresentar 

sugestões para que o objeto avaliado seja mais eficiente. 

Todas as questões trabalhadas adotaram cinco indicadores de avaliação 

como respostas: 

 Ótimo 

 Bom  

 Razoável 

 Ruim 

 Insuficiente 

 Não se aplica 

  

Os questionários serão disponibilizados online e respondidos através de 

senhas únicas e anônimas, e podem ser acessados pela internet ou pelo Portal 

Institucional, podendo ser respondido inclusive pelo celular, atendendo assim a 

comunidade na sede e nos polos. Neste primeiro momento, os questionários serão 

destinados à comunidade acadêmica (discentes, docentes e tutoriais), com questões 

abertas e fechadas, caracterizando-se, dessa forma, a pesquisa quantitativa com 

aspectos qualitativos, conforme a visão epistemológica atual de separar a dicotomia 

quantitativa x qualitativa (GIL, 2002). 

Num segundo momento, serão incluídos no processo avaliativo os discentes 

egressos, cuja informação de contato já existe num banco de dados da instituição, e 

a sociedade civil. 

Para a pesquisa qualitativa será utilizado a pesquisa documental e de 

observações no campus. Os tratamentos estatísticos dos dados utilizarão a 

estatística descritiva para o questionário e inferências para os textos e/ou 

documentos pesquisados. 

Entretanto, dado o segmento a ser atingido e a fim de atingir acessibilidade 

total, poderão ser aplicados questionários e/ou entrevistas por outros meios, 

resguardando as possibilidades e limitações do público respondente. 
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Para agilizar a aplicação, poderão ser agendados horários no Laboratório de 

Informática, divulgados em salas de aula e mídias eletrônicas, tanto na sede quanto 

nos polos. 

Os dados assim obtidos serão tratados estatisticamente de forma descritiva 

e/ou inferencial, sendo realizada sua análise e redigido relatório parcial. O 

tratamento estatístico utilizado será o mais adequado a cada tipo de item. Para essa 

análise, se utilizará a aplicação em linguagem R desenvolvida pela CPA da 

FACESA, a fim de automatizar o processo da descrição e inferência dos dados 

coletados. 

 

 

2.3.2 Consolidação 

 

Tão importante quanto à realização da avaliação é a divulgação dos 

resultados obtidos e sua posterior apropriação pela comunidade participante e pelos 

gestores da Instituição. 

 

 

2.4 Autoavaliação Institucional: previsão e divulgação dos resultados 
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Figura 5 – Fluxograma de processo: Divulgação de Resultados 

 

A divulgação de resultados à comunidade será realizada pelos mesmos 

meios usados na sensibilização da CPA: plenárias e fóruns, Monitores Digitais, 

boletins, murais comunitários, redes sociais, e-mail, etc. Destaca-se, aqui a 

divulgação a ser realizada pelos gestores à comunidade. 

As plenárias com corpo discente, veiculadas também através de 

videoconferência, irão fornecer meios de feedback para adequação futura dos 

instrumentos de avaliação e dos processos de sensibilização, alimentando o ciclo 

avaliativo. 
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Após essa devolutiva, a CPA sistematiza seus relatórios que são entregues 

aos gestores e tornados públicos através da divulgação institucional, tanto nos 

ambientes internos como o AVA e Repositório Institucional, quanto em ambientes 

públicos como portal da instituição. 

Os relatórios da Avaliação Institucional são divulgados pela CPA da FACESA, 

que realiza seminários, painéis gráficos, boletins, reuniões técnicas e fóruns dentre 

outros. 

 

 

2.4.1 Apropriação dos Resultados pela Comunidade 

Figura 6 – Fluxograma de processo: Apropriação dos resultados pela comunidade 
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A apropriação dos resultados comunidade deverá ser realizada de forma 

independente a cada setor, principalmente no que se refere às suas especificidades. 

Assim, após a divulgação dos resultados gerais pelos gestores, reuniões específicas 

deverão ser agendadas com cada segmento para divulgação de resultados 

pertinentes àquele setor e discussão sobre melhorias que possam ser 

implementadas com base na avaliação. 

De forma a garantir a participação da comunidade acadêmica, a FACESA, 

institui por prática interna, a divulgação das ações da CPA, com base nos relatórios 

anteriores, por meio de ações envolvendo o Diretório Acadêmico da FACESA e por 

meio de campanhas entre os acadêmicos para tornar público às medidas adotadas 

pela FACESA face aos dados obtidos pela CPA, por meio de divulgação em redes 

sociais e ampla divulgação interna. 

Ressalta-se que, além da comunidade acadêmica, os resultados da 

autoavaliação serão divulgados também à sociedade civil, considerando a missão da 

FACESA e sua responsabilidade social. 

Um aspecto diferencial e inovador que será aplicado a cada ciclo avaliativo é 

o acompanhamento (“follow up”) das tomadas de decisão e ações executadas pelos 

gestores da instituição, garantindo a eficácia do processo e a prestação de contas à 

comunidade acadêmica e sociedade. 

As ações acima descritas configuram-se como estratégias institucionais para 

o fomento e estímulo ao crescente envolvimento de todos os segmentos previstos. 

Encerrando o ciclo de avaliação, será redigido relatório analítico detalhado 

contendo os resultados e análise das respostas. Este relatório será entregue e 

discutido com os gestores da Instituição em reunião específica para sua apreciação, 

aprovação e tomada de providências. 

Após aprovação pela CPA e equipe gestora, o Relatório Parcial/Final estará 

pronto para encaminhamento à CONAES/Inep. 
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2.4.2 Eixos Avaliativos 

 

De acordo com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES), o processo avaliativo de toda IES deve ser composto por 3 (três) eixos: a 

avaliação da instituição, dos cursos e dos estudantes (avaliação da aprendizagem). 

O objetivo final deste sistema, de caráter integrado, é promover a melhoria na 

qualidade da educação superior, através da prospecção de todas as informações de 

cunho institucional, agrupadas nas 10 dimensões (Figura 7) preconizados no marco 

legal da avaliação das Instituições de Ensino Superior, interligando-as de forma 

sistêmica e não pontual. 

Figura 7 – Dimensões do SINAES 
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2.4.3 Eixos de Avaliação Institucional e de Cursos 

 

O eixo de avaliação institucional visa verificar como as IES são constituídas e 

qual a sua capacidade de atendimento à comunidade acadêmica em todos os seus 

alcances. Neste âmbito, está incluído um dos pontos mais importantes do sistema 

avaliativo: o desenvolvimento do processo de autoavaliação. Nesta, busca-se 

basicamente o autoconhecimento da IES, propiciando a construção de uma cultura 

avaliativa na instituição e permitindo também que a IES se prepare de forma mais 

abrangente para as diversas avaliações externas a que serão submetidas 

frequentemente, principalmente através do processo de avaliação de cursos. É 

importante destacar, no entanto, que a intenção da FACESA não é a de se adaptar 

ao modelo de avaliação externa, mas sim, criar uma prática de avaliação e de 

reflexão imprescindíveis para o bom desenvolvimento da Instituição. 

No processo de autoavaliação, todos os parâmetros pertinentes à IES são 

compilados em 10 (dez) dimensões de avaliação, agrupadas em 5 (cinco) eixos. O 

agrupamento das dimensões em eixos visa facilitar o diálogo entre as atividades que 

devem ser articuladas no momento da avaliação institucional. A saber: 

 Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional: considera a dimensão 8 do 

SINAES (Planejamento e Avaliação). Inclui também um Relato Institucional. 

 Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional: contempla as dimensões 1 (Missão e 

o Plano de Desenvolvimento Institucional) e 3 (Responsabilidade Social da 

Instituição) do SINAES. 

 Eixo 3 – Políticas Acadêmicas: abrange as dimensões 2 (Políticas para o 

Ensino, Iniciação científica e Extensão), 4 (Comunicação com a Sociedade) e 

9 (Políticas de Atendimento aos Discentes) do SINAES. 

 Eixo 4 – Políticas de Gestão: compreende as dimensões 5 (Políticas de 

Pessoal), 6 (Organização e Gestão da Instituição) e 10 (Sustentabilidade 

Financeira) do SINAES. 

 Eixo 5 – Infraestrutura Física: contempla a dimensão 7 (Infraestrutura Física) 

do SINAES. 
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A CPA coletará as informações sobre as referidas dimensões, para análise 

posterior, envolvendo a participação de todos os seus atores. Toda a comunidade 

acadêmica institucional estará envolvida na autoavaliação da FACESA de forma 

participativa, com a finalidade de melhorar aspectos que sejam relevantes para os 

atores que nela atuam. 

 

 

2.4.4 Avaliação no Âmbito do Curso 

 

Frente ao segundo eixo avaliativo, a avaliação dos cursos de graduação, a 

FACESA, em atenção aos mesmos princípios do SINAES, deve conduzir de forma 

periódica o levantamento de dados, informações, parâmetros, com posterior análise 

dos mesmos, sobre a realidade de cada curso, com envolvimento de todos os seus 

atores. A metodologia de avaliação será aplicada aos Cursos de Graduação 

Presencial e à Distância, visando não apenas a preparação para avaliações 

externas realizadas por equipes multidisciplinares, mas principalmente a busca 

incessante pela melhoria da qualidade da educação oferecida pela FACESA. 

Assim, a avaliação Institucional e de Cursos da FACESA terá como atores 

envolvidos no processo, além da CPA, os seguintes setores institucionais: 

 Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional: Comissão Própria de 

Avaliação (CPA). 

 Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional: Mantenedora, Conselho Superior. 

 Eixo 3 – Políticas Acadêmicas: Conselho de Ensino, Iniciação Científica e 

Extensão, SAP, Ouvidoria e Secretaria de Registro Acadêmico. 

 Eixo 4 – Políticas de Gestão: Mantenedora, Conselho Superior. 

 Eixo 5 – Infraestrutura Física: Mantenedora, Conselho Superior e CPA. 
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2.4.5 Avaliação da Aprendizagem (ENADE) 

 

O último eixo preconizado pelo SINAES envolve a participação do ator central 

no processo, o discente. Neste, o principal instrumento de avaliação é o Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE). Seu foco é a avaliação do 

conhecimento do discente, suas habilidades, saberes e competências, agregados ao 

longo de sua trajetória dentro do seu curso com a finalidade de avaliar o Curso. O 

planejamento da FACESA neste campo visa preparar o discente para além do 

simples domínio de conteúdos, para o desenvolvimento de posturas e processos 

que formatarão o perfil profissional desejado pelo mercado. 

Para este eixo avaliativo, a FACESA já desenvolve plano semestral de 

eventos, tanto com atividades para os discentes, quanto capacitação para os 

docentes, visto que a formação do profissional da educação para este trabalho e 

para um olhar constante de avaliação formativa e diagnóstica também compõe as 

metas deste projeto. 

 

 

2.4.6 Planejamento das Ações 

 

Considerando as etapas apresentadas na Figura 7, os procedimentos 

avaliativos da FACESA estão organizados em três momentos. 

 

 

2.4.7 Preparação: planejamento e sensibilização coletiva  

 

O objetivo desta etapa é planejar a autoavaliação, estimular e envolver os 

atores no processo.  

Ações a ser desenvolvidas: 

 Reuniões da CPA, com a função de coordenar e articular o processo de 

autoavaliação; 

 Definição dos grupos de trabalho; 
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 Planejamento da autoavaliação com a definição de objetivos, estratégias, 

metodologia, recursos e cronograma; 

 Análise e reestruturação dos instrumentos de avaliação (questionários); 

 Sensibilização da comunidade acadêmica (através dos coordenadores de 

curso, professores, diretório acadêmico e representantes de turma) em um 

primeiro momento e em seguida visita em sala de aula aos alunos, 

objetivando buscar o envolvimento com o processo. 

 

 

2.5 Desenvolvimento do Projeto Proposto 

 

O objetivo desta etapa será a concretização das atividades programadas na 

proposta de autoavaliação. 

Ações a ser desenvolvidas: 

 Aplicação dos instrumentos de avaliação; 

 Definição da metodologia de análise e interpretação de dados: 

 Reuniões técnicas com os membros da CPA: momento para análise e 

incorporação das ações planejadas, de forma coletiva e democrática e para a 

definição dos instrumentos avaliativos a serem construídos. 

 Elaboração de um relatório parcial contendo os resultados das discussões, a 

análise e interpretação dos dados; 

 

A comunicação e a troca de informações neste momento são fundamentais 

para a articulação entre os participantes das ações a serem desenvolvidas e das 

metodologias a serem utilizadas. 

Os instrumentos de avaliação, construídos para aplicação em toda a 

comunidade acadêmica, atuarão como objetos intermediários e subsidiários na 

identificação das fragilidades e potencialidades institucionais. Na construção desses 

instrumentos, deverão ser abordados os conteúdos teóricos e práticos envolvidos 

em cada situação. 
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A análise iniciar-se-á da apropriação e releitura dos dados levantados pela 

CPA. 

Depois de todas essas etapas de atividades, elabora-se o relatório parcial de 

avaliação. 

 

 

2.5.1 Consolidação do Processo e Apropriação dos Resultados 

 

O objetivo desta etapa será o de incorporar os resultados encontrados na 

avaliação e buscar, através da divulgação e apropriação dos mesmos, construir um 

instrumento de gestão para nortear as ações acadêmicas administrativas de 

melhoria institucional. 

Ações a ser desenvolvidas: 

 Organização das discussões dos resultados em fóruns com a participação da 

comunidade acadêmica e administrativa; 

 Divulgação para a comunidade dos resultados obtidos; 

 Planejamento da aplicação dos resultados visando saneamento das possíveis 

deficiências detectadas: 

 Reuniões visando à incorporação dos resultados e a fim de transformá-los em 

elementos ativos de mudanças. 

 Reuniões de trabalho para a busca coletiva e democrática de soluções. 

 A comunicação e a troca de informações, que abrem trânsito entre a 

diversidade de dimensões e áreas distintas. 

 Divulgação dos Resultados, que ocorrerá através de plenárias e seminários, 

de documentos informativos impressos e/ou digitais, que serve para tornar 

públicas as oportunidades para ações de transformação vinda do processo 

avaliativo. 

 Utilização dos Resultados, quando cada coordenação de setor realizará 

levantamento das demandas necessárias à elaboração do relatório final e 

relatórios parciais, bem como as ações executadas levantadas a partir das 
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avaliações anteriores e incorporadas ao planejamento institucional. Este 

“recorte analítico” refere-se às competências previstas no PDI em vigência. 

 Acompanhamento das tomadas de decisão e execução de ações advindas da 

apropriação dos resultados da autoavaliação pelos gestores da IES. 

 

 

2.5.2 Metas 

 

As metas definidas para os eixos de avaliação Institucional e de Cursos, 

preconizados na FACESA, em conformidade com o seu PDI, envolvem: 

a) Eixo 1- Planejamento e Avaliação Institucionais: 

Obtenção de efetiva congruência entre os resultados do conjunto de 

avaliações institucionais empregadas na FACESA e suas atividades acadêmicas, 

como forma de demonstração da evolução acadêmica da IES. 

b) Eixo 2 - Desenvolvimento Institucional: 

Alcance de significativa coerência entre o PDI da FACESA e as ações 

institucionais nas diferentes vertentes de sua atuação acadêmica – ensino, iniciação 

científica, extensão e gestão; 

Consolidação da FACESA como ator efetivo no âmbito da inserção social, 

bem como de sua atuação face à inclusão e ao desenvolvimento econômico e 

social, tendo sempre como base a missão, os propósitos e as metas anunciadas no 

seu PDI. 

c) Eixo 3 - Políticas Acadêmicas: 

Aprimoramento e reformulação das políticas acadêmicas institucionais, 

considerando como meta primordial de qualidade, o efetivo aprendizado discente; 

Aperfeiçoamento do processo de comunicação com a sociedade e do atendimento 

ao discente. 

d) Eixo 4 - Políticas de Gestão: 

Criação de programas de capacitação periódicos para docentes e técnicos 

administrativos; 
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Criação de estrutura organizacional e gerencial significativamente eficientes e 

eficazes; 

Definição de estratégias gerenciais que garantam a sustentabilidade 

financeira da IES. 

e) Eixo 5 - Infraestrutura Física: 

Obtenção de padrões quantitativo e qualitativo para infraestrutura física da 

FACESA, compatíveis ao preconizado como adequados para uma IES que visualize 

excelência. 

As metas preconizadas para o eixo avaliativo dos estudantes (aprendizagem), 

adotadas pela FACESA no presente projeto de avaliação impactam os eixos de 1 a 

3, articulando-se, sendo elas: 

 Melhoria dos resultados em componentes curriculares; 

 Crescimento da nota média de desempenho dos discentes de cada curso, por 

período; 

 Mapeamento dos casos de reprovação; 

 Formação continuada dos docentes da FACESA; 

 Oficinas a respeito de hábitos de estudo e resolução de avaliações para 

discentes; 

 Mapeamento do perfil do ingresso e análise comparativa com o perfil do 

egresso previsto para cada curso da instituição; 

 Avaliação projetiva em função da matriz ENADE de cada curso; 

 Acompanhamento dos planos de ensino e da articulação com os documentos 

relativos aos cursos; 

 Cursos de nivelamento por meio de ferramenta à distância; 

 Oferta de acompanhamento para casos específicos relativos a problemas de 

aprendizagem e adaptação; 

 Criação de avaliações institucionais com diferentes perfis. 
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2.5.3 Desenvolvimento e Responsáveis 

 

O desenvolvimento do projeto de avaliação da FACESA, com foco nos 3 (três) 

eixos avaliativos preconizados no marco legal de avaliação das Instituições de 

Ensino Superior: avaliação institucional, avaliação de cursos e avaliação dos 

estudantes (aprendizagem), será conduzida, conforme segue: 

 Avaliação Institucional e de Cursos: através da utilização de instrumentos de 

avaliação aplicados uma vez por semestre, no primeiro mês deste (fevereiro e 

agosto), com foco em docentes, discentes e técnicos administrativos. O teor 

das questões empregadas no instrumento englobará políticas acadêmicas, 

políticas de gestão, infraestrutura física e serviços de atendimento à 

comunidade. Também será conduzida ao final de cada semestre, uma 

avaliação docente com foco de aplicação para o discente, a realizar-se uma 

vez por semestre, nos meses de maio e novembro. A incumbência da 

condução destes processos será da Comissão Própria de Avaliação (CPA), 

com o apoio dos demais setores institucionais que se façam necessários 

(comunicação, informática, entre outros). 

 Avaliação dos Estudantes (aprendizagem): cada meta listada neste projeto 

será objeto de um plano de ação sob a coordenação da Diretoria Acadêmica. 

Os planos de ação serão discutidos de forma conjunta com os 

Coordenadores de Curso antes de sua operacionalização, sendo revisados 

anualmente em função dos resultados apresentados. 

 

 

2.5.4 Cronograma de Avaliação 

 

O cronograma de avaliação que será seguido na FACESA, que abrange a 

avaliação da instituição, a avaliação dos cursos e a avaliação dos estudantes 

(aprendizagem) e está detalhado nas Tabelas 1 e 2. 
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Tabela 1 – Cronograma de execução do projeto de avaliação – FACESA de acordo 

com o PDI (2018- 2022). 

Metas 
Anos 

2018 2019 2020 2021 2022 

Reestruturação da CPA x  x   

Estruturação do Projeto de Avaliação x    x 

Revisão do Projeto de Avaliação e 

retroalimentação do processo 
 x x   

Implantação das ações previstas no Projeto  x x   

Criação dos planos de ação relativos   x   

Revisão dos planos de ação a partir de seus 

resultados 
   x x 

  

Tabela 2 – Cronograma anual de execução do projeto de avaliação – FACESA. 

Atividades 
Meses 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Proposta de auto avaliação, projeto 

e cronograma. 
        x x x  

Sensibilização da comunidade x x x x x x x x x x x x 

Validação de instrumentos x x         x x 

Aplicação de instrumentos  x   x   x   x  

Análise dos dados coletados   x   x   x   x 

Elaboração de relatório   x   x   x   x 

Envio do relatório ao CONSU   x   x   x   x 

Divulgação de resultados   x   x   x   x 

Postagem do relatório no e-MEC   x          

Acompanhamento dos processos 

avaliativos (institucional, de cursos 

e de aprendizagem discente). 

x x x x x x x x x x x x 
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2.5.5 Resultados Esperados 

 

A FACESA percebe a avaliação institucional como um importante instrumento 

para a tomada de decisão e dela resultará uma autoanálise valorativa da coerência 

entre a missão e as políticas institucionais efetivamente realizadas, assim como, 

uma autoconsciência, nos membros da comunidade acadêmica, de suas qualidades, 

problemas e desafios para o presente e o futuro. 

Os resultados esperados com a Implantação do Projeto de Avaliação 

Institucional na FACESA inserem-se no que já é preconizado no PDI da Instituição e 

envolvem: 

 A expansão dos cursos de graduação, com a oferta de novos cursos nas 

modalidades presencial e a distância em atendimento à demanda local e 

regional e, de pós-graduação Lato Sensu, como forma de ofertar 

especialização aos profissionais em inserção e já inseridos no mercado de 

trabalho; 

 consolidação dos Núcleos de Iniciação Científica e de Extensão; 

 consolidação do Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP); 

 a ampliação efetiva do uso de tecnologias de informação e comunicação 

incorporadas aos processos de ensino aprendizagem; 

 credenciamento da FACESA na modalidade de educação a distância para 

ofertar cursos superiores em níveis de graduação e de pós-graduação; 

 atualização e expansão do acervo bibliográfico, com investimento tanto em 

seu crescimento quantitativo quanto qualitativo, complementando-o com a 

crescente utilização das redes de informação; 

 expansão da infraestrutura física, de acordo com o crescimento do corpo 

discente e dos espaços acadêmicos, administrativos de apoio e de 

convivência de alunos; 

 formatação e efetiva condução da política de avaliação permanente na 

FACESA, visando o conhecimento dos seus problemas, restrições e 

oportunidades, adotando medidas concretas de correção e/ou adequação de 
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seus processos; 

 implantação efetiva do programa de comunicação com os egressos, visando 

à manutenção do seu vínculo com a IES e o acompanhamento do seu 

desempenho; 

 criação de um Núcleo de Educação Permanente de capacitação e 

qualificação do corpo Técnico-Administrativo. 

 expandir o quadro de docentes e pessoais técnicos administrativos. 

 

As formas de monitoramento frente aos resultados esperados constituem-se 

por: 

 Comparação e acompanhamento periódicos das metas, resultados e 

processos, inclusive para subsidiar o replanejamento dos processos 

avaliativos e do PDI; 

 Questionários quantitativos, com análise de variáveis (coleta de dados) por 

medidas de dispersão-média e mediana - tendo como unidade padrão à 

média aritmética do FACESA; 

 Questionários qualitativos, com análise de conteúdo; 

 Iniciação científica legal, para acompanhar as diretrizes educacionais; 

 Iniciação científica a órgãos e outras fontes para identificar necessidades 

mercadológicas e mudanças; 

 Análise documental de banco de dados internos, com objetivo de sistematizar 

e cruzar as informações. 

 

 

2.5.6 Meta-Avaliação 

 

Ao final de cada ciclo avaliativo em que a CPA da FACESA disponibilizará os 

resultados de todos os processos avaliativos internos (auto avaliação institucional e 

de cursos) e externos conduzidos pelo MEC (ENADE, avaliação de cursos e 

Institucional) promove um balanço dos resultados alcançados na perspectiva de 
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extrair recomendações a serem encaminhadas para a Administração Superior da 

Faculdade, com vistas a retroalimentar o processo de auto avaliação e elevar a 

qualificação institucional. 

 

 

2.6 Avaliação Institucional no Contexto da EaD 

 

A avaliação institucional estará estruturada em sintonia com o que determina 

a Lei n. 10.861/2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES). 

Trata-se de um processo de reflexão sistemática e organizada que permite à 

Faculdade a lançar um olhar crítico a si mesma, objetivando a busca da constante 

melhoria e excelência da qualidade da educação, utilizando seus resultados como 

mecanismo para socializar problemas e desafios e propor intervenções necessárias. 

Para conduzir este processo a Comissão Própria de Avaliação (CPA), terá 

como missão de desenvolver os processos avaliativos considerando as diversas 

modalidades de oferta educacional (presencial e a distância). 

Vale lembrar, a atenção especial dispensada na estruturação da Ouvidoria 

vinculada à FACESA, tendo em conta a sua importância para o aperfeiçoamento 

permanente dos sistemas pedagógico e de gestão com foco nos cursos e na 

Instituição. 

Na perspectiva da avaliação dos cursos estarão contempladas as seguintes 

dimensões: Organização Didática Pedagógica; Corpo Docente, Corpo de Tutores, 

Corpo Técnico Administrativo e Discente, e Instalações Físicas. 
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3 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

3.1 Breve Histórico da Mantenedora e da Instituição Mantida 

 

O Centro Tecnológico de Educação Sena Aires Ltda. (CETESA) é uma 

empresa de caráter educacional composta por uma equipe de educadores com 

vasta experiência na área. Foi criado em 22 de abril de 1998. É uma sociedade por 

quota de responsabilidade limitada, constituída em conformidade com o disposto na 

Cláusula I, da primeira alteração contratual, datada de 22 de setembro de 1998, 

registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás (Juceg) sob nº 29.8058960.6, de 

28 de setembro de 1998. A Instituição acha-se inscrita no Cadastro Geral de 

Contribuinte do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o número 02.532.311/0001-

27. Em conformidade com o disposto na Cláusula IV, do Contrato Social, e, o prazo 

de duração da sociedade será por tempo indeterminado. 

A mantenedora CETESA remonta à cidade de Valparaíso de Goiás - GO, por 

meio de um profícuo trabalho de cada um de seus colaboradores para o alcance das 

metas de sua mantida, a FACESA (Faculdade de Ciências e Educação Sena Aires), 

a qual tem como objetivo geral promover e manter o ensino superior presencial e a 

distância, no nível de Bacharelado e Licenciatura, nas áreas das ciências da saúde e 

educação, bem como no nível de Pós-Graduação Lato Sensu cooperando para a 

melhoria da cidade de Valparaíso de Goiás - GO, assim como a Região Integrada de 

Desenvolvimento do Entorno do DF (Ride/DF) e do Estado de Goiás, apoiando e 

mantendo contato permanente com as instituições educacionais em todo o país. 

Ao longo de sua existência, a FACESA tornou-se referência em ensino, e 

extensão na região, almeja o aprimoramento da articulação do ensino, iniciação 

científica, extensão voltada para a construção do desenvolvimento sustentável e 

construção humana, por meio de formas inovadoras de articulação das 

potencialidades centradas em um trabalho cooperativo e integrador. Neste contexto, 

a FACESA busca contribuir significativamente para o desenvolvimento regional, com 

base na interlocução permanente com a sociedade Valparaisense, concebendo-se 

como elemento constitutivo dos processos de construção de uma identidade social. 
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Essa concepção exige, como condição, uma produção de conhecimento inovador e 

crítico, o que pressupõe respeito à diversidade e ao pluralismo, sobretudo o 

empenho na luta pela redefinição e afirmação da FACESA na sociedade da Ride. 

Assim, os impactos sociais, econômicos, culturais, educacionais e ambientais 

da região em que se insere a FACESA, na busca permanente pela inovação 

tecnológica, devem ser parte de suas temáticas de intervenção e investigação, como 

objeto de diagnóstico, proposição e desenvolvimento. 

Através da Portaria MEC nº 1504, de 27 de setembro de 2000, foi 

credenciado pelo Ministério da Educação (MEC) para iniciar suas atividades 

educacionais de nível superior, tais como graduação e pós-graduação Lato Sensu, 

cursos de extensão, eventos, iniciação científica, entre outros. A FACESA possui 

sede à Rua Acre Quadra 02, Lotes 17/18 – Chácaras Anhanguera – Valparaíso de 

Goiás – GO, CEP: 72870-508. Suas instalações físicas são próprias e a escritura do 

imóvel encontra-se devidamente registrada no cartório de registros de imóveis desta 

comarca. A comunicação com a sociedade se dá por vários canais sendo o principal 

através do telefone fixo, com várias linhas em um tronco único de número: +55 (61) 

3627.4200, além do sítio eletrônico na rede mundial de computadores (Internet) 

através do endereço eletrônico: http://portal.FACESA.com.br/ além de páginas nas 

principais redes sociais. 

Passou e passa, normalmente, pelo crivo de inspeções municipais, estaduais 

e federais, atinentes à parte fiscal e parafiscal, encontrando-se com o seu Alvará de 

Funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal de Valparaíso de Goiás em vigor, 

dentro do ano fiscal, com validade até 31 de dezembro do ano corrente e renovável 

ano a ano, conforme exigência legal. 

Seus sócios e mantenedores são educadores com larga experiência no 

campo educacional, oriunda primeiramente de experiências na formação técnico 

profissionalizante desde os anos de 1970 (Colégio Sena Aires) com sedes em 

Goiânia e Valparaíso de Goiás e laboram diuturnamente para que a Mantenedora se 

atenha aos aspectos educacionais e legais, de modo que a mantida possa executar 

os seus objetivos delineados no contrato social e na formação superior de qualidade 

para seus egressos. 
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No ano de 2001, a FACESA teve seu primeiro curso autorizado a funcionar, 

trata-se do Curso de Enfermagem, Bacharelado. 

A autorização deu-se por meio da Portaria MEC 2.119 de 22 de dezembro de 

2000, publicada no Diário Oficial da União de 27 de dezembro de 2000. O Curso foi 

efetivamente implantado no primeiro semestre de 2001. Teve seu primeiro 

Reconhecimento no ano de 2005, através da Portaria MEC 2.995 de 01 de setembro 

de 2005. Sua renovação de Reconhecimento deu-se por meio da Portaria MEC 01 

de 06 de janeiro de 2012. Essa Renovação se dá de forma criteriosa e 

considerando-se o cronograma estabelecido pelo Ministério da Educação e, 

atualmente, a Portaria de Renovação de Reconhecimento em vigor desse Curso é a 

Portaria MEC 820 datada de 02 de janeiro de 2015, publicada no DOU de 

02/01/2015. 

Em 2005, os Cursos da FACESA passaram a ser: Curso de Farmácia - 

Bacharelado, autorizado a funcionar por meio da Portaria MEC 2.492 de 11 de julho 

de 2005 e Curso de Fisioterapia, Bacharelado, através da Portaria MEC 2.491 de 11 

de julho de 2005. O Curso de Farmácia foi reconhecido pela Portaria MEC 441 de 15 

de fevereiro de 2011, e o de Fisioterapia pela Portaria MEC 150 de 25 de março de 

2013. Esses dois Cursos estão com suas Renovações de Reconhecimentos através 

da Portaria MEC 820 datada de 02 de janeiro de 2015, publicada no DOU de 

02/01/2015. 

 

 

3.2 Missão, Visão de Futuro, Objetivos Institucionais, Metas Institucionais e 

Valores Institucionais. 

 

Missão 

 

A missão da FACESA é oferecer um ensino de qualidade, tornar público o 

conhecimento científico produzido, sobretudo formar cidadãos com visão técnica e 

vocação global, científica e humanística que contribuam de maneira efetiva para o 

desenvolvimento da sua região de influência. 
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Visão de Futuro 

 

Consolidar-se como instituição de excelência no ensino, iniciação científica e 

extensão, reconhecida pela comunidade científica e pela sociedade da sua região de 

influência. Além disso, ostentar a singularidade do pioneirismo preservando o 

conceito de qualidade conquistado na sociedade da RIDE, como instituição de sólida 

credibilidade, atenta às transformações e impactos sociais e mundiais de nosso 

tempo. 

 

Objetivos Institucionais 

 

Conforme disposto no Regimento, a IES tem como objetivos institucionais: 

 Buscar maior qualidade e indissociabilidade entre ensino, iniciação científica e 

extensão, articulada com as necessidades e impactos regionais; 

 Estimular a iniciação científica em áreas estratégicas para o desenvolvimento 

regional; 

 Promover a extensão como fundamento do desenvolvimento curricular e de 

contribuição para o desenvolvimento regional e a melhoria das condições 

sociais; 

 Consolidar a pós-graduação Lato Sensu na FACESA; 

 Consolidar a modalidade de Educação a Distância (EaD) da FACESA; 

 Ampliar as relações com a sociedade, no sentido de contribuir com o 

desenvolvimento regional sustentável, responsabilidade social e mobilidade e 

intercâmbio educacional; 

 Cooperar com a minimização dos impactos ambientais no município da sede 

e dos polos, e na sua região de influência; 

 Contribuir para a qualidade da saúde pública no município, e na sua região de 

influência; 

 Colaborar com a valorização da cultura e da arte nos diversos contextos da 

realidade brasileira; 
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 Contribuir para a garantia do cumprimento das políticas nacionais de inclusão 

social e respeito às diversidades. 

 

Metas Institucionais 

 

 A FACESA, por meio indissociável do ensino, iniciação científica e extensão, 

conforme disposto no seu Regimento Geral, tem por metas: 

 Cumprimento dos valores éticos e que presidem FACESA (responsabilidade, 

respeito, compromisso, participação); 

 Formação crítica e qualidade acadêmica (Indissociabilidade entre ensino, 

iniciação científica e extensão); 

 Compromisso Institucional; 

 Interação e articulação com a sociedade; 

 Inovação acadêmica e administrativa; 

 Sustentabilidade das ações institucionais e responsabilidade social; 

 Gestão colegiada e transparente. 

 

Valores Institucionais 

 

A FACESA, no cumprimento de sua missão e visão de futuro, considera os 

valores abaixo elencados como pedra fundamental das ações institucionais: 

 Respeito à vida e à diversidade 

 Transparência 

 Comprometimento com a qualidade 

 Criatividade e inovação 

 Responsabilidade social 

 Equidade 

 Humanização 
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3.3 Áreas de Atuação Acadêmica 

 

3.3.1 Ensino 

 

Conforme preconizado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), o ensino é um dos três pilares da educação, junto com a pesquisa e a 

extensão. Trata-se da operacionalização do saber e do saber fazer, mediado por 

relações interpessoais entre quem ensina e quem aprende. Não é uma tarefa 

simples. Deverá, todavia, haver estreita relação entre a qualidade de ensino na 

Instituição Universitária e o trabalho docente realizado em sala de aula e nos 

diversos espaços educacionais que complementam essa ação. 

Os níveis de formação acadêmica oferecidos pela FACESA incluem o ensino 

de graduação e de pós-graduação Lato Sensu preconizados pela Lei de Bases e 

Diretrizes da Educação Nacional (LDB). Os cursos de graduação são dos tipos 

bacharelado, na modalidade presencial. 

A pós-graduação Lato Sensu oferece cursos de Especializações diversas nas 

áreas da saúde, educação e da gestão de acordo com as normas da Resolução n° 

1, de 8 de junho de 2007 do Conselho Nacional de Educação (CNE). 

Adicionalmente e considerando-se os termos do Decreto Nº 9.057, de 25 de 

maio de 2017 que Regulamentou o art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996 o qual foi regulamentado pela Portaria Normativa nº 11 de 20 de junho de 

2017, a FACESA protocolou processo de autorização, no segundo semestre de 

2017, conforme previsão anterior, de Cursos Bacharelados e Tecnológicos na 

Modalidade a Distância nas áreas das ciências humanas, educação e gestão, junto 

ao Ministério da Educação. 

Os detalhes da política de ensino podem ser evidenciados no eixo 4 deste 

documento – Políticas Acadêmicas – com maiores detalhes. 
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3.3.2 Pesquisa 

 

A FACESA como Faculdade isolada e de acordo com a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional não está obrigada a realizar pesquisa científica. 

Entretanto, como forma de agregar conhecimentos aos acadêmicos, a FACESA 

desenvolve, de forma consistente, a oferta de vagas junto ao Programa de Iniciação 

Científica, sob gestão do Núcleo de Iniciação Científica, nas mais diversas áreas do 

saber.  Conta com grupos de pesquisa cadastrados na Base Brasil do Ministério da 

Saúde e possui, também, Comitê de Ética em Pesquisa devidamente cadastrado no 

Ministério da Saúde. Os detalhes da política de iniciação científica podem ser 

evidenciados no eixo 4 deste documento – Políticas Acadêmicas – com maiores 

detalhes. 

 

 

3.3.3 Extensão 

 

A FACESA desenvolve diversas atividades de extensão de caráter 

permanente, por meio de ações interdisciplinares e multidisciplinares que envolvem 

professores, alunos e servidores técnico-administrativos. Trabalha com programas e 

projetos, cursos, eventos e um calendário de atividades culturais. Destacam-se 

atividades com pessoal da terceira idade, crianças e adolescentes e o envolvimento 

de projeto com empresas da região e da comunidade de Valparaíso e de seu 

entorno. Os detalhes da política de extensão podem ser evidenciados no eixo 4 

deste documento – Políticas Acadêmicas – com maiores detalhes. 

 

 

3.4 A Oferta de Cursos e Programas 

 

A FACESA oferta, desde 2001, Cursos Superiores – Bacharelados 

Modalidade Presencial na área das Ciências da Saúde e Educação, bem como no 

nível de Pós-Graduação Lato Sensu cooperando para a melhoria da cidade de 
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Valparaíso de Goiás - GO, assim como a Região Integrada de Desenvolvimento do 

Entorno do DF (Ride/DF) e do Estado de Goiás, apoiando e mantendo contato 

permanente com as instituições educacionais em todo o país. Inicialmente com o 

Curso de Enfermagem e posteriormente foram acrescidos outros cursos, como o de 

Biomedicina, Farmácia e Fisioterapia. Os cursos são voltados para o 

aprofundamento na formação profissional e ética-cidadã do acadêmico, na 

preparação para obter bons diferenciais competitivos no mundo do trabalho, bem 

como na conscientização da formação permanente. Os Cursos implementados e 

reconhecidos até 2017 são os seguintes: 

 

Tabela 3 - Os Cursos implementados e reconhecidos até 2017 

Código 

e-MEC 
Grau Modalidade Curso 

Vagas 

Totais 

Anuais 

46871 Bacharelado Educação Presencial Enfermagem 240 

86608 Bacharelado Educação Presencial Farmácia 160 

86606 Bacharelado Educação Presencial Fisioterapia 200 

 

Quanto aos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, foram ofertados tendo em 

vista a integração com as áreas de formação de graduação, ou seja, com o perfil de 

egresso e de acordo com a demanda de mercado da sociedade. Neste sentido, 

seguem abaixo os cursos de pós-graduação Lato Sensu oferecidos e integralizados. 

 

Tabela 4 - Cursos ofertados de Pós-Graduação Lato Sensu 

Área 
Código 

e-MEC 
Denominação Modalidade CH Vagas 

Ciências da 

Saúde 

24909 Análises Clínicas 
Educação 

Presencial 
460h 60 

24787 
Enfermagem do 

Trabalho 

Educação 

Presencial 
380h 60 
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24853 

Radioproteção e 

Higiene das 

Radiações 

Educação 

Presencial 
420h 60 

24896 
Gestão em Saúde 

Ambiental 

Educação 

Presencial 
440h 60 

 
Enfermagem do 

Trabalho 

Educação 

Presencial 
380h 60 

24927 

Urgência e 

Emergência Pré-

Hospitalar 

Educação 

Presencial 
420h 60 

 66204 

Farmacologia 

Clínica e Prescrição 

Farmacêutica 

Educação 

Presencial 
440h 60 

Educação 

24753 
Docência na 

Educação Superior 

Educação 

Presencial 
380h 60 

24818 

Especialização em 

Educação a 

Distância 

Educação 

Presencial 
420h 60 

 

A FACESA protocolou no segundo semestre de 2017, junto ao MEC, novos 

Cursos na Modalidade a Distância, conforme dispositivo no Decreto Nº 9.057, de 25 

de maio de 2017, que regulamentou o art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, regulamentado pela Portaria Normativa nº 11 de 20 de junho de 2017, a saber: 
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Tabela 5 – Cursos protocolados no e-MEC ano de referência 2017 e 2018. 

Curso Administração - Bacharelado 

Modalidade A Distância 

Vagas Anuais Solicitadas no PPC 300 (150 Semestrais) 

Integralização 
8 Semestres (Mínimo) – 12 Semestres 

(Máximo) 

Regime Matrícula Seriado Semestral 

 

Curso Ciências Contábeis - Bacharelado 

Modalidade A Distância 

Vagas Anuais Solicitadas no PPC 300 (150 Semestrais) 

Integralização 
8 Semestres (Mínimo) – 12 Semestres 

(Máximo) 

Regime Matrícula Seriado Semestral 

 

Curso Pedagogia - Licenciatura 

Modalidade A Distância 

Vagas Anuais Solicitadas no PPC 300 (150 Semestrais) 

Integralização 
8 Semestres (Mínimo) – 12 Semestres 

(Máximo) 

Regime Matrícula Seriado Semestral 

 

Curso 
Curso Superior de Tecnologia em 

Processos Gerenciais 

Modalidade A Distância 

Vagas Anuais Solicitadas no PPC 300 (150 Semestrais) 

Integralização 
4 Semestres (Mínimo) – 8 Semestres 

(Máximo) 

Regime Matrícula Seriado Semestral 
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Curso 
Curso Superior de Tecnologia em Gestão 

Financeira. 

Modalidade A Distância 

Vagas Anuais Solicitadas no PPC 300 (150 Semestrais) 

Integralização 
4 Semestres (Mínimo) – 8 Semestres 

(Máximo) 

Regime Matrícula Seriado Semestral 

 

Curso Direito 

Modalidade Presencial 

Vagas Anuais Solicitadas no PPC 120 

Integralização 
5 Semestres (Mínimo) – 10 Semestres 

(Máximo) 

Regime Matrícula Seriado Semestral 

 

Tabela 6 – Programação de abertura de Cursos de Extensão 

Curso Modalidade 
Ano 

Pretendido 
CH 

Nº de 

Vagas 

Administração de Medicamentos EaD 2019 20h 100 

Administração de Pequenas e Médias 

Empresas 

 

EaD 2019 40h 100 

Análise de Mercado EaD 2019 40h 100 

Análise de Risco e Crédito EaD 2019 40h 100 

Análise e Decisão de Investimento EaD 2019 40h 100 

Anatomia e a Patologia no Sistema 

Cardíaco 
EaD 2019 60h 100 

Aprenda a Investir na Bolsa de Valores EaD 2019 40h 100 

Atenção Integral à Mulher para 

Profissionais de Saúde 
EaD 2019 60h 100 

Atendimento ao Cliente EaD 2019 40h 100 
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Avaliação Institucional EaD 2019 30h 100 

Benefícios e Serviços EaD 2019 40h 100 

Cargos, Salário e Remuneração EaD 2019 40h 100 

Comportamento do Consumidor EaD 2019 40h 100 

Comunicação Escrita EaD 2019 30h 100 

Cosmetologia EaD 2019 80h 100 

Cuidados com o Recém-nascido EaD 2019 40h 100 

Curso Básico de Epidemiologia EaD 2019 80h 100 

Curso Básico de Sistematização da 

Assistência de Enfermagem 
EaD 2019 130h 100 

Economia e Negócios EaD 2019 80h 100 

Empreendedorismo EaD 2019 40h 100 

Escola e Sociedade EaD 2019 30h 100 

Estatística EaD 2019 30h 100 

Exame Físico em Saúde Mental EaD 2019 40h 100 

Fisioterapia na Saúde da Mulher – 

Atualidades e Prática Base em Evidências 
EaD 2019 60h 100 

Fisioterapia No Pré-Parto, Parto à 

Puerpério - Teoria Associada à Prática. 
EaD 2019 60h 100 

Fortalecimento do Assoalho Pélvico EaD 2019 60h 100 

Fragilidades na Velhice: Gerontologia 

Social e Atendimento 
EaD 2019 60h 100 

Fundamentos de Gestão de Projetos EaD 2019 40h 100 

Fundamentos Teóricos e Metodológicos da 

Alfabetização 
EaD 2019 100h 100 

Gestão da Informação e do Conhecimento EaD 2019 40h 100 

Gestão da Qualidade EaD 2019 80h 100 

Gestão de Pessoas Rh EaD 2019 80h 100 

Gestão de Sistemas Educacionais EaD 2019 80h 100 
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Gestão e Tecnologia e Inovação na 

Logística 
EaD 2019 40h 100 

Gestão Escolar EaD 2019 30h 100 

Gestão Estratégica de Pessoas EaD 2019 80h 100 

Inteligência Competitiva e Pesquisa de 

Mercado 
EaD 2019 40h 100 

Interpretação de Exames Laboratoriais EaD 2019 40h 100 

Intervenção e Aprendizagem na 

Adolescência 

EaD 2019 100h 100 

Jogos, Recreação e Lazer. EaD 2019 30h 100 

Leitura e Interpretação de Exames EaD 2019 40h 100 

Logística Empresarial EaD 2019 40h 100 

Marketing Digital EaD 2019 40h 100 

Matemática Financeira EaD 2019 40h 100 

Metodologia de Trabalho Científico EaD 2019 30h 100 

Motivação e Liderança EaD 2019 40h 100 

Noções de Administração de 

Medicamentos 
EaD 2019 80h 100 

Oxigenioterapia Hiperbárica EaD 2019 80h 100 

Pedagogia Hospitalar: Atuação do 

Educador no Atendimento Pedagógico 

Domiciliário e Hospitalar 

EaD 2019 80h 100 

Pedagogia na Empresa EaD 2019 40h 100 

Planejamento EaD 2019 40h 100 

Recrutamento e Seleção de Pessoas EaD 2019 40h 100 

Recursos Humanos: Fundamentos e 

Processos 
EaD 2019 40h 100 

Técnicas de Negociação EaD 2019 40h 100 

Teoria Geral da Administração EaD 2019 80h 100 

Treinamento e Desenvolvimento EaD 2019 40h 100 

Unidade de Terapia Intensiva Para 

Profissionais de Saúde 
EaD 2019 80h 100 
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Utilização de Plantas do Cerrado EaD 2019 60h 100 

 

Tabela 7 - Programação de abertura de Cursos de Pós-Graduação  

Curso Modalidade 
Ano 

Pretendido 
CH 

Nº de 

Vagas 

Administração de Recursos Humanos 

no Setor Público 

EaD 2019 360h 100 

Administração Patrimonial em 

Organizações Públicas 
EaD 2019 360h 100 

Análises Clínicas EaD 2019 360h 100 

Anatomia Humana com Foco em 

Docência 
EaD 2019 420h 100 

Assuntos Regulatórios na Indústria 

Farmacêutica: 
EaD 2019 460h 100 

Auditoria em Organizações do Setor 

Público 
EaD 2019 420h 100 

Auditoria em Serviço de Enfermagem EaD 2019 420h 100 

Auditoria Empresarial EaD 2019 420h 100 

Avaliação Física, Ortopédica, 

Esportiva e Funcional. 
EaD 2019 420h 100 

Biomecânica Da Atividade Física Na 

Saúde e Reabilitação 
EaD 2019 420h 100 

Ciência Política EaD 2019 420h 100 

Coaching EaD 2019 420h 100 

Comunicação e Oratória EaD 2019 440h 100 

Controladoria Empresarial EaD 2019 420h 100 

Cosmetologia Avançada EaD 2019 420h 100 

Docência em Fisioterapia EaD 2019 420h 100 

Docência em Gestão Pública EaD 2019 420h 100 

Docência na Educação Superior EaD 2019 380h 100 

Enfermagem do Trabalho EaD 2019 380h 100 
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Enfermagem em Centro Cirúrgico e 

Central de Material 
EaD 2019 420h 100 

Enfermagem em Estomaterapia EaD 2019 420h 100 

Enfermagem em Ginecologia e 

Obstetrícia 
EaD 2019 420h 100 

Enfermagem Em Psiquiatria E Saúde 

Mental 
EaD 2019 460h 100 

Enfermagem em Saúde da Mulher e 

do Recém-Nascido 
EaD 2019 420h 100 

Enfermagem em U.T.I EaD 2019 420h 100 

Enfermagem em Urgências e 

Emergências 
EaD 2019 420h 100 

Enfermagem Oncológica EaD 2019 420h 100 

Ergonomia Interdisciplinar EaD 2019 420h 100 

Estética e Cosmética EaD 2019 420h 100 

Farmacologia Clínica e Prescrição 

Farmacêutica 
EaD 2019 360h 100 

Fisioterapia Dermato-Funcional EaD 2019 440h 100 

Fisioterapia Gerontologia e Geriátrica EaD 2019 440h 100 

Fisioterapia na Saúde da Mulher EaD 2019 440h 100 

Fitoterapia Aplicada à Estética e 

Pratica Esportiva 
EaD 2019 420h 100 

Fitoterapia Aplicada à Nutrição Clínica EaD 2019 420h 100 

Fisioterapia do Trabalho e Ergonomia EaD 2019 440h 100 

Formação de Gestores de Contrato EaD 2019 420h 100 

Gerenciamento de Projetos - PMI EaD 2019 420h 100 

Gerenciamento De Projetos - TI EaD 2019 420h 100 

Gestão da Tecnologia da Informação EaD 2019 420h 100 

Gestão Financeira e Orçamentária em 

Organizações Públicas 
EaD 2019 420h 100 

Libras - Língua Brasileira de Sinais EaD 2019 420h 100 
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Linguística EaD 2019 420h 100 

Linguística Aplicada ao Ensino de 

Português na Educação Básica 
EaD 2019 420h 100 

MBA em Auditoria e Faturamento Em 

Farmácia Hospitalar e Medicamento 
EaD 2019 420h 100 

MBA em Auditoria e Gestão da 

Qualidade Industrial Farmacêutica 
EaD 2019 420h 100 

MBA em Controladoria e Finanças 

Corporativas 
EaD 2019 420h 100 

MBA em Empreendedorismo, 

Marketing e Finanças. 
EaD 2019 420h 100 

MBA em Gestão Pública EaD 2019 420h 100 

MBA Executivo em Gestão de 

Pessoas 
EaD 2019 420h 100 

MBA Executivo em Gestão de 

Processos 
EaD 2019 420h 100 

MBA Executivo em Gestão de Projetos EaD 2019 420h 100 

Revisão Prática de Texto EaD 2019 420h 100 

Saúde Pública EaD 2019 420h 100 

Urgência e Emergência Pré-Hospitalar EaD 2019 420h 100 

 

 

3.5 Organização Acadêmica 

 

A FACESA em consonância com os movimentos para melhoria do ensino 

superior coloca-se como uma Instituição voltada para as necessidades da população 

e pretende ocupar um importante papel no Município de Valparaíso de Goiás, na 

Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE), no 

Estado de Goiás e no Distrito Federal como prestadora de serviços e como 

formadora de recursos humanos para a sociedade. 
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A atividade da Educação é uma das mais importantes. É através dela que os 

povos preservam sua cultura, investigam novas formas de vida, produzem ciência e 

tecnologia, gerando assim melhor qualidade de vida, avanço científico e tecnológico. 

Nesse sentido, as nações preocupadas com a qualidade da formação de seus 

cidadãos buscam, desde há muito tempo, desenvolver políticas educacionais que 

possam garantir-lhes o desenvolvimento de tal forma a capacitá-los a agir e interagir 

no mundo em constante transformação. 

O Brasil, caracterizado pelo amplo espaço nacional e sua diversidade 

regional, vivencia o século do desenvolvimento tecnológico, científico e cultural. 

Esse cenário implica uma expansão das fronteiras comerciais e de troca de 

experiências marcada pelo tempo real, em que demanda um redimensionamento no 

mundo do trabalho e nas relações sociais e política, que exige um novo perfil de 

indivíduo e de trabalhador.  

A cidade de Valparaíso de Goiás possui 4 (quatro) unidades de ensino 

superior presenciais: Faculdade de Ciências e Educação Sena Aires (FACESA); 

Faculdade Anhanguera de Valparaíso; Instituto de Ciências Sociais e Humanas 

(ICSH); Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG). Já na 

modalidade à distância, a cidade possui polos de 15 (quinze) instituições, são elas: 

UNIANDRADE; UNICESUMAR; Centro Universitário do Instituto de Educação 

Superior de Brasília (IESB); Centro Universitário Estácio de Santa Catarina; 

UNINTER; UNIPROJEÇÃO; Escola Superior Aberta do Brasil (ESAB); Faculdade 

Educacional da Lapa (FAEL); UNIDERP; UNICSUL; UNIUBE; UNIP; UNOPAR; 

Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO) e Universidade Santa Cecilia 

(UNISANTA) 1. 

O município de Valparaíso de Goiás tem um atendimento educacional 

compartilhado entre as redes de ensino estadual e municipal. Em 2013, o 

atendimento escolar total era de 35.416 alunos. A rede municipal respondeu por 

52% (18.397 alunos - educação infantil, ensino fundamental, modalidades de 

                                                 
1
 Disponível em: http://emec.mec.gov.br/. Acesso em: agosto, 2018. 
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educação de jovens e adultos e educação especial), enquanto a rede estadual 

atendeu 23% (8.003 alunos do ensino fundamental - anos finais e ensino médio) 2. 

Neste sentido, os cursos da FACESA tem a proposta de oferecer um currículo 

pleno preocupado na formação de profissionais generalista com atuação em equipe 

multidisciplinar de acordo com o preconizado nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCNs) do Curso, numa intervenção nas áreas afins possibilitando atendimento a 

uma demanda populacional ainda reprimida, através de orientações especializadas, 

favorecendo a ampliação de recursos humanos tanto do lado dos usuários dos 

serviços especializados quanto da formação dos profissionais, vindo ao encontro 

com a proposta de ação desta Faculdade e dessa forma, atuar de modo responsável 

nas áreas de formação. 

Ademais os cursos têm a perspectiva de atrelar a formação da pessoa como 

ser integral e o desenvolvimento de sua qualidade de vida, construindo uma 

consciência crítico-criativa da realidade, em conformidade com as finalidades 

educacionais inspirada nos documentos legais e institucionais. Sobretudo, leva em 

consideração as demandas sociais e busca dar um tratamento responsável, 

manifestando aí os aspectos educativos, além de colaborar para a promoção de 

acessibilidade ao formando, nas instituições ou espaços em que o profissional for 

solicitado a trabalhar, quer na iniciativa pública ou privada. 

Entender e conceber os elementos do currículo em perspectiva sistêmica: 

 conhecimentos e saberes necessários à formação das competências 

estabelecidas no perfil do egresso;  

 estrutura curricular; 

 ementário; 

 bibliografia básica e complementar; 

 estratégias de ensino; 

 quadro docente com perfil compatível com a proposta formativa; 

 recursos materiais; 

 serviços administrativos; 

                                                 
2
 GOMES, Lêda Maria. A gestão da educação básica: sentidos da descentralização. Universidade de 

Brasília. UnB. 2014. 



Telefone: (61) 3627-4200  
Rua Acre, Qd. 02. Lts. 17/18, s/n  
Setor de Chácaras Anhanguera  

Valparaíso de Goiás/GO  
CEP 72870-508  

 

 

 

 

 

 
Elaboração: Comissão de Avaliação- Revisão Linguística: Jonas Rodrigo Gonçalves - Aprovado por: Nº 07/2018 

CONSU Versão 2.0 
64 

 

 laboratórios e infraestrutura de apoio necessários à implementação da 

proposta pedagógica.  

 

Desse modo, percebe-se que os atuais estágios de desenvolvimento 

socioculturais e os termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação em vigor, 

encaminham às Instituições de Ensino Superior, para uma urgente reformulação de 

seus princípios filosóficos, teóricos e metodológicos. 

Colocar em prática tais princípios significa: primeiro, agir com e para uma 

prática educativa de qualidade, voltada para um mundo cada vez mais exigente, sob 

todos os aspectos; segundo, viabilizar um processo de constantes discussões que 

propicie avanços significativos, para que mudanças aconteçam e se consolidem. 

Esta atual sociedade é marcada pelo desenvolvimento científico, tecnológico e 

cultural, pela atividade veloz da informação e da comunicação, pela reorganização 

do mundo do trabalho e por relações sociais e políticas que implicam em uma 

expansão das fronteiras e de troca de experiências em tempo real. 

Esse contexto educacional e social discutido anteriormente nos possibilita 

respeitar e atender os alunos com ritmos diferentes, pois permite a cada um 

desenvolver atividades em seu próprio tempo, baseadas em uma aprendizagem que 

oportuniza ao estudante desenvolver o princípio do aprender a aprender, 

incentivando o estudante a construir caminhos para um saber responsável e 

autônomo. Paralelamente, torna possível a capacitação de muitos profissionais que 

em outra estrutura estariam impossibilitados de dar continuidade aos seus estudos. 

Nesse cenário, a tarefa central dos Cursos da FACESA, em consonância à 

sua missão, objetivos, metas e valores institucionais, é de proporcionar uma 

qualificada formação profissional para aqueles que desejam atuar junto à sociedade, 

nos campos que se façam necessários, fundamentando a formação acadêmica, 

profissional e cidadã nos princípios democráticos que sustentam e promovam a 

equidade, a inclusão social e a elevação da cultura geral da população e a 

capacidade de análise, diagnóstico e proposição de soluções frente à individualidade 

de cada região e do estrato social envolvido. 
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Tais objetivos são alcançados por meio de ações internas, projetadas com 

base na transversalidade entre todos os cursos ofertados, bem como por meio de 

ações externas para fins de implementação de projetos de responsabilidade social, 

como pode ser visto no eixo 4 – Políticas Institucionais – deste documento. 

 

 

3.6 Inserção Regional 

 

Para melhor conhecimento da região, faz-se necessário começar pelo seu 

entorno. Assim, a partir da construção de Brasília, no governo de Juscelino 

Kubitschek (1956 - 1961), iniciou-se uma importante fase para o Centro-Oeste, 

sobretudo para o Estado de Goiás. A mudança da Capital para nossa Região foi o 

elemento de maior impacto na integração econômica do território brasileiro. Ela 

passou a funcionar como o nódulo de integração decorrente da construção dos 

grandes troncos rodoviários: Brasília-Belém; Brasília-Belo Horizonte; Brasília-São 

Paulo; Brasília-Cuiabá; Brasília-Barreiras, e suas ramificações. 

O crescimento de Brasília, juntamente com a modernização da agropecuária 

tiveram efeitos sobre o crescimento urbano e permitiram que o Centro-Oeste se 

transformasse em uma região dinâmica. 

No final da segunda metade da década de 1960 e início da década seguinte, 

a região Centro-Oeste passa por um novo fluxo migratório de menor intensidade do 

que o anterior, porém com maior capital humano. Neste período ocorre também a 

entrada de novos produtos agrícolas com maior nível tecnológico e, 

consequentemente, maior nível de produtividade, ocupando espaço das culturas 

tradicionais. A ocupação e a transformação produtiva da região, contou com amplas 

políticas de desenvolvimento regional, através de investimentos e incentivos 

públicos que favoreceram, em grande medida, a implantação de uma agropecuária 

moderna. 

Para uma análise estrutural da Cidade de Valparaíso de Goiás, sob o ponto 

de vista de sua expansão demográfica (muito grande) e como esse município atende 
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a essa população em suas necessidades básicas, necessário se faz recorrermos 

aos dados censitários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Valparaíso de Goiás cresce muito rápido em termos populacionais. Em 2010, 

pelo censo oficial possuía 132.982 habitantes. Em meados de 2013, possuía mais 

de 146 mil moradores, segundo o IBGE, sendo o sétimo município mais populoso de 

Goiás e o décimo terceiro da região Centro-Oeste. Em 2017, a população do 

Município chegou a 159.500 pessoas, permanecendo em na sétima colocação entre 

os municípios goianos3.  

O município apresenta economia voltada à produção de serviços, enquanto 

os demais de sua microrregião dedicam-se principalmente à agropecuária. Tal fato 

pode ser explicado pelo arranjo econômico, formado pelos municípios que 

constituem a RIDE. Devido a sua melhor localização, Valparaíso de Goiás passou a 

congregar os serviços que exigem um maior grau de complexidade, suprindo as 

demandas da população dos demais municípios e de outros distantes, destacando-

se os da área de saúde, educação, administração pública, transportes e comércio. 

A RIDE foi criada pela Lei Complementar nº 94 de 19 de fevereiro de 1988, 

por meio do decreto 2.710/98, alterado pelo decreto 3.445 de 4 de maio de 2000. A 

RIDE é composta por 22 cidades, sendo 19 pertencentes ao estado de Goiás e três 

a Minas Gerais. São ao todo 55 mil 572 km, aproximadamente e sua população está 

estimada de 980 mil habitantes. Os números da população estão estimados para 

2001 e os relativos a FPM são de 2000, aqui apresentados. As cidades que 

compõem a RIDE são: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 https://cidades.ibge.gov.br/brasil/go/valparaiso-de-goias/panorama 
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Tabela 8 - Composição do RIDE 

Centros 

Nacionais 

Polos Regionais (Microrregiões) 

Sul Norte/Nordeste Oeste Leste 

Anápolis Luziânia Formosa Pirenópolis Unaí 

Brasília 
Cidade 

Ocidental 
Cabeceiras 

Corumbá de 

Goiás 

Cabeceira 

Grande 

Belo Horizonte Novo Gama 
Planaltina de 

Goiás 

Cocalzinho de 

Goiás 
Buritis 

Goiânia 
Valparaíso de 

Goiás 
Vila Boa Alexânia --- 

Itumbiara Cristalina 
Água Fria de 

Goiás 
Abadiânia --- 

Paracatu --- Padre Bernardo 
Santo Antônio 

do Descoberto 
--- 

Uberlândia --- 
Mimoso de 

Goiás 

Águas Lindas 

de Goiás 
--- 

Fonte: Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de Goiás e SEPLAN-GO/SEPIN/Gerência 

de Estatísticas Socioeconômicas – 2002. 

 

Tabela 9 - Dados Gerais – Valparaiso de Goiás 

População estimada 2017 (1) 159.500 

População 2010 132.982 

Área da unidade territorial 2017 (km²) 61,450 

Densidade demográfica 2010 (hab/km²) 2.165,48 

Fonte: IBGE, 2018
4
. 

 

Valparaíso de Goiás, portanto encontra-se em uma posição privilegiada em 

relação ao estado de Goiás e a RIDE, sendo o DF o divisor fronteiriço entre esse 

município e os demais integrantes. O Estado de Goiás mostra-se dinâmico e 

singular nos aspectos demográficos como no crescimento populacional com relação 

                                                 
4
 IBGE, 2018. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/go/valparaiso-de-goias/panorama 
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ao País, na análise da população por idade, na questão migratória e por último na 

urbanização. 

Dados do IBGE mostram que desde o censo demográfico de 1991 até a 

estimativa em 2013, houve um incremento populacional em Goiás de 60% - valor 

este muito acima do índice nacional que é de 36,9%. 

 

Tabela 10 - Área das grandes regiões e unidades da Federação – 2013 

Brasil, Grande Região e Unidade da 

Federação 

Área (Km2) 
Ranking 

8.515.767,049 100 

Norte 3.853.676,95 45,25 1º 

Centro-Oeste 1.606.403,51 18,86 2º 

Nordeste 1.554.291,61 18,25 3º 

Sudeste 924.620,68 10,86 4º 

Sul 576.774,31 6,77 5º 

Amazonas 1.559.159,15 18,31 1º 

Pará 1.247.954,67 14,65 2º 

Mato Grosso 903.366,19 10,61 3º 

Minas Gerais 586.522,12 6,89 4º 

Bahia 564.733,18 6,63 5º 

Mato Grosso do Sul 357.145,53 4,19 6º 

Goiás 340.111,78 3,99 7° 

Fonte: http://www.seplan.go.gov.br/sepin/pub/goiasCN/2013/01-tab01.htm 

 

Dados da Tabela nos revelam que o Estado de Goiás apresenta um grande 

território dentre os estados federativos do Brasil, ocupando a 7ª posição em termos 

de área de extensão territorial. Possui 246 municípios cadastrados no IBGE (o Brasil 

tem um total de 5.570). 

O Estado de Goiás mostra-se dinâmico e singular nos aspectos demográficos 

como no crescimento populacional com relação ao País, na análise da população 

por idade, na questão migratória e por último na urbanização. 

Goiás também apresenta um crescimento da população idosa (>60 anos), 

que na década de 1980 representava somente 4,5% da população e em 2010 este 
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índice passa a ser de mais de 9% do total dos habitantes, portanto mais do que o 

dobro. 

Além da taxa de natalidade, o alto crescimento populacional pode ser 

explicado pela grande absorção de imigrantes. Da população residente em Goiás 

27,6% nasceu fora do Estado, sendo que 18,6% vieram de Minas Gerais, Distrito 

Federal, Bahia, Maranhão, Tocantins e São Paulo. 

Este fenômeno de emigração ocorre devido à busca pessoal de melhores 

condições de vida e trabalho oferecidos em diversos países com melhor Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), sobretudo o continente europeu com procura de 

70% (desses 20% escolhem a Espanha). Os Estados Unidos atraem 23%. 

Outra consideração importante é que mais de 90% residem na área urbana (a 

taxa média brasileira é de 84%). Isso faz com que Goiás ocupe a 4ª posição no 

ranking de urbanização perdendo somente para os grandes centros urbanos do 

país: São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. 

Goiás apresenta, pelos dados do IBGE divulgados em 30/08/2017, uma 

população de 6.778.772 habitantes, ocupando a 12ª posição do ranking de mais 

populosos do Brasil5.  

 

 

3.6.1 Valparaíso de Goiás: Inserção Regional e na RIDE 

 

De acordo com Silva; Chaveiro (2012) o Município de Valparaíso de Goiás 

apresenta alguns pontos bem interessantes relacionados à sua origem e por nascer 

sob a influência da capital planejada (Brasília – DF), vai abrigar pessoas que, na 

procura de um lugar no país que lhes condicione a produção da existência, precisam 

ocupar novos espaços e ao ocuparem esses novos espaços, a sua prática social 

lhes dá vida, produz sentidos e significados6. 

                                                 
5
 https://g1.globo.com/economia/noticia/brasil-tem-mais-de-207-milhoes-de-habitantes-segundo-

ibge.ghtml 
6
 Silva, Gilmar Elias Rodrigues da; Chaveiro, Eguimar Felício. VALPARAÍSO DE GOIÁS-GO: 

dinâmica socioespacial de um município metropolitano no contexto demográfico goiano, Revista 
Conjuntura Econômica Goiana, Setembro de 2012, nº 70, Goiânia. 2012. 
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A economia do município é impulsionada pelo forte e variado comércio local, 

com Shopping Center e grandes redes varejistas, sua população encontra 

praticamente tudo que procura em sua própria cidade. 

Além disso, por estar a aproximadamente 40 quilômetros de distância do 

centro de Brasília e fazer limite com a populosa cidade de Santa Maria, essa já 

pertencente ao Distrito Federal, Valparaíso de Goiás vem atraindo grandes 

empreendimentos imobiliários que, por consequência, atrai mais investimentos e 

fomenta ainda mais o desenvolvimento da cidade goiana, que na realidade, lembra 

mais uma Região Administrativa de Brasília do que um município do Estado de 

Goiás. 

 

Tabela 11 - Dados Gerais e Censitários 

Gentílico – Valparaisense 

População estimada [2017] 159.500 pessoas 

População no último censo [2010] 132.982 pessoas 

Densidade demográfica [2010] 2.165,48 hab/km² 

Fonte: IBGE, 2018 

 

Gráfico 1 - Dados Censitários base nacional 2010 – IBGE 
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3.6.2 Dados Socioeconômicos 

 

Em 2016, o salário médio mensal era de 1,9 salários mínimos. A proporção de 

pessoas ocupadas em relação à população total era de 11,9%. Na comparação com 

os outros municípios do estado, ocupava as posições 94ª de 246 e 144ª de 246, 

respectivamente. Já na comparação com municípios do Brasil todo, ficava na 

posição 1957ª de 5570 e 2690ª de 5570, respectivamente. Considerando domicílios 

com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 32.2% da 

população nessas condições, o que o colocava na posição 190ª de 246 dentre os 

municípios do estado e na posição 4234ª de 5570 dentre os municípios do Brasil. 

 

Tabela 12 - Dados Gerais Trabalho e Rendimento 

Salário médio mensal dos trabalhadores 

formais [2016] 
1,9 salários mínimos 

Pessoal ocupado [2016] 18.591 pessoas 

População ocupada [2016] 11,9 % 

Percentual da população com rendimento nominal 

mensal per capita de até 1/2 salário-mínimo [2010] 
32,2 % 

Fonte: IBGE 2018. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/v4/brasil/go/valparaiso-de-

goias/panorama 

  

Tabela 13 - Dados Gerais da Economia 

PIB per capita [2015] R$ 14.062,11 

Percentual das receitas oriundas de fontes 

externas [2015] 
69,6 % 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal [2010] 0,746 

Fonte: IBGE 2018. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/v4/brasil/go/valparaiso-de-

goias/panorama 

 

Em relação à economia, em 2015, tinha um PIB per capita de R$ 14.062,11. 

Na comparação com os demais municípios do estado, sua posição era de 189 de 
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246. Já na comparação com municípios do Brasil todo, sua colocação era de 2911 

de 5.570. Em 2015, tinha 69.6% do seu orçamento proveniente de fontes externas. 

Em comparação aos outros municípios do estado, estava na posição 203 de 246 e, 

quando comparado a municípios do Brasil todo, ficava em 4528 de 5570. 

 

Tabela 14 - Cidades mais populosas do Estado de Goiás 

Posição Localidade Mesorregião 
População 

(2017)[1] 

1 Goiânia Centro 1.466.105 

2 Aparecida de Goiânia Centro 542.090 

3 Anápolis Centro 357.142 

4 Rio Verde Sul 217.048 

5 Luziânia Leste 199.615 

6 Águas Lindas de Goiás Leste 195.810 

7 Valparaíso de Goiás Leste 159.500 

[1] Fonte: IBGE 2018. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil 

 

Tabela 15 - Síntese de informações Valparaíso, Goiás. 

Síntese das Informações 

Área da unidade territorial – 2017 61,450 km² 

Estabelecimentos de Saúde SUS – 2017 34 Estabelecimentos 

Matrícula - Ensino fundamental –2015 23.217 Matrículas 

Matrícula - Ensino médio – 2015 5.713 Matrículas 

Número de unidades locais 2.338 Unidades 

Pessoal ocupado total 18.974 Pessoas 

PIB per capita – 2015 14.062,11 Reais 

População no último censo [2010] 132.982 Pessoas 

População residente – Homens 48,6% Pessoas 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-3502689849762642277__ftn1
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População residente – Mulheres 51,4% Pessoas 

População residente alfabetizada 3,6% Pessoas 

População residente que frequentava creche ou escola 45.376 Pessoas 

População residente, religião católica apostólica romana. 73.361 Pessoas 

População residente, religião espírita. 2.563 Pessoas 

População residente, religião evangélicas. 40.903 Pessoas 

Valor do rendimento nominal médio mensal dos 

domicílios particulares permanentes com rendimento 

domiciliar, por situação do domicílio – Rural. 

- Reais 

Valor do rendimento nominal médio mensal dos 

domicílios particulares permanentes com rendimento 

domiciliar, por situação do domicílio – Urbana. 

2.595,24 Reais 

Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita 

dos domicílios particulares permanentes – Rurais 
- Reais 

Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita 

dos domicílios particulares permanentes – Urbana 
510 Reais 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - 2010 0,746  

[2] Fonte: IBGE 2018. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/go/valparaiso-de 

Goiás/pesquisa/23/25124?detalhes=true 

 

3.6.3 Dados Educacionais 

  

De acordo com dados do IBGE7, o Estado de Goiás encontra-se dividido em 

cinco Mesorregiões. Essa, por sua vez, subdivide-se em 18 (dezoito) microrregiões, 

que obedecem a delimitações de caráter sociocultural, econômico e geográfico. 

Essas divisões atendem também a outros aspectos como a formulação de 

estratégias de planejamento para investimentos governamentais, visando a 

promover desenvolvimento e minimizar os desequilíbrios regionais e a identificação 

das demandas ocupacionais e a construção de políticas institucionais para supri-las. 

                                                 
7
 

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS%20%20RJ/DRB/Divisao%20regional_v0
1.pdf 
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Os Municípios vizinhos de Novo Gama e de Valparaíso de Goiás estão 

localizados na Microrregião do Entorno de Brasília que é composta por 20 (vinte) 

municípios: Abadiânia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, 

Cabeceiras, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, 

Formosa, Luziânia, Mimoso de Goiás, Novo Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, 

Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, Valparaíso de Goiás, Vila Boa e Vila 

Propício. 

Analisando essa Microrregião, nota-se que ela concentra em torno de 90% da 

população, dos empregos formais, do total de alunos matriculados nas redes de 

ensino federal, estadual, municipal e particular da Mesorregião Leste Goiano, na 

qual está localizada (IBGE, 2010). Quanto ao contingente populacional, a 

Microrregião do Entorno de Brasília possui 1.052.406 habitantes, de acordo com o 

Censo 2010 do IBGE, o que representa um aumento de 29,1% em relação aos 

dados do ano 2000 do mesmo órgão. 

Essa Microrregião é extremamente dependente do Distrito Federal. Dados de 

2003 da Companhia de Planejamento do Distrito Federal – (CODEPLAN), apontam 

diversos serviços que são procurados no Distrito Federal por parte dos moradores 

da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – (RIDE)8, 

como exemplo desses serviços cita- se o tratamento hospitalar e trabalho. 

A CODEPLAN9 considera a divisão do Entorno de Brasília em três regiões de 

acordo com sua dependência em relação ao Distrito Federal: Região I – alta 

polarização: Águas Lindas, Cidade Ocidental, Luziânia, Novo Gama, Santo Antônio 

do Descoberto e Valparaíso de Goiás; Região II – média polarização: Abadiânia, 

Alexânia, Cocalzinho de Goiás, Cristalina, Formosa e Planaltina de Goiás; Região III 

                                                 
8
 A Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE destina-se à 

articulação da ação administrativa da União, dos Estados de Goiás e de Minas Gerais e do Distrito 
Federal. A RIDE é constituída pelo Distrito Federal, pelos Municípios de Abadiânia, Água Fria de 
Goiás, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Cabeceiras, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, 
Corumbá de Goiás, Cristalina, Formosa, Luziânia, Mimoso de Goiás, Novo Gama, Padre Bernardo, 
Pirenópolis, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, Valparaíso de Goiás e Vila Boa, no Estado de 
Goiás, e de Unaí e Buritis, no Estado de Minas Gerais” (Decreto 7.469 de 4 maio de      2011,      Art.      
1º      e      Art.      1º      §1º).      Para      saber      mais      sobre      a      RIDE       acesse: 
<http://www.mi.gov.br/programas/desenvolvimentodocentrooeste/RIDE/index.asp> 
9
 http://www.sudeco.gov.br/RIDE-df 
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– baixa polarização: Água Fria de Goiás, Buritis (MG), Cabeceira Grande, 

Cabeceiras, Mimoso de Goiás, Padre Bernardo, Pirenópolis, Unaí (MG) e Vila Boa. 

No que compete à educação, em 2015, os alunos dos anos inicias da rede 

pública do município tiveram nota média de 4.9 no IDEB. Para os alunos dos anos 

finais, essa nota foi de 4.1. Na comparação com municípios do mesmo estado, a 

nota dos alunos dos anos iniciais colocava este município na posição 203 de 246. 

Considerando a nota dos alunos dos anos finais, a posição passava a 218 de 246. A 

taxa de escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) foi de 96.8 em 2010. Isso 

posicionava o município na posição 186 de 246 dentre os municípios do estado e na 

posição 3870 de 5.570 dentre os municípios do Brasil. 

 

Tabela 16 – Educação 

Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de 

idade [2010] 
96,8 % 

IDEB – Anos iniciais do ensino fundamental [2015] 4,9 

IDEB – Anos finais do ensino fundamental [2015] 4,1 

Matrículas no ensino fundamental [2015] 23.217 Matrículas 

Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/v4/brasil/go/valparaiso-de-goias/panorama 

 

A educação ainda é incipiente. Vejamos os dados do último Censo do IBGE: 

 

Tabela 17 - Docentes por nível [2015] 

Variável Valparaíso de Goiás Goiás 

Fundamental 997 43.116 

Médio 349 15.902 

Fonte: IBGE 2018. http://cidades.ibge.gov.br/painel/educacao.php?codmun=522185 
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Tabela 18 - Matrículas por nível de escolaridade [2015] 

Variável Valparaíso de Goiás Goiás 

Pré-escolar 4.024 137.816 

Fundamental 23.217 886,246 

Médio 5.713 256,167 

Fonte: http://cidades.ibge.gov.br/painel/educacao.php?codmun=522185 

 

Tabela 19 - Dados Gerais da Educação 

Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade [2010] 96,8 % 

IDEB – Anos iniciais do ensino fundamental [2015] 4,9 

IDEB – Anos finais do ensino fundamental [2015] 4,1 

Matrículas no ensino fundamental [2015] 23.217 matrículas 

Matrículas no ensino médio [2015] 5.713 matrículas 

Docentes no ensino fundamental [2015] 997 docentes 

Docentes no ensino médio [2015] 349 docentes 

Número de estabelecimentos de ensino 

fundamental [2015] 
59 escolas 

Número de estabelecimentos de ensino médio [2015] 24 escolas 

Fonte: IBGE, 2018. 

 

Tabela 20 - Visão Geral do Ensino em Valparaíso de Goiás – 2012 

Ensino - Matrículas, Docentes e Rede Escolar 201210 

Matrícula - Ensino fundamental - 2012 (1) 22.421 

Matrícula - Ensino fundamental - escola pública estadual - 2012 (1) 2.351 

Matrícula - Ensino fundamental - escola pública federal - 2012 (1) 0 

Matrícula - Ensino11 fundamental - escola pública municipal - 2012 (1) 15.307 

Matrícula - Ensino fundamental - escola privada - 2012 (1) 4.763 

                                                 
10

Fonte:http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=522185&idtema=117&search=goi
as|valparaiso-de- goias|ensino-matriculas-docentes-e-rede-escolar-2012 
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Matrícula - Ensino médio - 2012 (1) 5.099 

Matrícula - Ensino médio - escola pública estadual - 2012 (1) 4.293 

Matrícula - Ensino médio - escola pública federal - 2012 (1) 0 

Matrícula - Ensino médio - escola pública municipal - 2012 (1) 0 

Matrícula - Ensino médio - escola privada - 2012 (1) 806 

Matrícula - Ensino pré-escolar - 2012 (1) 3.788 

Matrícula - Ensino pré-escolar - escola pública estadual - 2012 (1) 0 

Matrícula - Ensino pré-escolar - escola pública federal - 2012 (1) 0 

Matrícula - Ensino pré-escolar - escola pública municipal - 2012 (1) 2.877 

Matrícula - Ensino pré-escolar - escola privada - 2012 (1) 911 

Docentes - Ensino fundamental - 2012 (1) 901 

Docentes - Ensino fundamental - escola pública estadual - 2012 (1) 136 

Docentes - Ensino fundamental - escola pública federal - 2012 (1) 0 

Docentes - Ensino fundamental - escola pública municipal - 2012 (1) 510 

Docentes - Ensino fundamental - escola privada - 2012 (1) 255 

Docentes - Ensino médio - 2012 (1) 308 

Docentes - Ensino médio - escola pública estadual - 2012 (1) 196 

Docentes - Ensino médio - escola pública federal - 2012 (1) 0 

Docentes - Ensino médio - escola pública municipal - 2012 (1) 0 

Docentes - Ensino médio - escola privada - 2012 (1) 112 

Docentes - Ensino pré-escolar - 2012 (1) 194 

Docentes - Ensino pré-escolar - escola pública estadual - 2012 (1) 0 

Docentes - Ensino pré-escolar - escola pública federal - 2012 (1) 0 

Docentes - Ensino pré-escolar - escola pública municipal - 2012 (1) 139 

Docentes - Ensino pré-escolar - escola privada - 2012 (1) 55 

Escolas - Ensino fundamental - 2012 (1) 51 

Escolas - Ensino fundamental - escola pública estadual - 2012 (1) 7 

Escolas - Ensino fundamental - escola pública federal - 2012 (1) 0 

Escolas - Ensino fundamental - escola pública municipal - 2012 (1) 25 

Escolas - Ensino fundamental - escola privada - 2012 (1) 19 
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Escolas - Ensino médio - 2012 (1) 22 

Escolas - Ensino médio - escola pública estadual - 2012 (1) 11 

Escolas - Ensino médio - escola pública federal - 2012 (1) 0 

Escolas - Ensino médio - escola pública municipal - 2012 (1) 0 

Escolas - Ensino médio - escola privada - 2012 (1) 11 

Escolas - Ensino pré-escolar - 2012 (1) 35 

Escolas - Ensino pré-escolar - escola pública estadual - 2012 (1) 0 

Escolas - Ensino pré-escolar - escola pública federal - 2012 (1) 0 

Escolas - Ensino pré-escolar - escola pública municipal - 2012 (1) 15 

Escolas - Ensino pré-escolar - escola privada - 2012 (1) 20 

 

Para uma população estimada na ordem de 146 mil habitantes, fica 

evidenciado o grau de necessidade premente de investimentos públicos na 

educação do município. Há ausência quase completa da esfera federal e pouca 

atuação do governo estadual, ficando a Prefeitura local com a incumbência quase 

total de financiar a educação básica, com recursos próprios e do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), Destaca-se, entretanto a atuação da 

iniciativa privada no ensino médio (11 Escolas), competindo em igualdade de 

condições com as públicas (11 escolas). 
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Gráfico 2 - Evolução do Número de Habitantes em Valparaíso de Goiás – 2000 – 

2012 

 

Fonte: IBGE, 2000, 2010 – Censo Demográfico. 

 

 

Por se tratar de município com grandes semelhanças sociais e oriundo de um 

mesmo processo de desenvolvimento do Entorno do Distrito Federal, repetem-se 

para Valparaíso de Goiás aqueles apontamentos feitos para a maioria dos 

municípios da RIDE Sul (Explosão Demográfica, baixa expectativa de IDH, ausência 

de infraestrutura básica, dentre outros). 

O Índice de Desenvolvimento Humano – IDH12 nos permite aquilatar o nível 

médio de vida no Município de Valparaíso de Goiás. É válido ressaltar que esses 

índices apresentaram uma melhora no ano de 2000 em relação a 1991. Entretanto, 

observa-se que os índices sociais devem ser melhorados para atingir padrões 

satisfatórios, ou seja, que se encontrem em torno de 0,800. 

Mais especificamente, a população não se considera participante da realidade 

municipal, fazendo uso dos mais diversos equipamentos públicos e privados do 

Distrito Federal em detrimento daqueles de Valparaíso de Goiás, em grande medida 

consequência da precariedade destes (especialmente saúde e educação). 

                                                 
12

 http://www.seplan.go.gov.br/sepin/pub/conj/conj22/artigo07.pdf 
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O Campus da FACESA em Valparaíso de Goiás poderá atuar com vistas a 

promover ações educativas e culturais, bem como a co-protagonizar arranjos 

(produtivos, sociais e culturais) locais, de modo a proporcionar processos e projetos 

sociais que estimulem a organização da sociedade civil e a elevação cultural e 

escolar da sociedade local. 

Desta forma, fica constatada a necessidade de implementação de programas 

e projetos de cunho social que venham a colaborar na redução desses índices e de 

outros, tais como o percentual de crianças nascidas de mães adolescentes (com 

idade inferior a 20 anos de idade), que chegou a 17,5% no ano de 2010m conforme 

dados compilados do Censo do IBGE 2010. 

Nesse norte é que entendemos o papel social e de incursão de uma IES no 

seio dessa microrregião de modo a ofertar uma educação com foco nos ditames 

científicos, mas com forte apelo social. Não podemos deixar de mencionar os dados 

regionais da saúde e da educação do município para as inferências finais. 

Valparaíso de Goiás apresenta uma razoável distribuição de redes de 

atendimento à saúde básica de sua população, se considerada em termos absolutos 

(seu território é considerado pequeno – 61.4 quilômetros quadrados – mas com uma 

densidade demográfica média 2.16 habitantes por quilômetro quadrado). Porém os 

dados de saúde não são tão privilegiados assim, conforme o estudo for tendo uma 

amplitude mais complexa. 

Nesse cenário é que enxergamos a importância de uma Instituição de 

Educação Superior: Entender a dinâmica populacional, suas origens, sua real 

situação e mediante planejamento sério e epistemológico, produzir ações educativas 

e disseminar o conhecimento para a população, preferencialmente em dueto com o 

sistema educacional da região. 

O conhecimento historicamente construído deve ser passado de forma 

inquestionável à sociedade em que está inserida. A FACESA através de seus 

programas de extensão, atividades complementares, estágios supervisionados, 

ciclos de palestras, feiras de saúde, campanhas de saúde, seminários, fóruns, 

audiências públicas dentre outros participa ativamente nesse horizonte de forma a 
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procurar fazer com que os gestores públicos entendam que o maior investimento 

que se pode fazer é na educação de base. 

Esse é o ponto-chave da inserção regional da FACESA. Por sua localização 

privilegiada na RIDE e está localizada no corredor da BR 040, atende a uma 

população estimada de mais de um milhão de habitantes. 

A FACESA entende que educação e saúde caminham pelo mesmo norte e, 

se assim for levada a efeito pelos gestores públicos, o cenário de hoje será um 

horizonte com maiores perspectivas de qualidade de vida para a população. 

 

 

3.7 Aspectos Sociais de Valparaíso de Goiás 

 

Por se tratar de município com grandes semelhanças sociais e oriundo de um 

mesmo processo de desenvolvimento do Entorno do Distrito Federal, repetem-se 

para Valparaíso de Goiás aqueles apontamentos feitos para a maioria dos 

municípios da RIDE Sul (Explosão Demográfica, baixa expectativa de IDH, ausência 

de infraestrutura básica, dentre outros). 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 13 nos permite aquilatar o nível 

médio de vida no Município de Valparaíso de Goiás. É válido ressaltar que esses 

índices apresentaram uma melhora no ano de 2000 em relação a 1991. Entretanto, 

observa-se que os índices sociais devem ser melhorados para atingir padrões 

satisfatórios, ou seja, que se encontrem em torno de 0,800. 

Mais especificamente, a população não se considera participante da realidade 

municipal, fazendo uso dos mais diversos equipamentos públicos e privados do 

Distrito Federal em detrimento daqueles de Valparaíso de Goiás, em grande medida 

consequência da precariedade destes (especialmente saúde e educação). 

O Campus da FACESA em Valparaíso de Goiás poderá atuar com vistas a 

promover ações educativas e culturais, bem como a co-protagonizar arranjos 

(produtivos, sociais e culturais) locais, de modo a proporcionar processos e projetos 

                                                 
13

 http://www.seplan.go.gov.br/sepin/pub/conj/conj22/artigo07.pdf 
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sociais que estimulem a organização da sociedade civil e a elevação cultural e 

escolar da sociedade local. 

Desta forma, fica constatada a necessidade de implementação de programas 

e projetos de cunho social que venham a colaborar na redução desses índices e de 

outros, tais como o percentual de crianças nascidas de mães adolescentes (com 

idade inferior a 20 anos de idade), que chegou a 17,5% no ano de 2010m conforme 

dados compilados do Censo do IBGE 2010. 

Nesse norte é que entendemos o papel social e de incursão de uma IES no 

seio dessa microrregião de modo a ofertar uma educação com foco nos ditames 

científicos, mas com forte apelo social. 

Não podemos deixar de mencionar os dados regionais da saúde e da 

educação do município para as inferências finais. 

Valparaíso de Goiás apresenta uma razoável distribuição de redes de 

atendimento à saúde básica de sua população, se considerada em termos absolutos 

(seu território é considerado pequeno – 61.4 quilômetros quadrados – mas com uma 

densidade demográfica média 2.16 habitantes por quilômetro quadrado). Porém os 

dados de saúde não são tão privilegiados assim, conforme o estudo for tendo uma 

amplitude mais complexa. 

Dados do sistema SUS/CNES10 apontam para um total de 46 Unidades de 

Saúde para ao atendimento de toda essa população e mais as de municípios 

vizinhos, como Novo Gama, Cidade Ocidental e Luziânia. Fazem parte desse bojo 

as Unidades do programa estratégia da família, inseridas nesse contexto as UBS – 

Unidades Básicas de Saúde e os PSF – Postos de Atendimento do Programa Saúde 

da Família (ESF), conforme tabela abaixo: 

 

 

 

 

 



Telefone: (61) 3627-4200  
Rua Acre, Qd. 02. Lts. 17/18, s/n  
Setor de Chácaras Anhanguera  

Valparaíso de Goiás/GO  
CEP 72870-508  

 

 

 

 

 

 
Elaboração: Comissão de Avaliação- Revisão Linguística: Jonas Rodrigo Gonçalves - Aprovado por: Nº 07/2018 

CONSU Versão 2.0 
83 

 

Tabela 21 – Compilação da Rede SUS (Especialidades, Saúde Bucal, Rede 

Hospitalar, Estratégia Saúde da Família e SAMU/UPA – Rede de Atendimento 

Valparaíso de Goiás/2014). 

CNES Nome Fantasia Razão Social 

6578594 Unidade de Saúde da Família Araruama 
Prefeitura Municipal de 

Valparaíso de Goiás 

2439956 
Unidade de Saúde da Família Céu Azul 

III A E Céu Azul III B 

Prefeitura Municipal de 

Valparaíso de Goiás 

2439980 Unidade de Saúde da Família Ipanema 
Prefeitura Municipal de 

Valparaíso de Goiás 

2438704 
Unidade de Saúde da Família Vila 

Guaira 

Prefeitura Municipal de 

Valparaíso de Goiás 

2439921 
Unidade de Saúde da Família 

Anhanguera B 

Prefeitura Municipal de 

Valparaíso de Goiás 

2439964 
Unidade de Saúde da Família Jardim 

Oriente Valparaíso 

Prefeitura Municipal de 

Valparaíso de Goiás 

2438216 Unidade de Saúde da Família Marajo 
Prefeitura Municipal de 

Valparaíso de Goiás 

2438712 
Unidade de Saúde da Família 

Pacaembu 

Prefeitura Municipal de 

Valparaíso de Goiás 

5389100 
Samu Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência 

Prefeitura Municipal de 

Valparaíso de Goiás 

5335442 
Unidade de Saúde da Família 

Esplanada I 

Prefeitura Municipal de 

Valparaíso de Goiás 

5028213 
Farmácia Popular do Brasil Valparaíso 

De Goiás 

Prefeitura Municipal de 

Valparaíso de Goiás 

6281303 
Unidade Mista Dr José Henrique 

De Souza [Hospital Céu Azul] 

Prefeitura Municipal de 

Valparaíso de Goiás 

5631335 
Unidade de Saúde da Família Joquei 

Clube St Rita 

Prefeitura Municipal de 

Valparaíso de Goiás 

http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221852439956
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221852439956
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221852439980
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221852438704
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221852438704
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221852438704
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221852439980
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221852439921
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221852439980
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221852439964
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221852439964
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221852439964
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221852439980
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221852438216
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221852439980
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221852438712
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221855389100
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221855389100
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221855389100
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221855335442
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221855028213
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221855028213
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221855028213
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856281303
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856281303
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221855631335
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221855631335
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
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6299180 
Unidade de Saúde da Família 

Esplanada II 

Prefeitura Municipal de 

Valparaíso de Goiás 

6299202 Unidade de Saúde da Família Etapa D 
Prefeitura Municipal de 

Valparaíso de Goiás 

3612600 Unidade Básica de Saúde Santa Rita 
Prefeitura Municipal de 

Valparaíso de Goiás 

3645886 
Unidade de Saúde da Família Parque 

Rio Branco 

Prefeitura Municipal de 

Valparaíso de Goiás 

 

3612619 

Unidade de Saúde da Família Morada 

Nobre E Morada Nobre B 

Prefeitura Municipal de 

Valparaíso de Goiás 

3895122 
Unidade Básica de Saúde N 06 Vila 

Guaira 

Prefeitura Municipal de 

Valparaíso de Goiás 

3768562 Unidade Básica de Saúde Ipanema 
Prefeitura Municipal de 

Valparaíso de Goiás 

3254399 
Centro de Atendimento Integrado A 

Mulher 

Prefeitura Municipal de 

Valparaíso de Goiás 

2382865 Cais Valparaiso II 
Prefeitura Municipal de 

Valparaíso de Goiás 

2438267 
Centro de Referência em Reabilitação 

Valparaíso 

Prefeitura Municipal de 

Valparaíso de Goiás 

2438275 
Unidade Básica de Saúde Cruzeiro do 

Sul 

Prefeitura Municipal de 

Valparaíso de Goiás 

6082211 CAPS Centro de Atenção Psicossocial 
Prefeitura Municipal de 

Valparaíso de Goiás 

2438208 
Unidade de Saúde da Família Ceu Azul 

I A 

Prefeitura Municipal de 

Valparaíso de Goiás 

2437945 
Secretaria Municipal de Saúde de 

Valparaíso de Goiás 

Prefeitura Municipal de 

Valparaíso de Goiás 

5979668 
Unidade de Saúde da Família 

Valparaiso II 

Prefeitura Municipal de 

Valparaíso de Goiás 

http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856299180
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856299202
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221853612600
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221853612600
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221853645886
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221853645886
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221853612619
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221853612619
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221853612619
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221853895122
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221853895122
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221853895122
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221853768562
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221853768562
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221853254399
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221853254399
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221853254399
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221852382865
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221852438267
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221852438267
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221852438267
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221852438275
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221852438275
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221852438275
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856082211
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856082211
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221852438208
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221852438208
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221852437945
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221852437945
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221852437945
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221855979668
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
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2383438 Unidade Básica de Saúde Céu Azul 
Prefeitura Municipal de 

Valparaíso de Goiás 

2438259 Unidade Móvel I Valparaíso de Goiás 
Prefeitura Municipal de 

Valparaíso de Goiás 

6105106 

 

Unidade de Saúde da Família Céu Azul 

I B 

Prefeitura Municipal de 

Valparaíso de Goiás 

3572609 
Unidade de Saúde da Família Céu Azul 

Ii 

Prefeitura Municipal de 

Valparaíso de Goiás 

6299148 
Unidade de Saúde da Família Cruzeiro 

do Sul 

Prefeitura Municipal de 

Valparaíso de Goiás 

6299199 Unidade de Saúde da Família Etapa B 
Prefeitura Municipal de 

Valparaíso de Goiás 

6326331 
Unidade de Saúde da Família 

Esplanada V 

Prefeitura Municipal de 

Valparaíso de Goiás 

3541010 Unidade de Saúde da Família Ipiranga 
Prefeitura Municipal de 

Valparaíso de Goiás 

5695511 
Unidade de Saúde da Família 

Anhanguera C 

Prefeitura Municipal de 

Valparaíso de Goiás 

6723489 
Unidade de Saúde da Família 

Anhanguera A 

Prefeitura Municipal de 

Valparaíso de Goiás 

2383411 Unidade Básica de Saúde Valparaíso 
Prefeitura Municipal de 

Valparaíso de Goiás 

2438496 
Unidade de Saúde da Família S 

Bernardo Valparaiso 

Prefeitura Municipal de 

Valparaíso de Goiás 

7267096 UPA D Zilda Arns 
Upa Unidade de Pronto 

Atendimento 

7277598 UBS Esplanada I 
Unidade Básica de Saúde 

Esplanada I 

7286376 UBS Anhanguera B 
Prefeitura Municipal de 

Valparaíso de Goiás 

http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221852383438
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221852383438
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221852438259
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856105106
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856105106
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221853572609
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221853572609
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856299148
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856299148
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856299199
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856326331
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221853541010
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221855695511
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856723489
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221852383411
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221852383411
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221852438496
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221852438496
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221852438496
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221857267096
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221857267096
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221857267096
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221857277598
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221857277598
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221857277598
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221857277598
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221857286376
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
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7282273 UBS Céu Azul 
Prefeitura Municipal de 

Valparaíso de Goiás 

7293267 
CEO Centro de Especialidade 

Odontológica 

Prefeitura Municipal de 

Valparaíso de Goiás 

7325126 
Central de Regulação de Valparaíso de 

Goiás 

Prefeitura Municipal de 

Valparaíso de Goiás 

TOTAL: 46 

Fonte: DataSUS/MS/CNES–

http://cnes.datasus.gov.br/ListarMantidas.asp?VCnpj=01616319000109&VEstado=52&VNo 

me=PREFEITURA%20MUN%20DE%20VALPARAISO%20DE%20GOIAS 

 

Tabela 22 - Posto da ESF – Valparaíso de Goiás 

Equipe de Saúde da Família 

Teto 

Credenciais 

pelo Ministério 

da Saúde 

Cadastro 

no sistema 
Implantados 

Estimativa da 

população 

coberta 

Proporção de 

cobertura 

populacional 

estimada 

57 27 27 27 93.150 68,54 

Fonte: http://dab.saude.gov.br/dab/historico_cobertura_sf/historico_cobertura_sf_relatorio.php. 

 

Inferências: Corroborando o raciocínio anterior, percebe-se uma cobertura de 

apenas 68,5% da população do Município, levando-se em contra, entretanto, uma 

população de apenas 115 mil habitantes, quando a estimativa é algo em torno de 

146 mil. 

Todo sistema de saúde possui duas metas principais. A primeira é otimizar a 

saúde da população por meio do emprego do conhecimento científico para entender 

as causas das enfermidades, manejo das doenças e maximizar a saúde da 

população. A segunda e também muito importante é minimizar as disparidades entre 

subgrupos populacionais de modo que determinados grupos populacionais não 

estejam em desvantagens sistemáticas em relação ao seu acesso aos sistemas de 

saúde e ao alcance de um estado de saúde desejável. 

http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221857293267
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221857293267
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221857325126
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221857325126
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221857325126
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=5221856578594
http://dab.saude.gov.br/dab/historico_cobertura_sf/historico_cobertura_sf_relatorio.php
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Nesse cenário é que enxergamos a importância de uma Instituição de 

Educação Superior: Entender a dinâmica populacional, suas origens, sua real 

situação e mediante planejamento sério e epistemológico, produzir ações educativas 

e disseminar o conhecimento para a população, preferencialmente em dueto com o 

sistema municipal de saúde. 

O conhecimento historicamente construído deve ser passado de forma 

inquestionável à sociedade em que está inserida. A FACESA através de seus 

programas de extensão, atividades complementares, estágios supervisionados, 

ciclos de palestras, feiras de saúde, campanhas de saúde, seminários, fóruns, 

audiências públicas dentre outros participa ativamente nesse horizonte de forma a 

procurar fazer com que os gestores públicos entendam que o maior investimento 

que se pode fazer é na educação de base, nas ações mais eficazes do Programa da 

Estratégia da Saúde Pública (Atenção Primária), na Saúde Bucal, no combate mais 

efetivo de endemias, como dengues, zoonoses dentre outras. 

A FACESA entende que educação e saúde caminham pelo mesmo norte e, 

se assim for levada a efeito pelos gestores públicos, o cenário sombrio de hoje será 

um horizonte com maiores perspectivas de qualidade de vida para a população. 

 

 

3.8 Projeto Pedagógico Institucional (PPI) 

 

O Projeto Pedagógico Institucional (PPI) - é o documento que explicita o 

posicionamento da FACESA - quanto à sociedade, à educação e ao ser humano, e 

assegura o cumprimento de suas políticas e ações. 

O PPI, mais que um documento técnico-burocrático, é um instrumento de 

ação política e pedagógica que garante “uma formação global e crítica para os 

envolvidos no processo, como forma de capacitá-los para o exercício da cidadania, a 

formação profissional e o pleno desenvolvimento pessoal” (VEIGA, 2004, p.16). 

Neste sentido, o PPI conjuga-se com o PDI, uma vez que, apesar da 

diversidade de caminhos, não há distinção hierárquica entre eles, devendo ambos 

constituir um processo dinâmico, intencional, legítimo e transparente, em constante 
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interconexão com o contexto institucional. Difere o PDI em seu propósito, qual seja 

demonstrar, em consonância com o PPI e com os Projetos Pedagógicos dos Cursos 

(PPCs), como a FACESA pretende concretizar seu projeto educacional, definindo 

metas a serem alcançadas em um período de tempo especificado e os recursos 

humanos e materiais necessários à manutenção e desenvolvimento das ações 

propostas. O PPI é um instrumento político, filosófico e teórico-metodológico, que 

norteia as práticas acadêmicas da FACESA, tendo em vista sua trajetória histórica, 

inserção regional, vocação, missão e objetivos gerais e específicos. 

Em sua fundamentação, o PPI expressa uma visão do mundo contemporâneo 

e do papel da educação superior em face da nova conjuntura globalizada e 

tecnológica. Ao mesmo tempo, explicita de modo abrangente o papel da FACESA e 

sua contribuição social nos âmbitos local, regional e nacional, por meio do ensino, 

da pesquisa e da extensão, como componentes essenciais à formação crítica do 

cidadão e do futuro profissional, na busca da articulação entre o real e o desejável. 

Trata-se, portanto, de uma projeção de valores originados na identidade da 

FACESA que devem se materializar no seu fazer específico, ou seja, no processo de 

estímulo, construção e divulgação do conhecimento, e que devem delinear o 

horizonte de longo prazo, não se limitando, portanto, a um período de gestão. 

A construção do conhecimento e o exercício da prática técnico científica são 

articulados no espectro de valores humanísticos, e sua dinâmica e realização se 

configuram a partir do entendimento de que a ciência e a técnica não se apresentam 

apenas como meio ou dispositivo, mas, principalmente, como modo de inserção na 

realidade, de ação e interação do homem com o mundo. 

A elaboração do PPI da FACESA tem por finalidade dotá-la de um plano de 

referência para sua ação educativa. Considerada a importância que o ensino de 

graduação e de pós-graduação assume atualmente na sociedade brasileira, não é 

difícil imaginar suas consequências para o todo institucional. Sua implementação 

introduz mudanças qualitativas da estrutura educacional da FACESA. 

Os fundamentos que compõem o PPI orientam o processo educativo de 

forma articulada e não deixam à margem os compromissos sociais da FACESA. Por 

meio dele, a FACESA procura construir coletivamente uma identidade que 
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corresponda à sua visão de cidadão, sociedade, educação e instituição, 

estabelecendo assim o sustentáculo para as múltiplas ações pedagógicas próprias à 

construção do conhecimento. Assim sendo, entre as características básicas deste 

projeto estão: 

 A identificação de uma proposta pedagógica; 

 O entendimento do ser humano como foco de sua concepção; 

 A orientação por uma visão educativa e um estilo de ensino-aprendizagem 

adequados; 

 O compromisso com o contexto socioeconômico e cultural no qual se 

desenvolve o processo educacional; 

 A ação articulada de gestores, docentes, acadêmicos e integrantes do corpo 

técnico- administrativo. 

 

Além disso, o PPI constitui-se em quadro de referência conceitual e 

metodológico necessário para a condução da missão institucional, posto que 

estabelece rotas de condução das atividades acadêmicas e parâmetros para seus 

balizamentos. Assim, apresenta políticas institucionais e acadêmicas que asseguram 

condições formais e um conjunto de estratégias para a efetivação de seus objetivos. 

Aponta, ainda, para o necessário dinamismo e permanente reconstrução, 

possibilitada pela qualidade de seu corpo docente e pela gestão acadêmica 

participativa, e orientada para as demandas sociais e os avanços científicos e 

tecnológicos. 

O PPI traz como objetivos: 

 Contextualizar a inserção institucional no campo da educação superior e da 

qualificação profissional diante do cenário nacional e internacional; 

 Identificar princípios e conceitos, compartilhados pelos agentes institucionais, 

relativos à educação; 

 Apresentar posição quanto à compreensão do papel da educação superior; 

 Explicitar e viabilizar a missão institucional; 

 Organizar a operacionalização no âmbito institucional das políticas 
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acadêmicas; 

 Prevê coletiva, sistemática e regular revisão de seu conteúdo para 

retificações e ratificações, assim como dos Projetos Pedagógicos dos Cursos. 

 

O cotidiano educacional, por meio do exercício do princípio da liberdade de 

ensino, se complementa com os compromissos sociais e confere ao PPI o caráter 

plural da FACESA. Os elementos da comunidade acadêmica responsáveis pela 

aplicação dos conceitos aqui apresentados têm como certo que deve ser contínuo o 

debate sobre a forma de produzir e otimizar a integração entre os diferentes projetos 

desenvolvidos pela FACESA, considerados seus eixos de convergência e os 

mecanismos a serem adotados em cada ocasião. Parte-se do pressuposto de que 

um projeto educativo visa à sinergia entre os processos pedagógicos, sociais e 

culturais que o compõem. Há espaço, naturalmente, para indagações relevantes, já 

que há constantemente projetos pedagógicos de curso em desenvolvimento, 

adaptação ou em fase de aplicação. 

Assim, o PPI da FACESA - foi construído como resposta a uma realidade 

socioeconômica complexa e mutável, sobre a qual se procura intervir positivamente, 

e que articula elementos internos à comunidade acadêmica, como as diferentes 

instâncias, cursos e projetos da FACESA, e externos, como os diferentes processos 

inerentes ao sistema educacional superior brasileiro, ou ainda as particularidades do 

contexto regional no qual a FACESA está inserida. 

A FACESA tem como um de seus principais objetivos, preparar profissionais 

éticos e competentes, capazes de contribuir para o desenvolvimento da região e o 

bem-estar e qualidade de vida de seus cidadãos. Para tanto, ciente de sua 

responsabilidade social, busca a compreensão das reais necessidades e caminhos 

para que esse desenvolvimento ocorra, primando pela inclusão social de seus 

acadêmicos e egressos e desenvolvendo atividades educacionais de nível superior 

condizentes com o que se espera de uma instituição cujos princípios, embora 

sólidos, permitam responder com prontidão e eficiência aos muitos desafios de uma 

sociedade em constante transformação. 
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3.8.1 Políticas Estruturantes do PPI 

 

Em consonância com os princípios de sustentação adotados, o PPI da 

FACESA foi discutido e organizado em torno das duas primeiras políticas 

estruturantes definidas pela instituição: 1) Busca de maior qualidade e de 

indissociabilidade entre o ensino, iniciação científica e extensão e 2) Ampliação das 

relações com a sociedade para contribuir com o desenvolvimento regional 

sustentável. 

Assim, o PPI expressa, conjuntamente, duas preocupações: uma refere-se às 

condições de desenvolvimento das funções básicas da Instituição relativas às 

condições de oferta do ensino de graduação e da pós-graduação Lato Sensu, o 

desenvolvimento da iniciação científica e as práticas de extensão. A outra se refere 

à inserção regional da instituição, no sentido de contribuir com o desenvolvimento na 

sua região de influência. 

São apresentados nos itens seguintes às políticas estruturantes, os principais 

objetivos, metas e ações planejadas pela FACESA no âmbito de seu PPI, 

especificamente no que tange à gestão integrada do ensino de graduação e de pós-

graduação Lato Sensu, da iniciação científica e da extensão, articulados com as 

necessidades regionais e mobilidades, bem como as articulações possíveis com a 

sociedade civil organizada, no sentido de contribuir com o desenvolvimento regional 

sustentável. 

Outrossim, a análise e a avaliação dos resultados referentes ao quinquênio 

20013-2017 foram realizadas por toda a comunidade por meio do processo de 

avaliação institucional, desenvolvimento pela Comissão Própria de avaliação (CPA), 

cujo resultados foram amplamente divulgados na Instituição e encaminhados aos 

órgãos reguladores do MEC. Os resultados obtidos permitiram propor novos 

objetivos e metas, em consonância com a maturidade institucional, o novo momento 

histórico, a missão, visão futura e princípios da Instituição, para o quinquênio 2018-

2022. 
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3.8.2 Políticas Estruturante   

 

Com a base nas metas, visão de futuro, missão, objetivos e valores 

institucionais, a FACESA estabeleceu para o Plano de Desenvolvimento Institucional 

2018-2022 as seguintes políticas estruturantes: 

 Qualidade e a indissociabilidade entre o ensino, iniciação científica e 

extensão (exercício as atividades de ensino, iniciação científica e extensão, 

seguindo uma abordagem acessível, integrativa e humanizada, com olhos à 

contribuição para a sociedade); 

 orientação humanística e sócio cognitivista, que possibilitam a formação do 

indivíduo para o exercício pleno da cidadania; 

 relações com a sociedade de forma a capacitar para a identificação e 

diagnóstico de pontos críticos e sugestões para melhor contribuir com o 

desenvolvimento regional sustentável, contribuindo para a elevação da 

qualidade de vida do ser humano; 

 sistema de gestão e avaliação participativa com vistas a melhores resultados 

administrativos e acadêmicos; 

 melhoria da ambiência e interação acadêmica; 

 comunicação institucional de forma integrada e articulada e 

 ações quantitativas e qualitativas no âmbito da saúde da região. 

 

 

3.8.2.1 Política Estruturante para Ensino, Iniciação Científica e Extensão. 

 

Busca de maior qualidade e de indissociabilidade entre ensino, iniciação 

científica e extensão, articulada com as necessidades regionais. 
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OBJETIVO 1: Melhorar a qualidade no ensino 

Meta 1 - Implementar ações para a melhoria da qualidade no ensino 

Ações 

Reestruturar os NDEs e o NAP. 

Atualizar os Projetos Pedagógicos dos Cursos, adequando-os às novas 

concepções sócio-políticas, teóricas metodológicas, às novas tecnologias e às 

novas concepções de inclusão social. Ou seja, de acordo com as demandas 

da sociedade e do mercado, sempre em conformidade com as DCNs, ou 

Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia, quando aplicável. 

Organizar os conteúdos curriculares em três núcleos de conhecimentos: 

Núcleo de estudos do Ciclo Básico; núcleo de estudos profissionalizantes e 

núcleo de estudos complementares. 

Reestruturar a metodologias de ensino (Consolidação do uso das 

metodologias ativas e TIC). 

Expandir o quadro de docentes, tutores e pessoal técnico administrativo. 

Implementar um novo Plano de Cargo e Salário Docente e Administrativo, 

dadas as exigências do mercado. 

Estimular a incorporação de tecnologias de informação à educação. 

Consolidar os cursos existentes, assegurando melhor formação acadêmica e 

melhor desempenho nos sistemas de avaliação. 

Consolidar a Editora Sena Aires. 

Consolidar o Núcleo Educação Continuada. 

Implementar o Repositório Institucional e o Repositório do TCC. 

Criar a Empresa Jr e os Grupos de Estudos. 

Reformular a página institucional.   
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Meta 2 - Dinamizar a política de estágios e mobilidade na Faculdade 

Ações 

Buscar novos espaços para realização de estágios, remunerados ou não 

remunerados, obrigatórios ou extracurriculares, inclusive interno nas unidades 

da FACESA; 

Implementar do Núcleo de Mobilidade Acadêmica; 

Estimular a consolidação do Diretório Acadêmico ou dos Centros Acadêmicos. 

Promover a parceria e integração com os diversos setores da sociedade 

regionais ou interestaduais, públicos ou privados, em especial: Hospitais 

gerais e especializados, ambulatórios, rede básica de serviços de saúde e 

comunidades, enquanto ampliamos a penetração nos setores de prestação de 

serviços, como empresas, escritórios, associações e demais entidades. 

 

Meta 3 - Ocupar as vagas ociosas/captação de acadêmicos 

Ações 

Reestruturar a Comissão do Processo Seletivo. 

Reestruturar o Portal Institucional 

Implementar a Central de Relacionamento e a Central de Comunicação e 

Marketing. 

Reduzir a evasão. 

Aprimorar do Marketing da IES. 

Aperfeiçoar dos mecanismos de divulgação acadêmico/administrativa. 

Aumentar de bonificações nas matrículas dos calouros. 

 

Meta 4 - Reduzir a evasão 

Ações 

Acompanhar sistematicamente a Secretaria Acadêmica: 

matrícula/renovação, trancamento, desistência, aprovação, reprovação, 

indicadores de desempenho e diplomação. 
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Acompanhar sistematicamente as Coordenações de Curso, dos NDEs e dos 

Colegiados de Curso. 

Ampliar o número das diversas modalidades de fomento auto-financiado 

destinadas a discentes com vulnerabilidade social. 

Implementar os mecanismos de retenção baseados em atendimento e 

sondagem de engajamento. 

Consolidar a política de atendimento ao discente 

 

Meta 5 - Melhorar a qualidade de aulas práticas. 

Ações 

Atualizar as normas para realização das aulas práticas. 

Atualizar as normas de uso e dos sistemas de segurança dos laboratórios de 

ensino. 

Manter a modernização dos equipamentos dos Laboratórios de Ensino. 

Adquirir equipamentos dos laboratórios de ensino. 

Implementar o laboratório de inovação acadêmica; 

Implementar a Sala de Aula Invertida; 

Melhorar o laboratório de informática; 

Implementar a sala de criação; 

Implementar a Brinquedoteca. 

 

Meta 6 - Criar e implantar novos cursos de Graduação, Tecnólogos e 

Pós-Graduação Lato Sensu na FACESA, inclusive na modalidade de 

Educação a Distância - EaD 

Ações 

Realizar um diagnóstico embasado nas demandas da sociedade e do Mercado 

para a criação/implantação de novos cursos de graduação e tecnólogos; 

Proporcionar condições para a formação de recursos humanos mediante a 

utilização das tecnologias da informática em EAD; 

Proporcionar, à comunidade acadêmica, infraestrutura física e acadêmica 



Telefone: (61) 3627-4200  
Rua Acre, Qd. 02. Lts. 17/18, s/n  
Setor de Chácaras Anhanguera  

Valparaíso de Goiás/GO  
CEP 72870-508  

 

 

 

 

 

 
Elaboração: Comissão de Avaliação- Revisão Linguística: Jonas Rodrigo Gonçalves - Aprovado por: Nº 07/2018 

CONSU Versão 2.0 
96 

 

adequada às finalidades dos cursos implantados pela FACESA, atendendo 

aos padrões de qualidade fixados pelo MEC, tanto na sede, como nos Polos 

de apoio presencial que venham a ser criados; 

Garantir processos e infraestrutura plenamente acessíveis do ponto de vista 

físico, metodológico, pedagógico, digital e atitudinal. 

Elaborar os planos de acessibilidade e de fuga. 

 

Meta 7 - Promover formação do corpo docente, tutorial e administrativo 

objetivando a melhoria do ensino 

Ações 

Implementar projeto de qualidade de vida. 

Fortalecer a comunicação institucional de forma integrada e articulada. 

Elaboração ou Atualização de políticas, regulamentos e processos em cada 

setor. 

Apresentar as ferramentas disponíveis no Sistema Acadêmico a comunidade 

acadêmica. 

Capacitar o corpo docente e administrativo na modalidade em EaD. 

Capacitar o corpo docente em cursos de capacitações em metodologias 

ativas; 

Ofertar pós graduação Lato Sensu cursos, seminários, oficinas de formação 

pedagógica para a formação continuada. 

 

Meta 8 - Expandir o quadro de docentes, tutores e pessoal técnico 

administrativo como condição para melhorar e ampliar a qualidade no 

ensino, na iniciação científica e na extensão 

Ações 

Ampliar o quadro de docentes da FACESA, respeitando a área de 

conhecimento, para propiciar a melhoria das condições de ensino, o pleno 

funcionamento dos cursos e atividades acadêmicas em andamento e o 

atendimento da expansão acadêmica. 
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Buscar novas contratações para o quadro técnico-administrativo, de forma a 

garantir o apoio necessário ao pleno funcionamento das atividades 

desenvolvidas na Faculdade, inclusive sua expansão. 

Reformular o processo seletivo da contratação dos quadros de docentes e 

técnico administrativo. 

 

Meta 9 - Ampliar e modernizar a Biblioteca da Faculdade 

Ações 

Elaborar plano de expansão física da biblioteca. 

Elaborar plano de atualização de acervo. 

Elaborar políticas de serviços da biblioteca que atendam as necessidades 

institucionais. 

Celebrar convênios com bibliotecas virtuais e periódicos. 

Melhorar a infraestrutura de forma inovadora e acolhedora 

 

Meta 10 - Consolidar a política institucional de avaliação dos cursos de 

graduação 

Ações 

Reestruturar o NAP. 

Realizar debates para discussão do processo de avaliação em todas suas 

dimensões. 

Aprimorar a cultura de avaliação objetivando a melhoria do desempenho dos 

acadêmicos e dos cursos (ENADE), consequentemente o CPC e IGC, com 

parceria com a CPA. 
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Meta 11 - Acompanhar a situação dos egressos como forma de avaliar os 

cursos vigentes e estabelecer políticas de educação continuada 

Ações 

Atualizar a política e ações de acompanhamento de egressos. 

Estimular à realização de eventos e programas de formação continuada para 

egressos. 

Criar a Associação dos Egressos da FACESA. 

Ofertar cursos de educação continuada ao Egresso. 

Criar a Comissão de Acompanhamento do Egresso 

 

Meta 12 - Analisar, revisar e complementar o processo de avaliação 

institucional em função da Lei nº 10.861, de 14 de abril 2004, que implanta 

o SINAES 

Ações 

Reestruturar a composição dos membros CPA. 

Reformular o projeto de auto avaliação institucional as necessidades da 

FACESA, como instrumento de gestão e de ações acadêmico/administrativa 

de melhoria institucional. 

Atualizar o questionário da CPA. 

Atualizar o Plano de Ação  

Criar um software para análise estatística dos dados do egresso. 

Melhorar a infraestrutura da CPA 

 

Meta 13 - Melhorar a manutenção e adequação da infraestrutura física 

acadêmica e administrativa de acordo com o uso e novas demandas, 

sobretudo respeitando a sustentabilidade ambiental 

Ações 

Reformar a estrutura da Secretaria Acadêmica. 

Reformar as salas de Coordenações de Cursos. 

Reformar a sala de Departamento de Pessoas. 
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Criar a Sala de Ideias 

Reformar o Departamento Financeiro. 

Reformar a portaria. 

Melhorar as salas de aulas. 

Reestruturar a sala de Professores em Tempo Integral. 

Elaborar plano de atualização dos laboratórios de informática. 

Reformar as instalações sanitárias. 

Ampliar o uso de recursos tecnológicos na ação docente, discente e técnico 

administrativo. 

Construir, reformar e adaptar a estrutura física e acadêmica para o 

credenciamento de EaD. 

Estruturar os sanitários para diversidade, PNE e familiar. 

Criar espaços inovadores e acolhedores. 

Construir o bloco H  

 

OBJETIVO 2: Estimular a iniciação científica em áreas estratégicas para o 

desenvolvimento regional 

Meta 1 - Ampliar e melhorar a qualidade da iniciação cientifica na 

FACESA. 

Ações 

Atualizar as políticas e regulamento do PIC. 

Elaborar políticas de ações acadêmico-administrativas. 

Intensificar o estímulo a docentes e discentes para atuação em projetos de 

iniciação científica, por meio de auxílio, provenientes da própria instituição, das 

agências de fomentos e parcerias. 

Estimular o aumento da produção de artigos científicos. 

Indexar a Revista de Divulgação Científica Sena Aires (REVISA) junto a 

Qualis. 

Implementar a Revista de Extensão e Iniciação Científica (REIcEN). 

Implementar os grupos e linhas de iniciação científica institucionalizadas. 
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Implementar o apoio e estímulo às parcerias com instituições nacionais ou 

estrangeiras para intercâmbios e ampliação da capacidade desenvolvimento 

da iniciação científica local 

 

Meta 2 - Articular a iniciação cientifica desenvolvida na FACESA com o 

desenvolvimento regional. 

Ações 

Criar redes de iniciação científica entre a FACESA e outras instituições. 

Implementar o desenvolvimento tecnológico e conservação ambiental em 

áreas estratégicas. 

Identificar temas e problemas da realidade regional e proposição de políticas. 

Criar parcerias com organizações públicas e privadas da sociedade civil para 

melhor articular a iniciação científica com as necessidades do 

desenvolvimento regional. 

 

OBJETIVO 3: Consolidar a pós-graduação Lato Sensu na FACESA 

Meta 1 - Otimizar a estrutura de funcionamento da pós-graduação. 

Ações 

Estimular o compartilhamento de disciplinas e ações comuns entre os Cursos 

de Pós-graduação da Faculdade. 

Utilizar espaços compartilhados com cursos afins ou da mesma área. 

Estimular à integração das atividades de iniciação científica e extensão entre 

os cursos de graduação. 

Buscar parceria com outras instituições para o desenvolvimento dos cursos de 

especialização. 

Aprimorar e consolidar oferta de cursos Lato Sensu, (especializações). 
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OBJETIVO 4: Solicitar o credenciamento de EaD 

Meta 1 - Credenciar a modalidade de EaD na FACESA. 

Ações 

Obter o credenciamento em EaD. 

Obter a autorização de cursos de graduação, tecnólogos, extensão e pós-

graduação Lato Sensu na modalidade em EaD. 

Capacitar o corpo docente, tutorial e administrativo na modalidade em EaD 

(oferta de curso de pós-graduação Lato Sensu em EaD e cursos de 

capacitações voltadas para a EaD). 

Contratar para a Coordenação de EaD e TI. 

Adequar a infraestrutura física e acadêmica, para atender as demandas da 

modalidade em EaD. 

 

OBJETIVO 5: Promover a extensão como fundamento do desenvolvimento 

curricular e de contribuição para o desenvolvimento regional e a melhoria das 

condições sociais 

Meta 1 - Ampliar a atividade de extensão na FACESA 

Ações 

Estimular à adoção da extensão como atividade curricular. 

Aprimorar atividades de extensão, sempre aliados ao ensino e a iniciação 

científica. 

Ofertar cursos e treinamentos específicos que possam contribuir com a 

construção das competências profissionais. 

Estimular o envolvimento de docentes, acadêmicos e técnicos em atividades 

de extensão. 

Buscar apoio das agências de fomento para realização de projetos de 

extensão. 

Promover interação com outras instituições na captação de parcerias tendo 

em vista o desenvolvimento de programas e projetos que incentivem novos 

meios e processos de produção, inovação e transferência de conhecimentos e 
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prestação de serviços de interesse público ampliando a acessibilidade da 

sociedade ao saber produzido. 

 

Meta 2 - Promover a socialização do conhecimento e maior interação entre a 

FACESA e a sociedade 

Ações 

Realizar eventos periódicos como forma de divulgação da produção, atualização e 

busca de maior articulação entre os cursos de Graduação e Pós-graduação e, de 

uma forma geral, entre o ensino/iniciação científica/extensão. 

Aprimorar a integração das semanas acadêmicas e atividades de recepção de 

calouros por áreas afins. 

Buscar parcerias com outras instituições e prefeituras de apoio para a oferta de 

prestação de serviços técnicos, científicos, tecnológicos e culturais de interesse da 

sociedade. 

Consolidar a política de estímulo para o corpo docente, tutor e discente. 

 

Tabela 23 – Cronograma - Busca de maior qualidade e de indissociabilidade entre 

ensino, iniciação científica e extensão, articulada com as necessidades regionais. 

OBJETIVO 1: Melhorar a qualidade no ensino 

Metas 2018 2019 2020 2021 2022 

Atualizar os Projetos Pedagógicos de Curso      

Dinamizar a política de estágios e mobilidade na 

Faculdade 
     

Ocupar as vagas ociosas/captação de 

acadêmicos 
     

Reduzir a evasão      

Melhorar a qualidade de aulas práticas      

Promover formação do corpo docente e 

administrativo objetivando a melhoria do ensino 
     

Capacitar o corpo docente e tutor na      
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implementação das metodologias ativas 

Consolidar a Editora Sena Aires      

Criar a Central de Relacionamento e 

Comunicação e Marketing 
     

Expandir o quadro de docentes e pessoal técnico 

administrativo como condição para melhorar e 

ampliar a qualidade no ensino, na iniciação 

científica e na extensão. 

     

Implementar um novo Plano de Cargo e Salário 

Docente e Administrativo 
     

Ampliar e modernizar a Biblioteca da Faculdade      

Consolidar a política institucional de avaliação dos 

cursos de graduação em parceria com a CPA 
     

Acompanhar a situação dos egressos como forma 

de avaliar os cursos vigentes e estabelecer 

políticas de educação continuada 

     

Analisar, revisar e complementar o processo de 

avaliação institucional em função da Lei nº 10.861, 

de 14 de abril 2004, que implanta o Sinaes. 

     

Melhorar a manutenção e adequação da 

infraestrutura física acadêmica e administrativa de 

acordo com o uso e novas demandas, sobretudo 

respeitando a sustentabilidade ambiental e 

acessibilidade na plenitude. 

     

Consolidar os cursos existentes, assegurando 

melhor formação acadêmica e melhor 

desempenho nos sistemas de avaliação. 

Consolidar o Núcleo Educação Continuada. 

Implementar o Repositório Institucional e o 

Repositório do TCC. 
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Criar a Empresa Jr e os Grupos de Estudos. 

Reformular a página institucional.   
     

 

OBJETIVO 2: Estimular a iniciação científica em áreas estratégicas para o 

desenvolvimento regional 

Metas 2018 2019 2020 2021 2022 

Ampliar e melhorar a qualidade da iniciação 

cientifica na FACESA. 
     

Articular a iniciação cientifica desenvolvido na 

FACESA com o desenvolvimento regional. 
     

 

OBJETIVO 3: Consolidar a pós-graduação Lato Sensu na FACESA.  

Metas 2018 2019 2020 2021 2022 

Otimizar graduação e a estrutura de 

funcionamento da pós-graduação 
    

 

 

OBJETIVO 4: Solicitar o credenciamento em EaD  

Metas 2018 2019 2020 2021 2022 

Criar e implantar novos cursos tecnólogos, 

graduação, extensão e pós-graduação Lato Sensu na 

FACESA na modalidade em EaD 

    

 

Celebrar convênios com as bibliotecas virtuais      

Capacitar o corpo docente, tutor e administrativo na 

modalidade em EaD 
    

 

Adequar às instalações físicas e acadêmicas      

 

OBJETIVO 5: Promover a extensão como fundamento do desenvolvimento curricular e de 

contribuição para o desenvolvimento regional e a melhoria das condições sociais 

Metas 2018 2019 2020 2021 2022 

Ampliar a atividade de extensão na FACESA.      
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Promover a socialização do conhecimento e maior 

interação entre a FACESA e a sociedade. 
    

 

 

 

3.8.2.2 Política Estruturante para Responsabilidade Social 

 

Ampliar relações com a sociedade, no sentido de contribuir com o 

desenvolvimento regional sustentável e responsabilidade social. 

 

OBJETIVO 1: Cooperar com a resolução dos impactos ambientais no município, na 

região e no estado de Goiás. 

Meta 1 

Ampliar as parcerias com entidades públicas, privadas e sociedade civil organizada 

para implementar ações de formação de recursos humanos e desenvolvimento de 

atividades voltadas para resolução dos problemas ambientais. 

Ações 

Realizar cursos de extensão, capacitação e especialização na área ambiental para 

atender diferentes demandas. 

Apoio à superação dos problemas ambientais, no campo da saúde, por meio da 

capacitação de recursos humanos para enfrentamento de endemias e epidemias. 

Apoiar o estabelecimento de parcerias com instituições, das diversas esferas, 

envolvidas com as questões de sustentabilidade e condições ambientais. 

Participar dos Conselhos Municipais, Indústria e Educação, para a busca e 

recomendações de ações conjuntas. 

Estabelecer parcerias com as prefeituras para intermediar a atuação nos órgãos 

públicos visando o desenvolvimento de projetos de iniciação científica, ensino, 

extensão, desenvolvimento científico e tecnológico, incluindo prestação de serviços. 
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OBJETIVO 2: Contribuir para a melhoria da saúde pública no município, na região 

estado de Goiás. 

Meta 1 

Desenvolver atividades de ensino para qualificação de Recursos Humanos na área 

de saúde, inclusive na modalidade semipresencial. 

Ações 

Capacitação de Recursos Humanos, inclusive na modalidade à distância, para 

atuação nas diversas áreas vinculadas à saúde: (Administração Hospitalar; 

enfrentamento de endemias, e outros). 

Busca de parceria com as prefeituras de apoio para o desenvolvimento dos 

programas e projetos específicos de qualificação de recursos humanos em saúde. 

 

Meta 2 

Fortalecer a integração da FACESA com a Rede de Saúde para atuação em 

cooperação e ampliação dos campos de acadêmicos. 

Ações 

Estabelecer acordos de cooperação e ampliação dos convênios interinstitucionais 

para atuação na área de saúde e ampliação do campo de estágio para acadêmicos; 

Apoiar e Estimular às Atividades da Atenção Primária em Saúde nas áreas cobertas 

pelas Unidades Escolares, por meio da extensão; 

Integrar ações de Educação em Saúde e Educação Ambiental, por meio da 

extensão; 

Buscar parceria com as prefeituras para o desenvolvimento de programas e 

projetos específicos de qualificação de recursos humanos para a rede de serviços 

em saúde. 
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OBJETIVO 3: Colaborar com a valorização da cultura e arte do contexto guianense 

e do conhecimento tradicional. 

Meta 1 

Ampliar as atividades de extensão que valorizem as expressões culturais regionais, 

contribuindo para aliar a formação profissional à formação cultural. 

Ações 

Revitalizar e ampliar projetos de extensão que associam o ensino à cultura e aos 

saberes regionais. 

Realizar as atividades de extensão e cursos de especialização voltados para a 

compreensão da cultura e dos saberes regionais e locais, que estimulem a 

produção de literaturas, músicas e outras manifestações da cultura goianiense. 

Implementar semanas temáticas. 

Realizar eventos que prestigiem a cultura e os saberes da população local e 

regional. 

Estimular à publicações que tratem da cultura e os saberes regionais e locais; 

Estimular à participação de docentes, acadêmicos e técnicos em eventos culturais. 

 

OBJETIVO 4: Contribuir para a garantia das políticas nacionais de inclusão social e 

respeito às diversidades 

Meta 1 

Promover ações que estimulem o atendimento às pessoas com deficiências 

Ações 

Realizar atividades de extensão (cursos, oficinas, seminários, treinamentos) 

voltados para a inclusão digital de pessoas com deficiências. 

Implementar meios de acesso e de material didático que atendam as pessoas com 

deficiências. 
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Tabela 24 - Cronograma - Ampliação das relações com a sociedade, no sentido de 

contribuir com o desenvolvimento regional sustentável, responsabilidade social e 

mobilidade e intercâmbio educacional. 

OBJETIVO 1: Cooperar com a resolução dos impactos ambientais no 

município, na região e no estado de Goiás. 

Metas 2018 2019 2020 2021 2022 

Ampliar as parcerias com entidades públicas, 

privadas e sociedade civil organizada para 

implementar ações de formação de recursos 

humanos e desenvolvimento de atividades 

voltadas para resolução dos problemas 

ambientais. 

     

 

OBJETIVO 2: Contribuir para a melhoria da saúde pública no Município, na 

Região Estado de Goiás 

Metas 2018 2019 2020 2021 2022 

Desenvolver atividades de ensino para 

qualificação de Recursos Humanos na área 

de saúde, inclusive na modalidade 

semipresencial. 

     

Fortalecer a integração da FACESA com a 

Rede de Saúde para atuação em cooperação 

e ampliação dos campos de estágio para 

semipresencial. 
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OBJETIVO 3: Colaborar com a valorização da cultura e arte do contexto 

goianiense e do conhecimento tradicional 

Metas 2018 2019 2020 2021 2022 

Ampliar as atividades de extensão que 

valorizem as expressões culturais regionais, 

contribuindo para aliar a formação 

profissional à formação cultural. 

     

 

OBJETIVO 4: Contribuir para a garantia das políticas nacionais de inclusão 

social e respeito às diversidades 

Metas 2018 2019 2020 2021 2022 

Promover ações que estimulem o 

atendimento às pessoas com deficiências. 
     

 

 

Fica aqui, sumarizado o compromisso da FACESA, na apresentação dos 

princípios pedagógicos que orientam a ação educativa da IES, contemplando o perfil 

do egresso, definindo as metodologias de ensino a serem adotadas pelos cursos da 

FACESA, privilegiando o uso de recursos tecnológicos, princípios pedagógicos 

integradores, bem como a busca da implementação das metodologias ativas de 

ensino e aprendizagem, flexibilidade dos componentes curriculares, oportunidades 

diferenciadas de integralização do curso, aproveitamento de estudos e 

competências desenvolvidas no trabalho e outros meios. Outrossim, a FACESA 

define, por meio deste instrumento as políticas para o ensino, incluindo as diretrizes 

e princípios pedagógicos para a concepção dos PPC de todos os cursos, bem como 

as políticas para a iniciação científica, a pós-graduação Lato Sensu, a extensão e as 

respectivas formas de operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo 

à produção acadêmica. 
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3.8.3 Princípios Filosóficos e Técnico-Metodológicos Gerais das Práticas 

Acadêmicas 

 

Todo projeto pedagógico deve estar referenciado em conceitos e concepções 

que balizam a operacionalização das ações acadêmicas. O cenário contemporâneo 

educacional apresenta, em parte, algum consenso, e em parte, alguma 

normatividade em relação ao conjunto de referências pedagógicas. A normatividade 

relaciona-se basicamente aos documentos oficiais que estabelecem as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DNCs) para o ensino de graduação e Catálogo Nacional de 

Cursos Tecnológicos para CSTs, na medida em que estas incorporam em seu 

escopo a orientação da formação para o desenvolvimento de habilidades e 

competências, a multidisciplinaridade, a sistematização do conteúdo programático 

em eixos e a flexibilização, entre outras referências. 

O PPI da FACESA apresenta a seguir, sinteticamente, um conjunto de 

conceitos e concepções, de forma a estabelecer um quadro mínimo de referência 

para o suporte de sua estruturação e operacionalização. Certamente, tais 

referências devem ser desenvolvidas no âmbito das discussões próprias à revisão 

dos PPCs, de forma a ser desdobrada em ações orientadas a sua objetivação. 

O PPI como instrumento político, cultural e científico, decorrente de 

construção coletiva, deverá englobar o conjunto de atividades vivenciadas pelo 

aluno, durante o período de sua formação, e pressupõe a adoção dos seguintes 

princípios: 

 Concepção programática de formação e desenvolvimento da pessoa humana; 

 Articulação de estrutura, disciplinas e atividades curriculares, voltada 

dinâmica da realidade, ao trabalho e à função social da FACESA; 

 Tratamento das disciplinas e atividades, bem como sua estrutura e 

operacionalização, com flexibilidade; 

 Preservação da harmonia e do equilíbrio das diferentes disciplinas e 

atividades que compõem o currículo; 

 Ação articulada e cooperativa dos docentes, principais agentes responsáveis 

pela efetivação dos PPCs; 
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 Participação conjunta dos acadêmicos e egressos no seu processo de 

desenvolvimento humano e profissional de forma contínua e autônoma. 

 

A FACESA promove a formação atualizada dos alunos e sua capacitação 

para uma sociedade em mudança oferecendo um ensino ético e de qualidade, 

tecnologicamente avançado e dirigido para o futuro, nas áreas das ciências 

humanas, sociais, exatas e da saúde. Sua finalidade maior é promover o 

desenvolvimento do potencial dos alunos, estabelecendo condições que possibilitem 

uma inserção ativa no mercado de trabalho e a solução criativa de problemas que a 

sociedade propõe. 

O PPI apresenta a concepção teórico-metodológica a ser sistematizada em 

cada projeto de curso da FACESA, estabelecendo as linhas norteadoras do 

processo de educação e de formação profissional, que visam contribuir para o 

desenvolvimento local e regional. 

Na crença de que a academia é o espaço próprio para estudos e pesquisas, 

transformação e produção de novos saberes, a FACESA definiu a implantação de 

projetos de ensino, iniciação científica e extensão e de processos inovadores, com o 

propósito de preparar pessoas para atender as exigências do mundo do trabalho. 

Esses processos estabelecem a transferência do centro das ações do ensino para o 

acadêmico, favorecendo ambientes facilitadores e utilizando uma pedagogia crítico-

reflexiva na construção do conhecimento. 

A concepção político-filosófica da FACESA - têm como pilares o Conhecer, o 

Fazer, o Viver Junto e o Ser Presente na ação pedagógica dos projetos 

pedagógicos, favorecendo a formação integral do acadêmico e possibilitando, por 

meio de propostas interdisciplinares, da resolução de problemas e da sistematização 

de processos dialógicos, o aprender a aprender. Está voltada para a formação de 

competências, orientando o acadêmico para a busca e a construção do seu próprio 

conhecimento, aprendendo não só a ser o profissional, mas também a ser um 

cidadão integrado à realidade social em que vive. 

Os PPCs estabelecem um currículo integrado, centrado no acadêmico, 

propondo uma prática profissional diferenciada, sintonizada com o mundo do 
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trabalho e com as necessidades sociais e a proposição de um sistema de avaliação 

abrangente, com indicadores importantes para a nova visão de excelência 

acadêmica preconizada nos documentos institucionais. 

Esses projetos pedagógicos oportunizam um maior envolvimento dos 

acadêmicos com as disciplinas, tendo por base um projeto integrado e integrador 

que permite o equilíbrio entre conhecimentos, habilidades, atitudes e, ainda, que o 

aluno aprenda por si próprio; assim, a aprendizagem passa a ser vista como um 

processo contínuo, evidenciada por conceitos significativos, desenvolvidos 

constantemente e não de forma isolada, fragmentada e sem vínculos com a 

realidade das pessoas. 

A FACESA tem sua ação pedagógica baseada em princípios educacionais 

que propõem: 

 Formação crítica e construtiva; 

 Excelência de processos; 

 Autonomia intelectual; 

 Preparação técnico científica; e 

 Postura ética e profissional. 

 

A institucionalização destes princípios é assegurada por projetos que tem por 

objetivo a construção da autonomia intelectual do acadêmico, considerando 

também: 

 A organização global do conhecimento; 

 A metodologia baseada em problemas, dentre outras; 

 A interação do acadêmico com o objeto de estudo; 

 As oportunidades diversificadas de aprendizagem; e 

 A contextualização das atividades de ensino, iniciação científica e extensão. 

 

O PPI, na visão da problematização do saber, precisa ser visto como a 

ressignificação dos espaços de aprendizagem, envolvendo sincronicamente todas 
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as atividades num pensar que se complementa no outro. Nesta perspectiva, o 

trabalho docente aparece como possibilidade de construção coletiva. 

Nessa medida, o PPI juntamente com os PPCs, devem traduzir-se em novas 

referências que orientam o fazer pedagógico com vistas a formar profissionais 

adequados aos novos tempos e às atuais demandas da sociedade. 

Vale ressaltar, que a gestão acadêmica administrativa da FACESA deve rege 

pelos valores éticos, objetivando assegurar o direito dos sujeitos que participam da 

vida acadêmica de ter voz e voto nas decisões que dizem das políticas e ações 

institucionais. Deve-se prever também a participação da sociedade civil organizada 

nos espaços de debate e de reflexão da vida da FACESA. 

A participação da comunidade interna e, em alguns casos, da comunidade 

externa nos Conselhos e Colegiados espaços coletivos de decisão, possibilita uma 

forma de governo horizontal. Hannah Arendt (1973) considera os Conselhos a única 

forma possível desse tipo de governo. 

Todas as ações, desenvolvidas no espaço da FACESA, devem ser pensadas 

no sentido antropológico do termo, que, como referido por Chauí (2003), tem relação 

com o tempo: É introduzir alguém no passado de sua cultura, é despertá-lo para 

questões que esse passado engendra para o presente. É estimular a passagem do 

instituído ao instituto". 

Em síntese, acompanhando a autora, há formação quando há obra de 

pensamento, e há obra de pensamento quando o presente é apreendido como 

aquilo que exige de nós o trabalho da interrogação, da reflexão e da crítica. 

A indissociabilidade entre ensino, iniciação cientifica e extensão deverá se 

constituir princípio fundante, uma vez que reflete um conceito de qualidade do 

trabalho acadêmico, à medida que favorece a interação entre a Faculdade e a 

sociedade civil organizada, a autorreflexão crítica, a participação ativa dos 

acadêmicos na construção de conhecimentos, além de potencializar o significado 

social do trabalho acadêmico. 

A formação deve pressupor, além da dimensão cognitiva, as dimensões ética, 

estética, cultural e política, exigindo que todos os Projetos Pedagógicos de Cursos 

tragam o compromisso com a formação para a cidadania. Também uma formação 
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capaz de responder às exigências do mundo do trabalho com a preparação de um 

profissional capaz de decidir, criar, liderar e conviver com processos em 

permanentes transformações. 

Outrossim, o Compromisso Institucional pauta-se em “ministrar ensino 

superior de excelência de graduação, promovendo, assim, mudanças regionais e 

interlocução regional e nacional por meio do ensino, da iniciação científica e da 

extensão”. 

Para a realização do compromisso institucional, da missão, da visão de futuro 

e dos princípios a FACESA trabalha para a preparação de profissionais competentes 

e éticos, aptos a aprender, a criar, a recriar e a empreender, assim como 

interessados no se próprio crescimento e atualização, capazes de exercer a 

cidadania participativa, responsável e solidário, intervir na realidade política, social, 

econômica, ambiental e cultural e contribuir para o desenvolvimento local, regional e 

nacional. 

Pari passu, a FACESA busca numa constante a interação e articulação com a 

sociedade. A “Interação” se apresenta como desdobramento do princípio da 

democracia, em que se presume participação coletiva nas definições das políticas e 

das ações da FACESA. 

A interação deve ser concebida em vários níveis. O primeiro nível é a 

interação que deve ser pensada com vista ao fortalecimento da dimensão do 

campus que marca a FACESA e, nessa linha, o campus deve participar articulada e 

ativamente das decisões políticas, acadêmicas e culturais da Instituição. A 

mobilidade estudantil, de docentes e de colaboradores técnicos administrativos da 

FACESA, constitui meio importante para o estabelecimento de cooperação e 

fortalecimento da Faculdade. 

Outro nível da interação é a que se dá entre as funções básicas da 

Faculdade: ensino, iniciação científica e extensão. É preciso conceber essas três 

funções imbricadas umas nas outras, sem o que não avançaremos no que toca a 

uma concepção fragmentária da realidade, e nosso ensino não passará de mera 

repetição e transmissão de conhecimentos. Essas três funções devem ser 
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compreendidas como três dimensões do processo de produção e de socialização do 

conhecimento. 

A ser assim entendidas e implementadas, do ponto de vista do fazer 

acadêmico, é de esperar que se dê o salto de qualidade no que diz respeito à 

adoção de uma perspectiva sistêmica da Faculdade, com inovação nos currículos da 

graduação. Também se colocam como imperiosas a reorganização acadêmica e 

administrativa, além da nucleação dos estudos e iniciação científica e extensão. 

Pensar na interação entre os sujeitos da prática educativa - acadêmico, 

colaboradores técnico-administrativos e docentes - para as proposições de políticas 

e ações no interior da FACESA é indispensável para garantir a qualidade nas ações 

desenvolvidas. 

 

 

3.8.4 Princípios Metodológicos 

 

Relativamente às práticas acadêmicas, a FACESA assume a perspectiva de 

acompanhar o ritmo do desenvolvimento social e concretizar seu projeto educacional 

com a convicção de contribuir para a consolidação de valores pessoais, sociais, 

éticos, culturais e profissionais, em meio a um contexto dinâmico de modificações e 

de avanços científicos e tecnológicos. 

Partindo-se desta ideia, os princípios metodológicos da Instituição 

fundamentam-se nos seguintes princípios: interdisciplinaridade; relação dialógica 

entre a teoria e prática; aprendizagem significativa; aprendizagem cooperativa e 

colaborativa; busca de conhecimento por meio de processos investigativos; 

privilegiando o uso de recursos tecnológicos e ambientes virtuais de aprendizagem. 

Dessas premissas, busca-se, no processo de ensino e aprendizagem, um 

diálogo entre a teoria e a prática, focalizando a ação educativa na participação ativa 

e crítica do acadêmico, na aquisição de conhecimentos, no desenvolvimento de 

habilidades e em sua formação de valores e atitudes. Como forma de promoção da 

postura crítica e ativa dos acadêmicos, o ponto de partida para aprendizagem deve 

se dar num conjunto de significados, de diferentes formas de interpretação, que 
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advém de suas vivências escolares e de vida. É preciso que se problematizem as 

diferentes formas de interpretação para que estas sirvam de ancoradouro para a 

construção e propagação de novos saberes, que se tornem significativos. 

Assim, o processo de ensino e aprendizagem deve ocorrer de modo a 

possibilitar a construção/aquisição de fundamentos para que os discentes 

desenvolvam as competências necessárias ao exercício profissional e à sua 

participação na sociedade atual de forma crítica, reflexiva, ética, sustentável, 

empreendedora e com responsabilidade. 

São as seguintes as linhas mestras para a ação pedagógica da FACESA: 

 Busca da qualidade e da excelência da formação, comprometida com os 

padrões atuais das transformações socioculturais e do desenvolvimento 

científico e tecnológico; 

 Formação do profissional, com ampla e sólida base teórica, capacidade de 

análise do social e domínio dos procedimentos técnicos necessários ao 

exercício profissional; 

 

Valorização da dimensão sócio política e cultural, desenvolvendo a 

capacidade de leitura crítica de problemas e seus impactos locais, regionais e 

nacionais, que subsidiará a inserção do egresso no mundo do trabalho, como sujeito 

partícipe de sua construção, assumindo, portanto, o exercício profissional na direção 

da resolução de problemas e da cidadania, referenciado por sólidos padrões éticos. 

O caminhar na direção desse projeto pressupôs estabelecer um conjunto de 

princípios e procedimentos orientadores prioritários à ação, entre os quais cabe 

destacar: 

 Interdisciplinaridade, entendida como esforço que busca a visão global como 

superação do pensar simplificador e fragmentador da realidade, como forma 

de administrar a ótica pluralista das concepções de ensino, do saber e da 

prática; 

 Articulação entre o ensino, a iniciação científica e as atividades de extensão e 

de prestação de serviços à sociedade, em diferentes níveis de complexidade; 

 Fornecimento de sólida formação geral, em estreita interação com os 
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conhecimentos, competências e habilidades necessárias à formação do 

profissional; 

 Integração nos contextos reais de vida da comunidade, na rede de serviços e 

com profissionais em exercício, como espaços privilegiados do processo de 

ensino- aprendizagem, de forma contínua; 

 Desenvolvimento da capacidade de aprender a aprender, que engloba o 

aprender o conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a 

ser; 

 Diversificação dos contextos de ensino e dos cenários de prática profissional, 

que englobam diferentes modalidades de trabalho pedagógico e inserção do 

acadêmico em campos de prática com graus crescentes de complexidade; 

 Desenvolvimento de mecanismos de integração entre os diferentes cursos e 

dos cursos com a rede de serviços; 

 Desenvolvimento de modelos pedagógicos capazes de articular a 

competência científico- tecnológica e a relevância social; 

 Estruturação de matrizes curriculares flexíveis que, à diversidade de situações 

de ensino - aprendizagem associem a possibilidade de construção própria 

dos caminhos de produção do conhecimento pelo aluno, bem como a de 

crescimento autônomo; e 

 Utilização apropriada de tecnologias diversificadas. 

 

A FACESA utiliza, no desenvolvimento de seus cursos, observadas as 

especificidades de cada projeto pedagógico, a busca das metodologias ativas e 

interativas centradas no acadêmico, voltadas para o seu desenvolvimento 

intelectual, para a ênfase no desenvolvimento da capacidade de aprender a 

aprender. Alguns princípios metodológicos merecem destaque: 

 Interdisciplinaridade: A integração disciplinar possibilita análise dos objetos de 

estudo sob diversos olhares, constituindo-se questionamentos permanentes 

que permitam a (re) criação do conhecimento; 

 Formação Profissional para a Cidadania: As instituições têm o compromisso 
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de desenvolver o espírito crítico e a autonomia intelectual, para que, por 

intermédio do questionamento permanente dos fatos, o profissional possa 

contribuir para o atendimento das necessidades sociais; 

 Estímulo à Autonomia Intelectual: A autonomia significa ser autor da própria 

fala e do próprio agir, sendo coerente na integração do conhecimento com a 

ação. O desenvolvimento de uma postura investigativa por parte do 

acadêmico é fundamental para que construa sua autonomia intelectual e 

profissional; 

 Responsabilidade, Compromisso e Solidariedade Social: A compreensão da 

realidade social e o estímulo à solidariedade social devem ser o ponto 

integrador das ações de extensão vinculadas ao currículo; e 

 Diversificação dos Cenários de Ensino Aprendizagem: A diversificação dos 

cenários de ensino-aprendizagem e a inserção do aluno na rede de serviços 

desde os primeiros anos dos cursos devem contribuir para a formação do 

profissional generalista, capaz de atuar em diferentes níveis e de integrar 

criticamente conhecimentos teóricos, práticos, e realidade socioeconômica, 

cultural e política. 

 

Os princípios metodológicos são estabelecidos em consonância com os 

PPCs, observados os critérios que favorecem as atividades de ensino 

individualizado, de grupo e de estudos teóricos. 

Destacam-se, como metodologia de ensino aprendizagem, as seguintes 

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

aulas expositivas, visitas técnicas, aulas práticas, ensaios em laboratórios, estudos 

de meio, seminários, simpósios, palestras, pesquisa bibliográfica e iniciação 

científica, possibilita, ainda, sua visualização pelos acadêmicos para conhecimento, 

acompanhamento e discussão com os docentes responsáveis pelas disciplinas. 

Naturalmente, visando a contribuir para a interdisciplinaridade, é necessário 

garantir a integração horizontal e vertical dos conteúdos, o que se verifica, 

principalmente, por meio da distribuição das disciplinas nas matrizes curriculares.  
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3.8.5 Princípios Pedagógicos Integradores 

 

Considerando-se os princípios pedagógicos que norteiam o fazer pedagógico 

na FACESA, o docente é incentivado a buscar novas e diversificadas práticas 

pedagógicas. Este desafio, apoiado por uma infraestrutura de laboratórios recém 

modernizada e em constante atualização, permite a execução de projetos 

inovadores e integradores, e a busca da implementação das metodologias ativas, 

tanto no espaço da sala de aula, no espaço institucional e em ações extraclasse. 

Destacam-se: os estágios curriculares supervisionados; as atividades em 

laboratórios; as visitas técnicas; os trabalhos de curso; no uso de novas tecnologias 

educacionais; na participação em programas de extensão, iniciação científica e 

monitoria; no desenvolvimento e participação de projetos e ações de mobilidade e 

de cunho científico, cultural e social. Neste sentido, a FACESA estabelece a 

articulação das políticas de ensino, iniciação científica e extensão, bem como a pós-

graduação Lato Sensu objetivando a obtenção e geração de conhecimento, bem 

como seu devido registro por meio de estímulo à publicação acadêmica para o corpo 

docente, discente, bem como ao egresso. 

Em especial, a fim de garantir a humanização e a visão holística do mundo, a 

FACESA conta com o programa de Mobilidade Acadêmica, apoiada pelo Núcleo de 

Mobilidade Acadêmica, o qual objetiva o fomento de experiências de transferências 

temporárias entre IES, seja por parte de docentes ou discentes, entre instituições de 

ensino nacionais ou internacionais, objetivando a ampliação de visões, experiências 

e compreensão da diversidade cultural. Para a efetivação desse objetivo a FACESA 

obteve convênios e termos de cooperação com uma diversidade de instituições 

nacionais e internacionais, ainda que não necessária, o Programa de 

Internacionalização já encontra-se em andamento e executando ações tais quais: 

Convênio com a Escola de Línguas Wizard, a oferta de língua estrangeiras (inglês e 

espanhol) no programa de Nivelamento, previsão de promoção de eventos 

internacionais em parceria com outras IES do Brasil e no exterior, estímulo à 

publicação em periódicos e congressos internacionais, participação de processos 

avaliativos internacionais como o TOEIC e convênios com escolas de imersão em 
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língua inglesa na Europa (EC Malta). Ademais, a FACESA conta ainda com 

docentes e discente estrangeiros em seus quadros. 

As concepções e regulamentos das práticas pedagógicas estão registrados 

no projeto pedagógico de cada curso. Competem às Coordenações de Cursos, 

Colegiados de Curso, NDEs, NAP e Colegiados de Cursos identificar e propor 

práticas inovadoras e integradoras, observando-se as especificidades do curso, 

socializar e divulgar os resultados obtidos em função de sua aplicação, inclusive, 

como forma de capacitação docente e acadêmicos, resultando no desenvolvimento 

de suas habilidades e competências da iniciação científica ao longo de sua 

formação. 

 

 

3.8.6 Consolidação das Metodologias Ativas na FACESA 

 

Os cursos da FACESA investem em estruturas curriculares inovadoras que 

possibilitam o aprofundamento e atualização dos conteúdos, bem como a inclusão 

de novas metodologias que contemplam aspectos contextualizados com a realidade 

acadêmica e de mercado dinâmico e transformador no que tange a busca 

permanente da construção de competências e potencialidades dos discentes. 

O grande desafio deste início de século é a crescente busca por metodologias 

inovadoras que possibilitem uma prática pedagógica capaz de ultrapassar os limites 

do treinamento puramente técnico e tradicional, para efetivamente alcançar a 

formação do sujeito como um ser ético, histórico, crítico, reflexivo, transformador e 

humanizado. 

No entanto, não é possível pensar sobre a educação que temos sem 

compreender o contexto em que ela está inserida, e também é impossível refletir 

sobre a educação que queremos e na formação do docente do século XXI sem 

mencionar as mudanças que ocorreram nas propostas curriculares e nas práticas de 

ensino (GEMIGNANI, 2012). 
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Do mesmo modo, para as DCNs, não há como dissociar mudanças no setor 

de produção sem pensar nas mudanças ocorridas no mercado de trabalho e no 

processo de formação do profissional que nesse mercado irá atuar. 

Para tanto, será preciso concatenar os seguintes perfis: do aluno, do egresso, 

de habilidades e competências profissionais, em consonância com o 

desenvolvimento científico e tecnológico aliado a uma formação humanista e, 

também, ao desenvolvimento da cidadania. 

Esta nova perspectiva solicita uma formação que capacite esse profissional a 

modificar sua postura e seus procedimentos, além de flexibilizar seus equipamentos 

e tecnologias para atender às necessidades do desenvolvimento de uma sociedade 

sustentável (GEMIGNANI, 2012). Conhecer e aprender constituem-se fundamentais 

para o seu humano exercer a sua autonomia e sua cidadania, com argumentações e 

ética, para mudar a realidade e a sua vida. 

Essa perspectiva transformadora exigirá mudanças didáticas nos currículos, 

pois estes estão sobrecarregados de conteúdos insuficientes para a vida 

profissional, já que a complexidade dos problemas atuais exige novas competências 

além do conhecimento específico, tais como: colaboração, conhecimento 

interdisciplinar, habilidade para inovação, trabalho em grupo, educação para o 

desenvolvimento sustentável, regional e globalizado (GEMIGNANI, 2012). 

Adotar metodologias ativas evidencia-se um grande desafio na reformulação 

dos Projetos Políticos Pedagógicos, tarefa que todos os cursos superiores estão 

enfrentando a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) e Catálogo 

Nacional de Cursos Tecnológicos que, nos últimos anos, têm apontado para o 

compromisso com a realidade social concreta como a meta fundamental da 

formação na graduação. 

As chamadas metodologias ativas de ensino e aprendizagem emergem como 

estratégia de transformação. As metodologias ativas se baseiam no princípio teórico 

da autonomia, e no pressuposto de um acadêmico capaz de auto gerenciar seu 

processo de formação. Utilizar métodos inovadores para ultrapassar os limites do 

técnico e do tradicional ainda é um desafio, porém sua busca é essencial para que 
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se alcance a “formação do sujeito como um ser ético, histórico, crítico, reflexivo, 

transformador e humanizado” (GEMIGNANI, 2012). 

Os resultados da mediação de metodologias ativas, as quais podem ser 

aprendizagens significativas, podem ser entendidos no próprio perfil dos discentes 

definido pelas Diretrizes Curriculares Nacionais. Esse perfil visa à sólida formação 

técnica, científica e profissional, bem como o desenvolvimento da criticidade e da 

reflexão, da criatividade para resolução de problemas e entendimento dos aspectos 

políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, por meio de projetos 

pedagógicos flexíveis e transformadores. 

As mudanças curriculares têm por pressuposto a passagem da 

disciplinaridade para a interdisciplinaridade, além de apresentar novas estratégias 

de ensino e aprendizagem, como as metodologias ativas, consideradas um novo 

desafio para a formação de docentes do futuro. Mais que possibilitar o domínio dos 

conhecimentos crê-se que existe a necessidade de formar docentes que aprendam 

a pensar, a correlacionar teoria e prática, a buscar, de modo criativo e adequado às 

necessidades da sociedade, a resolução dos problemas que emergem no cotidiano 

da escola e no dia a dia. 

A metodologia ativa é uma concepção educativa que estimula processos 

construtivos de ação-reflexão-ação, em que o discente tem uma postura ativa em 

relação ao seu aprendizado numa situação prática de experiências, por meio de 

problemas que lhe sejam desafiantes e lhe permitam pesquisar e descobrir 

soluções, aplicáveis à realidade. 

Os alunos irão atuar em ambiente de estudos colaborativo, interativo, com 

estratégias de aprendizagens individuais e em grupos que envolvem o 

questionamento do saber e a produção de referenciais e ações que assegurem a 

expansão das fronteiras do conhecimento, possibilitando ir além dos conhecimentos 

construídos. Assim, nesse processo, cada aluno, ao mobilizar competências e 

habilidades e ao articulá-las com os variados conhecimentos, conteúdos e conceitos 

específicos, numa visão contextualizada e mediados pelo professor, se desenvolve 

para a vida em sociedade, em especial para o mundo do trabalho. 
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A modalidade de educação a distância EaD, enquanto processo de ensino e 

aprendizagem mediado por tecnologias de informação e comunicação, realiza-se 

com processos coerentes com a metodologia ativa e suas ações educativas 

buscando a produção de conhecimentos sobre as condições sociais concretas das 

regiões a que está inserida a FACESA, o que significa integrar, mediados pelas 

tecnologias digitais de informação e comunicação, o ensino, a iniciação científica a 

extensão, a inter e transdisciplinaridade como métodos, tendo como princípio o foco 

no aluno e a contextualização do conhecimento, pela ação dialógica de professores 

tutores mediada pelas TICs e, no presencial, da comunidade acadêmica (alunos e 

tutores) com a sociedade. 

As atividades obrigatórias serão realizadas por meio do ambiente virtual de 

aprendizagem. As atividades obrigatórias finais serão realizadas na FACESA e nos 

polos parceiros, conforme discriminado abaixo: 

a) Atividades no AVA: Atividades pertinentes às disciplinas como desafios, 

pesquisas e questionários serão desenvolvidas pelos alunos. Ao término de 

cada unidade, o aluno realiza um conjunto de exercícios com feedback para 

reflexão. A interatividade dos alunos entre eles, com os professores tutores e 

orientadores acadêmicos é fortemente estimulada na realização das 

atividades. Na EAD, incentiva-se também, os alunos a trabalharem em grupo, 

utilizando as TIC como os fóruns de discussão. 

b) Avaliações à distância: essencialmente de caráter formativo. Podem se 

constituir, de acordo com a essência do módulo, de trabalhos enviados para 

os tutores distância, com prazo para retorno das soluções. Podem ser 

Trabalhos escritos individuais ou em grupo; relatórios de projetos ou de 

pesquisas; participação em trabalhos, seminários; provas; estudo de caso, 

preparação e análise de planos; observação de aulas; entrevistas; memorial; 

monografia; exercícios; redação de textos; elaboração de material didático, 

comentários e resenhas sobre textos e vídeos; resolução de problemas, 

solução de casos práticos. 

c) Avaliações presenciais: os alunos realizarão, no polo, uma avaliação 

presencial ao final de cada disciplina. Os instrumentos e estratégias 



Telefone: (61) 3627-4200  
Rua Acre, Qd. 02. Lts. 17/18, s/n  
Setor de Chácaras Anhanguera  

Valparaíso de Goiás/GO  
CEP 72870-508  

 

 

 

 

 

 
Elaboração: Comissão de Avaliação- Revisão Linguística: Jonas Rodrigo Gonçalves - Aprovado por: Nº 07/2018 

CONSU Versão 2.0 
124 

 

escolhidos deverão estar articulados com os objetivos, os conteúdos e as 

práticas pedagógicas adotadas. A avaliação será elaborada pelo professor 

autor e discutida com os professores tutores.  

 

Portanto, a metodologia prevista visa atender ao desenvolvimento de 

conteúdos, às estratégias de aprendizagem, ao contínuo acompanhamento das 

atividades, à acessibilidade metodológica e à autonomia do discente. Assim, 

coaduna-se com práticas pedagógicas que estimulam a ação discente em uma 

relação teoria-prática, claramente inovadora e embasada em recursos que 

proporcionem aprendizagens diferenciadas dentro da área. 

 

 

3.8.7 A Função do Docente/Tutor nas Metodologias Ativas e o Planejamento 

 

Ao analisar duas simples questões de aprendizagem “Que competências e 

habilidades o docente/mediador deve possuir?” e “Quais são as características do 

ativador de mudanças?”, que remetem às características do docente mediador nas 

Metodologias Ativas, busca-se em Paulo Freire (1986) a inspiração para o início de 

uma escrita. 

Paulo Freire condenava, na década de 1970, aquilo que definiu como 

“educação bancária”, uma tarefa mais monetária do que educativa, o aluno visto 

como um depositário dos conteúdos a serem por ele aprendidos (FREIRE, 1986). 

O papel do docente, nesse tipo de atividade, seria o de transferir 

conhecimento, assim como se faz em uma transação bancária: possuo uma quantia, 

previamente determinada, que depositarei em uma conta, com a finalidade de 

armazenamento. O (A) aluno (a), assim, torna-se um “arquivo morto”, ou uma 

poupança (alguns dizem que se trata apenas de uma cabeça) que acumula saldos 

(espera-se, positivos!) e que, após determinado período, possa ser “sacado” – 

talvez, com um pequeno acréscimo de juros (muito pequeno, por sinal) e que 

significa apenas um adendo àquilo que foi depositado. 
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O espécime é o mesmo (seja esse depósito feito em reais, dólares, euros): 

independente da moeda, ainda que mais valiosa e em ótima cotação do dia, a saída 

será sempre na mesma linguagem, sem produção de uma nova moeda ou outro 

produto qualquer. Criação, transformação? São palavras que não fazem parte desse 

repertório. 

O papel do docente torna-se, então, essencial nas ações para repensar os 

processos de construção do conhecimento que têm a mediação e a interação como 

pressupostos fundamentais para que se estabeleça a aprendizagem significativa. 

Assim, as metodologias ativas apoiam a prática docente quando apresenta um 

propósito claro e definido, preparo e aceitação por todos os envolvidos na 

comunidade acadêmica. 

Nessa perspectiva, o movimento de ressignificação do que é teórico e prático, 

analisa o papel da reflexão na experiência e nas aplicações sociais. 

O ativador de mudança, função a ser exercida pelo docente nas Metodologias 

Ativas, precisa ser provocador, ter a coragem para desestabilizar. Ousar em relação 

ao rumo do processo atribuindo a si mesmo o papel de “advogado do diabo”. Mediar 

o andamento da situação sem ser notado, facilitar a discussão, articulando e 

conduzindo o caminho. Que esse seja provocador, ousado, mediador, facilitador, 

articulador e condutor do processo. Isto é, no lugar de oferecer o conhecimento, os 

conceitos prontos, provoca o (a) discente a buscar, problematizando e instigando o 

acadêmico a questionar e construir problemas de aprendizagem, para os quais ele 

mesmo buscará as respostas, no momento em que elas são significativas. 

Dessa maneira, o (a) aluno (a) estaria “praticando” constantemente o ato de 

produção de conhecimento e não somente quando for realizar algum estágio ou 

atividade na comunidade. O papel do (a) docente (a) também sofre transformações, 

junto aos seus alunos. O docente deverá, nas “novas” propostas pedagógicas, 

articular (HOFFMANN; KOIFMAN, 2013). 

 

[...] o ensino-aprendizagem como mediação da 

aprendizagem ativa do acadêmico com o auxílio pedagógico 

do docente; transformar a escola das práticas multi e 

pluridisciplinares numa escola de práticas inter e 
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transdisciplinares e integradas à vida cotidiana; conhecer e 

aplicar estratégias e metodologias ativas de ensinar, 

aprender a pensar, aprender, a cuidar e avaliar (MACHADO; 

VIEIRA, 2011, p. 332).  

 

Docentes tornam-se responsáveis por promover o intercâmbio coletivo entre 

os acadêmicos, atuando como agente promotor do movimento do saber atual para o 

saber a ser alcançado, evidenciando o desenvolvimento cognitivo frente às 

discussões em relação às diversas formas de intervenção social (AJELLO, 2005). 

Desafiadas a pensar sobre quais seriam as características do docente 

mediador em Metodologias Ativas, nos arriscamos a responder pela negativa: talvez 

ainda não consigamos afirmar quais são as características, as competências, as 

habilidades de um docente mediador; mas podemos trazer para a discussão, em um 

trabalho negativo, quais não são essas características. 

E, na busca por articulação com a educação bancária, criticada por Freire, 

podemos apontar que não é, definitivamente, a característica de “depositário”, nem 

de observador daquilo que seria sacado daquela conta. Ou seja: não é um docente 

que espera o entendimento e a repetição de conteúdos. Nas palavras do autor, “[...] 

ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua 

produção ou a sua construção” (FOUCAULT, 2002; FREIRE, 1986). 

 

 

3.8.8 Metodologias Ativas e o Planejamento 

 

Diante dos vários benefícios teóricos que são esperados a partir da 

intermediação de metodologias ativas em espaços de ensino e aprendizagem, na 

prática, para que essa mediação tenha resultados reais, o planejamento se configura 

como uma das principais funções do fazer pedagógico. Isso porque pensar em 

utilizar metodologias ativas em sala de aula implica inevitavelmente ter objetivos 

claros e definidos e o motivo de sua utilização. Podem ser estabelecidas estratégias 

que permitam a aplicação ou a exploração de meios e condições favoráveis e 
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disponíveis, com vista à consecução dos objetivos específicos propostos. 

(ANASTASIOU; ALVES, 2007). 

Logo, existem espaços para a participação dos (as) alunos (as), envolvendo-

lhes em suas dimensões mental-cognitiva, afetivo emocional e sensório-motora, com 

liberdade de escolha, contextualizações apropriadas, uso e articulação de multi 

meios didáticos. Tratando, então, o planejamento como um ato educacional, 

ressalta-se a importância em organizar sistematicamente a ação de educar. 

Nesse sentido, releva-se o planejamento como uma função que pode 

preceder a ação do (a) docente (a) e demanda estudo, análise, colaboração e 

direção, de modo a permitir maior previsibilidade e exequibilidade de todas as 

etapas acadêmicas. 

Nessa perspectiva é que se inserem as práticas ativas de ensino, para que 

tenham sentido e de fato logrem aprendizagem significativa, pois inovam no sentido 

de propor uma ruptura nas práticas pedagógicas tradicionais e positivistas. 

Quando os (as) docentes decidem utilizar um planejamento com estratégias 

de aprendizagem ativa, precisam se atentar que o foco está em auxiliar os (as) 

discentes a entenderem melhor os conceitos, desenvolvendo habilidades e atitudes 

(competências) para promover uma aprendizagem mais profunda. O uso de 

planejamento e estratégias educacionais geralmente traz consigo características que 

promovem a aprendizagem ativa. (COIL et al., 2010; BONWELL; EISON, 1991). 

Discentes mais ativos (as) e envolvidos (as) com a aula. Menos ênfase em 

transmitir a informação e mais estímulo ao desenvolvimento de competências para 

os acadêmicos. Alunos (as) mais envolvidos em pensamentos de ordem mais 

complexas como análise, síntese e avaliação. Acadêmicos engajados nas atividades 

como leitura, escrita e discussão.  Maior ênfase na exploração dos próprios valores 

e atitudes dos (as) discentes. 

Outrossim, a FACESA compromete-se a oferecer a capacitação em 

Metodologias Ativas, e, além disso, propor o modelo mais adequado para cada 

curso de acordo com a demanda apresentada. Além do auxílio na implementação 

dessas metodologias, a FACESA estimula, sobretudo, a qualificação do corpo 
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docente. Todas as modalidades de capacitação serão ministradas por especialistas 

nos assuntos pertinentes. 

 

 

3.8.9 Processo de Avaliação do Desempenho Acadêmico 

 

Tendo em vista o perfil desejado para o egresso e os princípios 

metodológicos do processo de ensino e aprendizagem, a avaliação abrange não 

apenas a aplicação de instrumentos avaliativos e seus resultados, mas também sua 

utilização como fundamento para a ação educativa. 

Assim, entende-se a avaliação como um procedimento investigativo, 

mediante o qual possam ser gerados insumos, que permitam ao docente o 

diagnóstico da aprendizagem e do próprio processo de ensino e aprendizagem, na 

perspectiva de seu aprimoramento. Isso implica a tomada de decisões sobre o que 

manter e o que mudar na proposta de trabalho docente, concretizada no plano de 

ensino, visando à qualidade da aprendizagem e de ensino. Neste sentido, as 

atividades avaliativas devem estar em consonância com os planos de ensino e ser 

coerentes com o trabalho desenvolvido pelo docente. 

Em função desta concepção, a avaliação, na FACESA, visa a: 

 Verificar os avanços e as dificuldades dos acadêmicos no processo de 

apropriação, construção e recriação do conhecimento, em função do trabalho 

desenvolvido, com vistas ao replanejamento; 

 Possibilitar aos acadêmicos a tomada de consciência sobre seu desempenho, 

na perspectiva de seu envolvimento no processo de ensino e aprendizagem; 

 Verificar se os procedimentos metodológicos e os materiais 

usados/disponibilizados são eficientes; 

 Fornecer aos docentes elementos para a tomada de decisão quanto à 

promoção ou retenção. 

 

Assim, o processo de avaliação do desempenho acadêmico mobiliza 

diferentes modalidades avaliativas: diagnóstica (acompanhamento constante do 
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docente); formativa (etapas parciais do processo de aprendizagem) e somativa 

(consecução dos objetivos do processo de ensino e aprendizagem). 

No que se refere ao aproveitamento de estudos, pode ser atestado no 

Regimento Geral da FACESA. Além disso, as competências desenvolvidas no 

trabalho e outros meios estão descrito em cada PPC. 

Quanto às informações relativas aos critérios de avaliação, aos tipos de 

instrumentos, à periodicidade, bem como à mensuração, aproveitamento de estudos 

estas podem ser encontradas no Regimento Geral. 

 

 

3.8.9.1 A Avaliação dos Processos de Ensino-Aprendizagem na Modalidade 

Presencial e a Distância 

 

Tendo em vista o perfil desejado para o egresso e os princípios 

metodológicos do processo de ensino e aprendizagem, a avaliação abrange não 

apenas a aplicação de instrumentos avaliativos e seus resultados, mas também sua 

utilização como fundamento para a ação educativa. 

Assim, entende-se a avaliação como um procedimento investigativo, 

mediante o qual possam ser gerados insumos, que permitam ao docente o 

diagnóstico da aprendizagem e do próprio processo de ensino e aprendizagem, na 

perspectiva de seu aprimoramento. Isso implica a tomada de decisões sobre o que 

manter e o que mudar na proposta de trabalho docente, concretizada no plano de 

ensino, visando à qualidade da aprendizagem e de ensino. Neste sentido, as 

atividades avaliativas devem estar em consonância com os planos de ensino e ser 

coerentes com o trabalho desenvolvido pelo docente. 

Em função desta concepção, a avaliação, na FACESA, visa a: 

 Verificar os avanços e as dificuldades dos acadêmicos no processo de 

apropriação, construção e recriação do conhecimento, em função do trabalho 

desenvolvido, com vistas ao replanejamento; 

 Possibilitar aos acadêmicos a tomada de consciência sobre seu desempenho, 

na perspectiva de seu envolvimento no processo de ensino e aprendizagem; 
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 Verificar se os procedimentos metodológicos e os materiais 

usados/disponibilizados são eficientes; 

 Fornecer aos docentes elementos para a tomada de decisão quanto à 

promoção ou retenção. 

 

Assim, o processo de avaliação do desempenho acadêmico mobiliza 

diferentes modalidades avaliativas: diagnóstica (acompanhamento constante do 

docente); formativa (etapas parciais do processo de aprendizagem) e somativa 

(consecução dos objetivos do processo de ensino e aprendizagem). 

Os procedimentos de acompanhamento e de avaliação, previstos para os 

processos de ensino-aprendizagem, atendem à concepção dos cursos da FACESA, 

possibilitando o desenvolvimento e a autonomia do discente de forma contínua e 

efetiva. Consequentemente, isso gera informações sistematizadas e disponibilizadas 

aos estudantes, com mecanismos que garantam sua natureza formativa, sendo 

planejadas ações concretas para a melhoria da aprendizagem em função das 

avaliações realizadas. 

O desempenho acadêmico do aluno é acompanhado continuamente pelo 

professor/tutor, por meio de atividades à distância e presenciais, considerando os 

aspectos diagnóstico, formativo e somativo, e atendendo ao que versa o Decreto Nº 

9.057/2017. 

A avaliação deve incidir preferencialmente sobre os aspectos qualitativos, 

incluindo todas as atividades realizadas no âmbito dos diversos componente 

curriculares, atividades práticas, de extensão, de iniciação científica e do estágio 

curricular supervisionado, quando este último estiver previsto em matriz curricular. 

A avaliação tem a finalidade de orientar o trabalho dos docentes e discentes 

em relação ao processo de ensino e aprendizagem, gerando oportunidades para 

reorganização de ambos, se necessário. Para isso, a FACESA não deverá se 

preocupar apenas com a aferição de resultados alcançados, mas também, com o 

diagnóstico da situação e com a identificação de necessidades de mudança e 

correção de rumos. Nessa perspectiva se avalia para conhecer o que o acadêmico 

foi capaz de construir em termos de saberes específicos, quais os objetivos 
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alcançados pelo docente, para que se definam os meios e os fins do processo de 

formação profissional. 

As atividades avaliativas à distância, compreendem fóruns de discussão e 

chats, elaboração de trabalhos e outras atividades online tal qual questionários e 

vídeo aulas. Tais ferramentas podem operar de forma síncrona ou assíncrona, 

sendo a primeira mediada pela ação de tutor da FACESA. O professor/tutor da 

disciplina acompanha toda a participação dos alunos nas atividades e entrega os 

respectivos resultados por meio do Fórum de Professores e Tutores e pelo AVA. 

No que compete à avaliação presencial por disciplina nos cursos da FACESA, 

ela: 

 É multidisciplinar e compreenderá a aplicação de instrumento com questões 

de múltipla escolha e discursivas, contemplando os conteúdos das disciplinas; 

 Segue datas pré-agendadas, socializadas através do cronograma do curso; 

 É realizada no polo de apoio presencial; 

 Exige 100% de frequência dos alunos; 

 Deve-se evidenciar, pelo menos, 40% das questões que compõe as 

avaliações por itens dissertativos contextualizadas e 60% por itens objetivos, 

preferencialmente, avaliações sistematizadas nos modelos ENADE e/ou 

ENEM que avaliem de forma mais abrangente. 

 

A composição da nota semestral será feita através de atividades avaliativas 

online. As notas semestrais são compostas por atividades online relativas a cada 

Unidade de Aprendizagem, distribuídas da seguinte forma: fóruns de discussão; 

participação em salas de chat; elaboração de trabalhos e outras atividades online 

(com valor total de 6,0). 

Cabe ao docente estabelecer a quantidade de fóruns e questionários a serem 

aplicados ao longo do semestre como forma de incentivar a participação do 

estudante nessas atividades online e como forma de interagir com o docente e 

demais componentes do curso. 

A avaliação presencial terá valor total de 4,0. O aluno ainda poderá realizar 

uma avaliação de 2ª chamada, se tiver perdido a avaliação da unidade. Caso não 



Telefone: (61) 3627-4200  
Rua Acre, Qd. 02. Lts. 17/18, s/n  
Setor de Chácaras Anhanguera  

Valparaíso de Goiás/GO  
CEP 72870-508  

 

 

 

 

 

 
Elaboração: Comissão de Avaliação- Revisão Linguística: Jonas Rodrigo Gonçalves - Aprovado por: Nº 07/2018 

CONSU Versão 2.0 
132 

 

obtenha nota final mínima de 7,0 (sete) na média semestral, o aluno poderá fazer a 

Avaliação de Recuperação. É considerado aprovado o aluno que atingir média igual 

ou superior a 7,0 (sete) como Nota Final na nota de recuperação. 

A elaboração, correção e acompanhamento de avaliações serão de 

responsabilidade e competência do Professor titular de cada componente curricular, 

com apoio do NEAD. A elaboração será de responsabilidade do professor da 

disciplina e a correção será uma atribuição do tutor à distância. 

 

 

3.8.10 Flexibilidade dos Componentes Curriculares e às Oportunidades 

Diferenciadas de Integralização dos Cursos 

 

Nos cursos oferecidos pela FACESA, a flexibilidade curricular se reflete em 

diferentes perspectivas, mas particularmente na eliminação da rigidez estrutural das 

matrizes curriculares. 

A flexibilidade curricular permite que a FACESA acompanhe de perto as reais 

demandas do mercado e da sociedade, estruturando planos de curso vinculados à 

realidade do mundo do trabalho e, assim, alcançando um adequado perfil 

profissional de conclusão. 

A flexibilização do currículo na FACESA se caracteriza tanto pela 

verticalidade, que possibilita a organização do saber ao longo dos semestres e anos, 

quanto pela horizontalidade, que permite o aproveitamento de várias atividades 

acadêmicas para fins de integralização curricular, o que propicia uma formação inter, 

trans e multidisciplinar. 

Nesse sentido, as Atividades Complementares, previstas para os cursos de 

graduação, além de constituírem importantes mecanismos de introduzir a 

flexibilidade também proporcionam oportunidades diferenciadas, na medida em que 

permitem o reconhecimento de atividades enriquecedoras e complementadoras do 

perfil do egresso realizadas pelos alunos para a integralização de parcela da carga 

horária do curso. 
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Os PPCs sempre que necessário são atualizados para que o acadêmico 

aproveite todas as possibilidades e espaços possíveis de aprendizado, no que se 

refere: à escolha de disciplinas optativas; aos conteúdos das disciplinas; às 

atividades complementares; ao desenvolvimento de ações que permitam interface 

entre ensino, iniciação científica e extensão. Com essa modalidade possibilita-se ao 

acadêmico uma formação integral, generalista e diversificada, maior autonomia 

intelectual e maior corresponsabilidade por sua formação. 

Para promover essa forma de flexibilização curricular, as Coordenações de 

Cursos organizam e gerenciam, a cada semestre, um sistema de ofertas da grade 

horária das disciplinas, observando a periodização curricular e a compatibilidade de 

horários. 

Além disso, a FACESA, desde 2012, introduziu na organização pedagógica e 

curricular de seus cursos reconhecidos a oferta de disciplinas que podem ser 

cursadas semipresencialmente, com base na Portaria MEC nº 2.253 de 18/01/2001. 

 

 

3.8.11 Interdisciplinaridade e Transversalidade 

 

A Interdisciplinaridade é entendida como esforço que busca a visão global 

como superação do pensar simplificador e fragmentador da realidade, como forma 

de administrar a ótica pluralista das concepções de ensino, do saber e da prática. 

A integração disciplinar possibilita a análise dos objetos de estudo sob 

diversos olhares, constituindo-se questionamentos permanentes que permitam a (re) 

criação do conhecimento. 

Através da interdisciplinaridade, será possível garantir a integração horizontal 

e vertical dos conteúdos, por meio da distribuição das disciplinas nas matrizes 

curriculares. Assim, é indispensável que os conteúdos programáticos das diferentes 

disciplinas que integram a matriz curricular do curso sejam, permanentemente, 

objeto de discussão e atualização. 

Para permitir a postura reflexiva do acadêmico, a FACESA irá adotar uma 

estrutura organizacional curricular que exorte a interdisciplinaridade pela 
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implementação da transversalidade entre conteúdos e metodologias, com a 

valorização do conhecimento acumulado e sua reinterpretação frente à novos 

conceitos. 

Outrossim, isso garantirá a flexibilização curricular atrelada à aplicação e 

compreensão dos aspectos estudados em sua realidade. 

 

 

3.8.12 Articulação da Teoria com a Prática 

 

A articulação teoria-prática dos Cursos da FACESA baseia-se na tese 

segundo a qual o conhecimento deve emergir da prática, enfatizando o estudo e a 

reflexão epistemológica sobre a construção do conhecimento no contexto social do 

educando e dos desafios presentes. 

Os cursos oferecem aos alunos referenciais teórico-práticos que visam a 

aquisição de habilidades. O currículo é concebido de forma flexível, propiciando a 

integração teoria e prática, e o diálogo entre as diferentes áreas e saberes, 

auxiliando no desenvolvimento de competências. 

Outrossim, a articulação da teoria com a prática e o desenvolvimento da 

postura crítico/reflexiva dos discentes e docentes, norteiam o ensino oferecido pela 

FACESA, e objetivam acompanhar os avanços científicos e tecnológicos da 

sociedade globalizada. As metodologias ativas contribuem com esta articulação, ao 

estimular no curso a aplicação de metodologias dinâmicas do processo ensino-

aprendizagem como instrumentos de desenvolvimento do discente, disseminando a 

pesquisa e situações que demandam análise crítica. 

 

 

3.8.13 Estágio Curricular Supervisionado 

 

O estágio curricular supervisionado está previsto e contempla carga horária 

adequada, orientação cuja relação orientador/aluno seja compatível com as 

atividades, coordenação e supervisão, existência de convênios, estratégias para 
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gestão da integração entre ensino e mundo do trabalho, considerando as 

competências previstas no perfil do egresso, e interlocução institucionalizada da IES 

com o(s) ambiente(s) de estágio para gerar insumos para atualização das práticas 

do estágio. 

O Estágio Curricular é um componente do projeto pedagógico do curso, 

inerente e complementar à formação acadêmica profissional, como parte do 

processo de ensinar e aprender, de articulação teoria e prática e como forma de 

interação entre a IES e as organizações ou instituições. 

Nos Termos da Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008, estágio é ato 

educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à 

preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o 

ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de 

ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na 

modalidade profissional da educação de jovens e adultos, de acordo com as 

matrizes curriculares aprovadas para cursos das Instituições Formadoras, neste 

caso específico a FACESA, de acordo com a legislação vigente atual para a área de 

formação. 

O Estágio Curricular Supervisionado, componente da formação acadêmico- 

profissional, é previsto em matriz curricular e contempla carga horária adequada, 

variando de acordo com as áreas e os objetivos de cada curso. É entendido como 

uma atividade teórico-prática, que se constitui em importante instrumento de 

integração e diálogo entre a instância acadêmica, a comunidade, as organizações 

não governamentais e o mundo do trabalho, ao qual está reservado o papel de 

integrar e contextualizar conhecimentos, competências e habilidades adquiridos pelo 

graduando em seu processo de formação, aproximando, portanto, a instituição da 

realidade social, profissional e cultural. 

As especificidades dos estágios preveem a supervisão e orientação docente, 

cuja relação orientador/aluno seja compatível com as atividades de coordenação e 

supervisão. Dessa maneira, está prevista a existência de convênios, estratégias 

para gestão da integração entre ensino e mundo do trabalho, sendo consideradas as 

competências previstas no perfil do egresso, e a interlocução institucionalizada da 
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IES com o ambiente de estágio. Portanto, são gerados insumos para atualização 

das práticas do estágio, com sua realização em campos específicos, de acordo com 

cada área, e ao acadêmico cabe apresentar relatórios sobre as atividades realizadas 

no estágio. 

O acompanhamento e a avaliação das dinâmicas (regulamentos) do Estágio 

Curricular Supervisionado são de responsabilidade dos Colegiados de Cursos por 

meio da Coordenação de Estágios.  

 

 

3.8.14 Trabalho de Conclusão de Curso  

 

A orientação do desenvolvimento do TCC ficará por conta do professor 

orientador (tutor à distância) com aulas atribuídas nos componentes curriculares. 

Caberá ao professor orientador conduzir o processo de ensino-aprendizagem para 

possibilitar a compreensão dos aspectos sociais, técnicos e culturais de uma 

situação real de trabalho, promover o amadurecimento de instrumentos teórico-

metodológicos específicos que contribuam na produção de conhecimentos, integrar 

teoria e prática como momentos indissociáveis do processo de ensino-aprendizagem 

e desenvolver competências e habilidades relativas ao diagnóstico, à investigação, à 

análise e à resolução de problemas. 

Trata-se de atividade que permite ao acadêmico mobilizar os saberes 

adquiridos ao longo do curso, utilizando, obrigatoriamente, metodologia científica. 

Seja qual for à caracterização do trabalho, este tem o objetivo de garantir ao 

acadêmico desenvolvimento de estudos sobre um tema relativo à sua área de 

formação, de maneira articulada com os saberes produzidos e as reflexões 

vivenciadas ao longo do curso. Assim, para que a postura investigativa e a formação 

da autonomia se concretizem, o acadêmico, sob a orientação de um docente de seu 

curso necessita conhecer e saber usar procedimentos de iniciação científica como: 

levantamento de hipóteses; delimitação de problemas; registro de dados; 

fundamentação teórica; sistematização de informações; análise, verificação e 

comparação de dados. 
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As normatizações e deliberações do TCC são geridas pelo Núcleo de TCC 

que coordena as atividades e os projetos de TCC. Todo esse processo é realizado 

mediante a parceria de docentes, acadêmicos. 

A atividade de trabalho de conclusão de curso é fundamental na conquista de 

habilidades de entendimento, desenvolvimento e/ou replicação de trabalhos 

científicos. É uma atividade reafirmadora de toda a vivência conquistada durante o 

curso de graduação e ao mesmo tempo sugere um despertar para uma vida voltada 

à pesquisa. 

Neste contexto, a FACESA incentiva os acadêmicos que apresentaram os 

melhores trabalhos a publicá-los, gerando desta forma um perfil curricular para seu 

egresso, diferenciado em relação ao processado até o momento. A regulamentação 

do trabalho de curso encontra-se devidamente institucionalizadas em documento 

específico, a saber: Regulamento do Trabalho de Curso. 

O Trabalho de Conclusão de Curso considera: a carga horária; formas de 

apresentação, orientação e coordenação; divulgação de manuais atualizados de 

apoio à produção dos trabalhos; e a disponibilização dos TCCs em repositório 

institucional próprio e aberto ao público em geral, acessível pela internet por meio do 

portal da FACESA (portal.facesa.com.br). 

 

 

3.8.15 Atividades Complementares 

 

As Atividades Complementares (AC) configuram-se em um elenco de 

atividades que, além de constituir oportunidade para o aprofundamento e/ou 

complementação dos saberes adquiridos nas disciplinas regulares e optativas dos 

cursos, introduzem práticas diversificadas, tais como as práticas desportivas, 

culturais, artísticas, linguísticas, musicais e outras. Neste sentido, promovem a 

flexibilização curricular constitutiva da LDB n° 9394/96. 

Com seu desenvolvimento, busca-se, fundamentalmente, complementar e 

enriquecer a matriz curricular; ampliar os conhecimentos práticos e teóricos; 

expandir o repertório cultural do graduando; proporcionar a integração da 
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comunidade acadêmica; estimular a iniciativa/ autonomia dos acadêmicos; incentivar 

a integração entre os diversos campos do saber e propiciar articulação entre as 

disciplinas. 

Neste sentido, as ACs são componentes curriculares que possibilitam o 

desenvolvimento de habilidades e competências incluindo a prática de estudos e 

atividades independentes presenciais ou à distância, transversais, opcionais, de 

interdisciplinaridade: monitorias e estágios, programas de iniciação científica, 

programas de extensão, estudos complementares e cursos realizados em outras 

áreas afins. 

Estas atividades possibilitam o aproveitamento de conhecimentos adquiridos 

pelo acadêmico em atividades curriculares e extracurriculares, de interesse para sua 

formação profissional e pessoal, sendo um importante instrumento de 

enriquecimento do perfil do egresso.  

As ACs, sustentam-se nos paradigmas educacionais, especialmente no que 

diz respeito à formação integral do acadêmico. Sua prática acentua a importância do 

envolvimento dos acadêmicos de graduação com questões sociais, políticas, 

econômicas, históricas, culturais, intelectuais e científicas, por meio de atividades 

apresentadas sob múltiplos formatos: palestras, oficinas, visitas técnicas, estágios 

não obrigatórios, monitorias, iniciação científica, minicursos, mostras, exposições, 

filmes, peças teatrais, grupos de estudo, seminários, congressos e outros, previstos 

e descritos no regulamento interno de AC. 

Assim, as atividades complementares ao ensino foram criadas na intenção de 

expandir as possibilidades de ensino e aprendizagem e envolver todos que dele 

façam parte. Essas atividades compreendem ações voluntárias por parte dos 

acadêmicos, que são incentivados à participação com a discriminação de carga 

horária anexada aos seus históricos escolares e certificado de participação. 

As Atividades Complementares da FACESA devem criar mecanismos de 

aproveitamento de conhecimentos, adquiridos pelo estudante, em atividades 

extracurriculares e de interesse para sua formação pessoal e profissional. 

São consideradas atividades que podem integrar as Atividades 

Complementares: 
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 Iniciação científica, desenvolvida sob supervisão docente e aprovada pelo 

colegiado do curso; 

 Além disso, a regulamentação das atividades complementares encontra-se 

devidamente institucionalizadas em documento específico, a saber: 

Regulamento das Atividades Complementares. 

 

 

3.8.16 Seleção de Conteúdos 

 

A estrutura curricular considera a flexibilidade, a interdisciplinaridade, a 

acessibilidade metodológica, a compatibilidade da carga horária total, e evidencia a 

articulação da teoria com a prática. 

A seleção dos conteúdos curriculares segue as Diretrizes Curriculares 

Nacionais e Catálogo Nacional de Cursos Tecnológicos para os cursos. A seleção 

dos conteúdos passa pela análise do Núcleo Docente Estruturante, referenciada no 

direcionamento das entidades profissionais e de pesquisas em diversos contextos. 

Busca-se, assim, tornar o currículo vivo, em uma dinâmica de conteúdos que ganha 

forma na vivência contextualizada, propiciada por diferentes estratégias pedagógicas 

adequadas a cada componente curricular e ao movimento dos atores acadêmicos - 

alunos e professores, responsáveis pela construção e reconstrução do 

conhecimento científico. 

Os projetos pedagógicos dos cursos apresentam uma concepção da estrutura 

curricular fundamentada em metodologia pedagógica com foco na aprendizagem 

ativa que articule o ensino, a iniciação científica e a extensão; o estímulo ao 

desenvolvimento de conteúdos integradores, contextualizados e essenciais através 

de processos interdisciplinares e transdisciplinares e o desenvolvimento do espírito 

crítico e analítico, desenvolvendo estratégias para a resolução dos problemas 

enfrentados na atuação profissional e na sociedade. 

No início do Curso os alunos serão mais amparados em seu processo de 

aprendizagem à distância, realizando uma Ambientação durante a qual tomarão 
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contato com Guia de Aluno e Planos de Estudos e atividades no ambiente virtual de 

aprendizagem acompanhados pelos tutores a distância e presencial. 

Cada semestre será composto por atividades interativas e atividades 

acadêmicas específicas. Os semestres serão integrados por um projeto comum a 

ser desenvolvidos dentro das disciplinas do período que abordará os conteúdos das 

ciências humanas, sociais e administrativas, desenvolvendo conhecimento 

especifico da área de gestão, política, humana e ética, de forma interdisciplinar 

propiciando uma formação dialógica dos profissionais que atuarão nos setores da 

sociedade. 

Haverá a oferta da disciplina de LIBRAS como disciplina curricular nos cursos 

e mecanismos de familiarização com a modalidade a distância, mediante a 

articulação entre os componentes curriculares no percurso de formação e a 

apresentação de elementos inovadores. 

Em particular, para garantir o atendimento educacional especializado aos 

alunos surdos ou com deficiência auditiva, a FACESA, promove cursos de formação 

de docentes para: o ensino e uso da LIBRAS; a tradução e interpretação de LIBRAS; 

e prove a contratação de docente de LIBRAS ou instrutor de LIBRAS; tradutor e 

intérprete de LIBRAS. 

Os conteúdos curriculares, possibilitam o efetivo desenvolvimento do perfil 

profissional do egresso, sendo consideradas a atualização da área, a adequação 

das cargas horárias, a adequação da bibliografia, e a acessibilidade metodológica. 

Outrossim, são verificados os conteúdos pertinentes às políticas de educação 

ambiental, educação em direitos humanos, educação das relações étnico-raciais e o 

ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena. Tais conteúdos vão 

diferenciar os cursos da FACESA dentro da área profissional, induzindo o contato 

com conhecimento recente e inovador. 

Os conteúdos curriculares que garantem a presença políticas de educação 

ambiental, de educação em direitos humanos e de educação das relações étnico-

raciais e o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena encontram-

se nas disciplinas (horas), conforme o PPC. 
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3.8.17 Avaliação dos Componentes Curriculares e Curso 

 

Com a intenção de repensar a prática pedagógica, ao final de cada disciplina, 

os alunos de cursos presenciais e a distância são convidados a responder um 

questionário de avaliação de ensino e aprendizagem, disponibilizado online, para 

que se possa caminhar em direção a excelência do processo educativo 

contemplando os seguintes tópicos: 

 será norteada pelo projeto pedagógico do curso; 

 será focada no processo e não no produto; 

 busca identificar o mérito/relevância e considerar os vários processos internos 

e externos à instituição; 

 avaliar todas as situações tradicionais e não tradicionais de aprendizagem; 

 ter uma visão dos processos diversificados e criar sustentação do processo 

nos níveis administrativos da instituição; 

 mobilizar o educador para postura de constante reflexão sobre a sua prática 

pedagógica e acompanhamento do aluno; 

 avaliação da interação com tutores; 

 avaliação dos recursos didáticos ofertados; 

 avaliação das atividades ofertadas e grau de negociação. 

 

Os questionários dos componentes curriculares são produzidos pelos 

docentes do NDE e o questionário de curso é proposto pela CPA. 

 

 

3.8.18 Acompanhamento da Atividade Docente  

 

Semestralmente, é divulgado o resultado do questionário no qual alunos 

avaliam docentes e seus resultados são alvo de reflexão do coordenador de curso e 

do professor avaliado. Este instrumento serve de orientação ao docente na busca de 

estratégias eficazes, além de configurar um portfólio importante para a auto 



Telefone: (61) 3627-4200  
Rua Acre, Qd. 02. Lts. 17/18, s/n  
Setor de Chácaras Anhanguera  

Valparaíso de Goiás/GO  
CEP 72870-508  

 

 

 

 

 

 
Elaboração: Comissão de Avaliação- Revisão Linguística: Jonas Rodrigo Gonçalves - Aprovado por: Nº 07/2018 

CONSU Versão 2.0 
142 

 

avaliação docente. Contribui também para o controle das atividades dos docentes e, 

consequentemente, acompanhamento e proposição das políticas institucionais. 

 

 

3.8.19 Atividades da Coordenação de Curso 

 

A FACESA considera o Coordenador de Curso como o educador responsável 

pelo sucesso do curso. Para tanto, deve ter sólida fundamentação conceitual e 

técnica da área, atuar como gestor eficaz, crítico, reflexivo, flexível, proativo, ter 

visão clara e forte para estimular padrões mais elevados de desempenho de todo o 

corpo docente e discente. 

Os Coordenadores de Cursos devem apresentar Plano de Gestão a cada 

semestre, contendo objetivos, metas e indicadores, contemplando Ensino, 

pesquisa/iniciação cientifica e extensão a ser aprovado pela Direção Acadêmica.  

 

 

3.9 Planejamento Didático-Instrucional e Política de Ensino de Graduação e de 

Pós-Graduação 

 

3.9.1 Políticas Institucionais 

 

As políticas institucionais de ensino, extensão e pesquisa, estão previstas no 

âmbito do curso da FACESA e claramente voltadas para a promoção de 

oportunidades de aprendizagem alinhadas ao perfil do egresso, pressupondo-se 

práticas inovadoras para a sua revisão. A política de ensino na FACESA define suas 

diretrizes políticas pedagógicas, procurando demonstrar o compromisso com a 

formação superior de seus acadêmicos. Levam-se em conta alguns princípios 

fundamentais: 

 Comprometimento com a qualidade acadêmica e com a sustentabilidade; 

 Disponibilização de infraestrutura moderna e atualizada; 

 Ensino orientado por docentes qualificados e titulados; 
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 Formação e preparação dos acadêmicos para a cidadania e para o mundo do 

trabalho; 

 Responsabilidade social; 

 Seriedade e transparência, observando-se os regulamentos internos; 

 Eficiência no atendimento ao acadêmico; e 

 Comprometimento e sintonia com a legislação da Educação Superior. 

 

A Política de Ensino de FACESA tem como diretrizes: 

 A formação de profissionais orientada para a autonomia e para as diferentes 

inserções do egresso no mundo do trabalho; 

 a orientação dos Projetos Pedagógicos ao momento histórico, social e 

econômico do País e sua aprovação pelos colegiados superiores da 

FACESA; 

 a verificação e adequação dos recursos físicos e materiais e instalações 

especiais; 

 e constituição de perfil de corpo docente orientado para a multiplicidade de 

competências, a fim de conferir flexibilidade, agilidade e independência à 

postura profissional dos egressos da FACESA.  

 

A concepção pedagógica adotada no curso, em relação à aprendizagem, é a 

de que esta deve se efetivar na interrelação com o outro, sempre com a mediação 

da linguagem, e como um processo de elaboração compartilhada de significações. 

Pois, aprender é um ato social, embora individual, que ocorre na interação 

entre professor e alunos mediados por tecnologia na modalidade de educação a 

distância. 

Como um dos princípios curriculares, o PPC busca a contextualização que se 

realiza a partir das interações entre o aluno e o objeto do conhecimento, com 

práticas diversas oriundas de áreas e dimensões presentes na vida pessoal, social e 

cultural dos sujeitos. Busca a interdisciplinaridade, tentando reduzir a fragmentação 

dos conhecimentos historicamente associada à divisão social e técnica do trabalho. 
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O currículo dos cursos contempla as orientações indicadas pelo Conselho 

Nacional de Educação como indispensáveis à habilitação profissional. 

A FACESA dispõe de políticas institucionais e ações acadêmico-

administrativas para as atividades extensionistas, sendo que o desenvolvimento 

artístico e cultural está agregado à ocorrência das Semanas Temáticas ao longo do 

ano letivo, tanto na sede quanto nos polos de apoio presencial.  De acordo com seu 

Regimento Geral, dispõe do CONEICE que é o colegiado deliberativo, normativo e 

consultivo superior em matéria acadêmica, técnico-pedagógica e disciplinar, de 

coordenação e Diretoria Acadêmica das atividades de ensino, iniciação científica e 

extensão. 

Suas normatizações e deliberações são geridas pelo Núcleo de Iniciação 

Científica e Extensão que coordena as atividades, os projetos e programas de 

extensão e pesquisa discente.  Todo esse processo é realizado envolvendo 

discentes e docentes, tutores, corpo administrativo, comunidade acadêmica, 

monitores voluntários de extensão, comunidade externa e por meio da celebração 

de parcerias com empresas e organizações. 

A FACESA entende a iniciação científica como um processo de qualificação 

do ensino e das práticas extensivas, uma vez que os métodos científicos 

instrumentalizam o acadêmico a descobrir e a entender a realidade, permitindo 

sistematizar o conhecimento na busca de mudanças do entorno social em que se 

encontra.  

A FACESA planejou o desenvolvimento de políticas de iniciação científica, 

visando às condições necessárias para uma produção científica voltada ao 

atendimento das demandas locais e regionais. A FACESA entende que o 

investimento em iniciação científica, bem como as ações de desenvolvimento 

artístico e cultural fomentam a busca de novos parâmetros institucionais na 

persecução de seus objetivos e finalidades, tanto no ensino quanto na extensão, ao 

mesmo tempo em que contribui para a formação de profissionais autônomos com 

capacidade crítica e criativa diante das circunstâncias que possam encontrar no 

cotidiano de sua vida profissional. Vale destacar que, tanto a divulgação no meio 

acadêmico, quanto o estímulo com programas de bolsas são tornados públicos por 
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meios de editais e na página institucional, além disso, as bolsas são mantidas com 

recursos institucionais próprios. 

A FACESA entende a importância da extensão como função relevante no 

processo de formação, uma vez que coloca o acadêmico em contato com a 

realidade em que vive, exigindo uma relação de superação do senso comum, no 

sentido de mostrar a responsabilidade social da instituição e dele próprio, enquanto 

profissional e cidadão. 

As ações extensionistas da FACESA são instrumento de exercício de sua 

Responsabilidade Social, na medida em que a última, refere-se às ações da 

instituição (com ou sem parceria) que contribuem para uma sociedade mais justa e 

sustentável. 

Nesta Instituição de ensino, extensão e responsabilidade social caminham 

juntas e se manifestam por meio de trabalhos, ações, atividades, projetos e 

programas desenvolvidos com e para a comunidade, objetivando a inclusão social, o 

desenvolvimento econômico, a melhoria da qualidade de vida, da infraestrutura 

urbana/local e a inovação social. 

As ações supracitadas são regulamentadas pelo Plano de Políticas de 

Sustentabilidade e Questões Socioambientais, Memória Cultural, Promoção dos 

Direitos Humanos e Igualdade Étnico-racial e Inclusão Social da FACESA, no qual 

destaca-se a estruturação das semanas temáticas desenvolvidas no decorrer de 

cada semestre e previstas em calendário semestral de extensão, cita-se assim: a 

semana de combate à violência, semana da promoção dos direitos humanos e 

igualdade étnico-racial, semana da inclusão social e semana de sustentabilidade e 

socioambiental. 

O Plano de Políticas de Sustentabilidade e Questões Socioambientais, 

Memória Cultural, Promoção dos Direitos Humanos e Igualdade Étnico-racial e 

Inclusão Social da FACESA, norteia-se: No âmbito da Sustentabilidade e Questões 

Socioeconômicas, - pelo que determina a Lei nº 9.795, de 27 de Dezembro de 1999, 

a Educação Ambiental é entendida por todos os processos por meio dos quais o 

indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, 

atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem como 
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o uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade, 

devendo estar presente de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do 

processo educativo. 

Pretende-se primar pela sustentabilidade e questões socioambientais visando 

a conservação, recuperação e melhoria das condições ambientais, sociais e 

existenciais, promovendo a participação de toda a comunidade da IES, no 

delineamento, planejamento, implantação e avaliação das atividades e dos seus 

indicadores. 

As questões relacionadas à diversidade e meio ambiente são trabalhadas por 

meio da Semana da Sustentabilidade e questões socioambientais, prevista 

semestralmente em calendário acadêmico. Durante a qual são realizadas 

exposições, feiras, mostras científicas e oficinas de reciclagem. 

 

 

3.9.2 Políticas de Ensino 

 

A FACESA adota como referencial pedagógico a prática da “educação ao 

longo de toda a vida”, conforme apresentado pela UNESCO no Relatório da 

Comissão Internacional sobre a Educação para o Século XXI. 

A “educação ao longo de toda a vida” organiza-se em torno de quatro 

aprendizagens fundamentais, que constituem os pilares do conhecimento: 

 Aprender a conhecer significa, antes de tudo, o aprendizado dos métodos que 

nos ajudam a distinguir o que é real do que é ilusório e ter, assim, acesso aos 

saberes de nossa época. A iniciação precoce na ciência é salutar, pois ela dá 

acesso, desde o início da vida humana, a não-aceitação de qualquer resposta 

sem fundamentação racional e/ou de qualquer certeza que esteja em 

contradição com os fatos. 

 Aprender a fazer é um aprendizado da criatividade. “Fazer” também significa 

criar algo novo, trazer à luz as próprias potencialidades criativas, para que 

venha a exercer uma profissão em conformidade com suas predisposições 

interiores. 
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 Aprender a viver junto significa, em primeiro lugar, respeitar as normas que 

regulamentam as relações entre os seres que compõem uma coletividade. 

Porém, essas normas devem ser verdadeiramente compreendidas, admitidas 

interiormente por cada ser, e não sofridas como imposições exteriores. “Viver 

junto” não quer dizer simplesmente tolerar o outro com suas diferenças 

embora permanecendo convencido da justeza absoluta das próprias 

posições. 

 Aprender a ser implica em aprender que a palavra “existir” significa descobrir 

os próprios condicionamentos, descobrir a harmonia ou a desarmonia entre a 

vida individual e social. 

 

Focada nessas premissas norteadoras, a FACESA incorpora aos seus cursos 

abordagens que busquem: 

 A construção coletiva expressa na intenção e prática de cada segmento 

institucional, levando em conta a articulação dialética, diferenciação e 

integração, globalidade e especificidade; 

 A interação recíproca com a sociedade caracterizada pela educação e 

desenvolvimento econômico-social sustentáveis, reafirmando o seu 

compromisso como potencializadora da formação humana e profissional; 

 A construção permanente da qualidade de ensino: entendida e incorporada 

como processual e cotidiana da graduação e da pós-graduação, indagando 

continuamente sobre o tipo de sociedade que temos e queremos, a função 

dos cursos superiores frente às novas relações sociais e de produção, e 

sobre o perfil do profissional a formar frente às exigências do mercado de 

trabalho; 

 A integração entre ensino, iniciação científica e extensão buscando a 

construção de um processo educacional fundado na elaboração e 

reelaboração de conhecimentos, objetivando a apreensão e intervenção em 

uma realidade dinâmica e contraditória; 

 A extensão voltada para seus aspectos fundamentais, quais sejam, tornar a 

coletividade beneficiária direta e imediata das conquistas do ensino e da 
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pesquisa, socializando o saber, e a coleta do saber não-científico elaborado 

pela comunidade para, estruturando-o em bases científicas, restituí-lo a sua 

origem; 

 O desenvolvimento curricular contextualizado e circunstanciado, expressão 

da concepção de conhecimento como atividade humana processualmente 

construída na produção da vida material; 

 A unidade entre teoria e prática, por meio do desenvolvimento, por parte de 

docentes e acadêmicos em atividades de iniciação científica; 

 Destaca-se no Projeto Pedagógico de cada curso, a previsão de atividades 

articuladas ao ensino, à iniciação científica e à extensão, buscando a 

formação de um profissional capaz de atuar plenamente no mundo do 

trabalho, em contínua transformação promovendo metodologias que 

incentivem a interdisciplinaridade por meio de práticas e ações inovadores.  

 

 

3.9.3 Política de Pós-Graduação Lato Sensu 

 

A FACESA, reconhecendo o importante papel social que a educação 

continuada realiza na promoção do desenvolvimento e bem-estar da sociedade, 

possui uma política de pós-graduação Lato Sensu. 

Os programas de pós-graduação Lato Sensu oferecidos pela FACESA têm 

como objetivos: 

 Contribuir para capacitar recursos humanos, oferecendo um diferencial de 

competitividade para atender à demanda social que exige aprendizado 

contínuo, particularmente nas áreas profissionais; 

 Contribuir para o aperfeiçoamento e capacitação permanentemente do corpo 

docente e para a melhoria do desempenho acadêmico. 

 

A política de pós-graduação Lato Sensu da FACESA procura ultrapassar a 

rigidez de um processo de planejamento centralizado e de longo prazo, para ser 

entendida como a afirmação de um programa de ação racional passível de 
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adaptações impostas pelas mudanças imprevisíveis e aceleradas da sociedade, com 

objetivos e estratégias de intervenção que possam dar respostas eficazes às 

demandas e carências da sociedade. 

Geração de conhecimentos científicos novos que possam resultar em 

benefícios sociais e na melhoria do ensino, por meio: 

 Da busca pelo desenvolvimento de novas metodologias de ensino 

aprendizagem e da ampla articulação didático científica com retorno para o 

ensino de graduação; 

 Do desenvolvimento de iniciação científica, ampliando o domínio das áreas de 

conhecimento a que estão afetas e possibilitando inovação tecnológica e o 

desenvolvimento teórico; 

 Da integração dos alunos de graduação em programas de iniciação à 

investigação científica, buscando despertar vocações e incentivar, entre os 

estudantes de graduação, talentos potenciais para pesquisa e, em 

consequência, para a produção científica e para o ensino. 

 

Promoção da integração da FACESA com a comunidade local, numa 

articulação entre o tecido produtivo e o tecido social, de modo cooperativo, por meio: 

 Da formação de profissionais mais qualificados para a docência, investigação 

e atuação profissional; e 

 Da promoção e desenvolvimento de parcerias, e outras formas de associação 

com outras instituições acadêmicas, setor empresarial, setor público e terceiro 

setor. 

 

Neste sentido, a FACESA desenvolve atividades de ensino de pós-graduação 

Lato Sensu, com programas organizados que almejam sua consolidação. Estes têm 

o objetivo de desenvolver e aprofundar a necessidade específica por qualificação de 

profissionais de nível superior, de professores e de pesquisadores, das áreas 

empresarial, estatal e do terceiro setor, capacitando-os a atuar em diferentes 

contextos, num ambiente em permanente transformação, buscando uma abordagem 
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interdisciplinar e integrada aos diversos segmentos da sociedade, com 

adaptabilidade e flexibilidade diante da inovação. 

As atividades de ensino de pós-graduação Lato Sensu são realizadas em 

estreita relação com a graduação visando à melhoria e à renovação desse nível de 

ensino. A integração graduação com a pós-graduação Lato Sensu, concorre para a 

melhoria da qualificação dos docentes e para a melhoria da atuação desses 

professores na graduação por meio de uma ampla articulação didático-científico. 

Em consonância com a sua missão de “é oferecer um ensino de qualidade, 

tornar público o conhecimento científico produzido, sobretudo formar cidadãos com 

visão técnica e vocação global, científica e humanística que contribuam de maneira 

efetiva para o desenvolvimento da sua região de influência”, a política de ensino da 

FACESA tem como diretriz para seus cursos de graduação e pós-graduação Lato 

Sensu o compromisso de integrar o ensino com a iniciação científica e promover a 

extensão, de forma indissociável, visando à formação de sujeitos autônomos, 

responsáveis e profissionalmente competentes para responder aos desafios da 

realidade atual, com visão crítica e reflexiva devidamente alinhada com os princípios 

humanísticos e comprometidos com a responsabilidade social. 

A FACESA, reconhecendo o importante papel social que a educação 

continuada realiza na promoção do desenvolvimento e bem-estar da sociedade, 

investe seus esforços em práticas de ensino de graduação e pós-graduação Lato 

Sensu. 

Sua política procura ultrapassar a rigidez de um processo de planejamento 

centralizado e de longo prazo, para ser entendida como a afirmação de um 

programa de ação racional passível de adaptações impostas pelas mudanças 

imprevisíveis e aceleradas da sociedade, com objetivos e estratégias de intervenção 

que possam dar respostas eficazes às demandas e carências da sociedade. 

Essas ações permitem a execução de projetos inovadores e integradores. Ao 

incentivar a introdução e implementação das metodologias ativas, tanto no espaço 

da sala de aula, no espaço institucional e em ações extraclasse, presencial e a 

distância espera manter interessados, motivados seus discentes, docentes e tutores 

em atividades interdisciplinares e contextualizadas. 
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Em particular, para a oferta de educação na modalidade a distância obedece 

às seguintes diretrizes: 

 Estimular e oportunizar a interação e desenvolvimento de projetos 

colaborativos, proporcionando o reconhecimento, tolerância e respeito à 

diversidade cultural no processo de capacitação e construção do 

conhecimento; 

 Adotar a visão desenvolvimentista da sociedade através do conhecimento, 

preconizando a justiça como foco da educação à distância; 

 Adotar uma estrutura organizacional curricular que exorte a 

interdisciplinaridade pela implementação da transversalidade entre conteúdos 

e metodologias, de forma a permitir a postura reflexiva do acadêmico, tanto 

de forma isolada quanto entre seus pares, demandando a valorização do 

conhecimento previamente acumulado e sua reinterpretação frente à novos 

conceitos, garantindo assim a flexibilização curricular atrelada à aplicação e 

compreensão dos aspectos estudados em sua realidade; 

 Ampliar a capacidade do acadêmico, por meio do desenvolvimento pleno de 

seu potencial, de forma ampla, tanto nos vetores de qualificação para o 

mercado de trabalho quanto para o exercício de sua cidadania e papel social; 

 Oportunizar instrumentos que permitam a recuperação dos estudos de forma 

qualificável e mensurável; 

 Flexibilizar o processo avaliativo por meio de metodologias adequadas ao 

acolhimento de acadêmicos com perfil de aprendizagem diferenciado; 

 Estimular o diálogo e debate racional como mecanismo de compreensão e 

resolução de diferenças culturais, hierárquicas e ideológicas; 

 Confeccionar material didático de apoio em moldes que incentivem o 

progressivo aprendizado e prazer no estudo por meio da compreensão ampla 

da aplicabilidade prática de seus conhecimentos na realidade que o cerca; 

 Incentivar a capacidade e raciocínios dedutivos e indutivos e a iniciativa como 

ferramental para o auto aprendizado; e 

 Fomentar o usufruto racional de recursos tecnológicos como mecanismos que 
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propiciem a obtenção de informação, a revisão crítica dessa informação e a 

comunicação entre docentes, tutores e acadêmicos. 

 

Os instrumentos de estímulo ao auto aprendizado demandarão uma postura 

focada no aluno com o devido suporte institucional, incentivando o acadêmico a 

estudar e ampliar suas referências de conhecimento de forma independente, 

realizando atividades centradas no processo colaborativo, na comunicação dinâmica 

lançando mão de quaisquer recursos existentes no meio, estimulando a capacidade 

de produção adaptativa. 

Destacam-se ainda práticas inovadoras no que tange aos estágios 

curriculares supervisionados; as atividades em laboratórios; as visitas técnicas; os 

trabalhos de conclusão de curso; no uso de novas tecnologias educacionais para o 

ensino e para aprendizagem presencial; na participação em programas de extensão, 

iniciação científica e monitoria; no desenvolvimento e participação de projetos e 

ações de mobilidade e de cunho científico, cultural e social. 

Neste sentido, a FACESA estabelece a articulação das políticas de ensino, 

iniciação científica e extensão por meios de projetos de responsabilidade social, bem 

como a pós-graduação Lato Sensu objetivando a obtenção e geração de 

conhecimento, e seu devido registro por meio de estímulo à publicação acadêmica 

para o corpo docente, tutores, discente, inclusive ao egresso. 

 

 

3.10 Política e Práticas de Iniciação Científica, de Inovação Tecnológica e de 

Desenvolvimento Artístico e Cultural 

 

A FACESA promove a iniciação científica entendida como busca de novos 

conhecimentos e técnicas, e processo inteligente de interação com a realidade, 

parte integrante do Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e dos Projetos 

Pedagógicos de Cursos e programas, com função orientadora e meio para inovar e 

enriquecer seus programas de ensino e extensão, ou com função específica, 

visando ao avanço das ciências, filosofias, letras e artes e tecnologias, ao 
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desenvolvimento autossustentado, responsabilidade social e para atendimento de 

demandas de mercado. 

De forma a alcançar seus objetivos estratégicos e compromissos com missão 

e valores, a FACESA busca estimular a iniciação cientifica em áreas estratégicas de 

sua região de influência, buscando ampliar, melhorar a qualidade da iniciação 

cientifica articulando-a com as demandas dinâmicas do desenvolvimento regional. 

O comprometimento da FACESA com o desenvolvimento artístico e cultural 

tenta inserir vetores dessas dimensões em suas atividades extensionistas e de ação 

social, especialmente nos momentos culturais, onde os limites da ciência se 

interconectam com a percepção da cultura enquanto valor humano a ser 

indelevelmente marcado na vida acadêmica do discente da FACESA. 

Tais objetivos tornam imprescindível a adoção de processos que objetivem a 

implantação de ações institucionais como a atualização constante do regulamento 

do Programa de Iniciação Científica (PIC), elaboração de politicas ações acadêmico-

administrativas alinhadas com os objetivos institucionais, a consolidação do Comitê 

de Ética em Pesquisa (CEP), a intensificação do estímulo a docentes e discentes 

para atuação em projetos de iniciação científica comprometidos com as 

características regionais, por meio de auxílios provenientes da própria instituição, 

das agências de fomentos e parcerias, o estímulo ao aumento da produção de 

artigos científicos mediado pela consolidação da REVISA, a implementação dos 

grupos e linhas de iniciação científica institucionalizadas e implementação do apoio 

e estímulo às parcerias com instituições nacionais ou estrangeiras para mobilidade 

acadêmica e ampliação da capacidade de desenvolvimento da iniciação científica 

local, buscando a criação de redes de iniciação científica entre a FACESA e outras 

instituições, bem como pelo esforço de realizar a identificação de temas e problemas 

da realidade regional que culminem com a proposição de políticas e criação de 

parcerias com organizações públicas e privadas da sociedade civil para melhor 

articular a iniciação científica com as necessidades do desenvolvimento regional. A 

adoção de uma política de iniciação científica que conte com a adesão e 

contribuição de docentes e discentes de todos os seus cursos permite uma 

abordagem pontual mais holística, considerando diversas facetas de uma mesma 
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questão que possam ser abordadas por visões diferentes e complementares, 

auxiliando de forma mais completa na contribuição da FACESA no desenvolvimento 

regional. 

A produção científica em si é ferramenta complementada pelas ações de 

divulgação de conhecimento científico, seja esta por meio da Editora Sena Aires e a 

REVISA/REIcEN e ampla divulgação por meio dos instrumentos baseados na página 

institucional da FACESA, como mecanismo de transmissão de resultados de todas 

as ações institucionais à comunidade acadêmica e externa, de forma a permitir que 

haja usufruto dos achados científicos obtidos por meio das iniciativas de iniciação 

científica da FACESA. Internamente, a FACESA incorpora os resultados de tais 

ações em seus momentos culturais e científicos em seus eventos regulares 

acadêmicos, dessa forma, possibilitando a realização de práticas acadêmicas 

voltadas à produção e interpretação de conhecimento. 

A política de iniciação científica da FACESA, bem como seu regulamento, 

encontra-se devidamente instaurados dentro das atividades correntes da FACESA, 

devidamente alinhados com as premissas apresentadas. 

 

 

3.11 Políticas Institucionais Voltadas à Valorização da Diversidade, do Meio 

Ambiente, da Memória Cultural, da Produção Artística e do Patrimônio Cultural, 

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

Igualdade Étnico-Racial 

 

As políticas voltadas à valorização da diversidade, do meio ambiente, da 

memória cultural, da produção artística estabelecida pela FACESA, tendo como 

objetivo principal proporcionar condições de acesso ao ensino superior a grupos 

historicamente e socialmente discriminados, tendo como perspectiva básica direitos 

e oportunidades iguais para todos os cidadãos enquanto sensibiliza a percepção e 

reversão de tais desigualdades entre sua comunidade acadêmica. 

As ações regulamentadas pelas políticas institucionais voltadas à valorização 

da diversidade, do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do 
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patrimônio cultural, e ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos 

e da igualdade étnico-racial no qual destaca-se a estruturação das semanas 

temáticas desenvolvidas no decorrer de cada semestre e previstas em calendário 

semestral do Núcleo de extensão. 

Dessa forma, a FACESA categoriza seus eventos com base nos vetores 

citados como primordiais na ampliação do processo de ensino-aprendizagem de 

modo transversal aos cursos ofertados, ampliando as competências dos egressos e 

ofertando mecanismos de transmissão dos resultados para a comunidade, 

resultando na formação de um cidadão comprometido com mudanças no seio da 

sociedade. 

Na Semana do Meio Ambiente são considerados os aspectos relacionados à 

Sustentabilidade e Questões Socioeconômicas, - pelo que determina a Lei nº 9.795, 

de 27 de Dezembro de 1999, a Educação Ambiental é entendida por todos os 

processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação 

do meio ambiente, bem como o uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de 

vida e sua sustentabilidade, devendo estar presente de forma articulada, em todos 

os níveis e modalidades do processo educativo. 

Pretende-se neste âmbito primar pela sustentabilidade e por questões 

socioambientais visando à conservação, recuperação e melhoria das condições 

ambientais, sociais e existenciais, promovendo a participação de toda a comunidade 

da FACESA, no delineamento, planejamento, implantação e avaliação das 

atividades e dos seus indicadores. Nestes eventos, são realizadas exposições, 

feiras, mostras científicas e oficinas de reciclagem, bem como a exposição de 

atividades relacionadas à conservação do bioma no qual a FACESA está inserida, 

por meio da produção de exsicatas de espécimes característicos do bioma Cerrado, 

denotando a importância da diversidade e do meio ambiente. 

Na Semana da Memória Cultural, Promoção dos Direitos Humanos e 

Igualdade Étnico-racial – há a previsão da divulgação e produção de conhecimentos, 

bem como, atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos quanto à pluralidade 

étnico-racial, tornando-os capazes de interagir e negociar objetivos comuns que 
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garantam, a todos, respeito aos direitos legais e valorização da identidade, na busca 

da consolidação da democracia brasileira; E na realização de atividades 

relacionadas à história e cultura afro-brasileira e africana que tem por objetivo, o 

reconhecimento e valorização da identidade, história e cultura dos afro-brasileiros, 

bem como a garantia de reconhecimento e igualdade de valorização das raízes 

africanas da nação brasileira. 

Neste sentido é desenvolvida a Semana da Memória Cultural, Promoção dos 

Direitos Humanos e Igualdade Étnico-Racial, que promove o conhecimento da 

cultura de diferentes etnias, valorizando, sobretudo as culturas indígena e africana. 

Os temas são desenvolvidos por meio de painéis, exposição de utensílios, adereços, 

comidas típicas, danças, músicas e lendas. 

A estruturação destes eventos é realizada com a colaboração da Secretaria 

Municipal de Cultura e Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) - doação de 

materiais de divulgação - área do Ministério da Saúde responsável por coordenar a 

Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. 

Estende-se também, neste evento, o foco à divulgação da Política Nacional 

de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, aprovada 

em 2008 e publicada pela portaria nº2836, de 1º de dezembro de 2011. 

Essa portaria reafirma que a garantia ao atendimento à saúde é uma 

prerrogativa de todos os cidadãos brasileiros, respeitando-se suas especificidades 

de gênero, raça/etnia, geração, orientação e práticas afetivas e sexuais e converge 

com os princípios fundadores do Sistema Nacional de Saúde (SUS), ensinados aos 

nossos acadêmicos: integralidade, universalidade e equidade. 

No âmbito da Inclusão Social – regulamenta-se o desenvolvimento de ações 

voltadas à informação acerca da importância da inclusão social, considerando-se 

como portador de deficiência e mobilidade reduzida considerando todo aquele que 

apresenta limitação temporária ou permanente da capacidade de relacionar-se com 

o meio e de utilizá-lo, sendo esta fortemente visível nos projetos que envolvem as 

atividades práticas realizadas na Clínica Escola de Fisioterapia. 

Neste âmbito, vale dar ênfase a estruturação de ações voltadas à criação de 

projetos que abordem a acessibilidade, tomando-se a abrangência do conceito, o 
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desenvolvimento de ações e projetos institucionais que tenham o objetivo de 

assegurar o acesso e a permanência, com sucesso, de todos os acadêmicos, em 

especial os que apresentam deficiência ou necessidades educacionais especiais, 

nas instituições de educação superior. Promove-se neste sentido, a implementação 

de ações voltadas à promoção da qualidade de vida da pessoa portadora de 

deficiência ou mobilidade reduzida e de ações voltadas à inclusão digital, que 

transpassam desde o processo de capacitação obrigatória em LIBRAS, conforme 

consta na matriz curricular dos cursos até a atuação do Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico e Apoio Pedagógico (NAPAP). 

No âmbito da Semana da Memória Cultural, da Produção Artística e 

Patrimônio Cultural – esta prevê o desenvolvimento de atividades de divulgação do 

patrimônio local e regional, principalmente por meio da realização dos Momentos 

Culturais também inseridos nas Semanas Acadêmicas e demais eventos da 

FACESA. 

O Momento Cultural é realizado semestralmente por ocasião da Aula Magna. 

Para a oportunização deste evento, previsto semestralmente em calendário 

acadêmico, o Núcleo de Extensão estruturou dois bancos de dados. O primeiro 

arquiva inscrições de docentes, acadêmicos, corpo técnico administrativo e demais 

colaboradores interessados em participar do evento. O segundo banco de dados, 

dispõe de dados dos artistas locais e regionais. 

Vale ressaltar que esta semana tem prioritariamente a finalidade de divulgar 

as habilidades e produções artístico-culturais da comunidade acadêmica e local. É 

realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura.  Este momento é de 

extrema importância, pois permite a divulgação não apenas de talentos musicais ou 

que envolvem algum tipo de dança ou expressão corporal, mas também de 

trabalhos de artistas artesãos da região, pois na ocasião, oportuniza-se a exposição 

e venda destes produtos, o que auxilia o crescimento socioeconômico desta região. 

Vale ressaltar ainda a tradicional festa junina do Grupo Sena Aires, conhecida 

na região pelas apresentações de danças e comidas típicas regionais. 
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A FACESA desenvolve suas ações extensionistas por meio da articulação 

destas com o ensino (articulação com os componentes curriculares de cada curso) e 

a iniciação científica.  

Além disso, vale destacar o comprometimento da FACESA no que diz 

respeito à diversidade, estimulando a consciência e a tolerância no que tange à 

diversidade humana, a infraestrutura física da FACESA foi adaptada à realidade 

atual, considerando tanto a questão da identidade de gênero quanto atendendo aos 

portadores de necessidades especiais e mobilidade reduzida, quanto na criação de 

espaços artístico-culturais, para convivência (Praça Cultural) e para exposição de 

obras de arte autorais (Galeria de Arte), de produção própria ou externa, buscando a 

difusão do aspecto cultural em todas suas formas. 

Buscando a maximização do alcance dessas ações, a FACESA inclui tanto os 

egressos quanto a sociedade de forma a garantir o cumprimento das metas, visão, 

missão, valores e objetivos institucionais. 

Os resultados dos eventos são publicamente divulgados, garantido a 

disseminação das percepções e achados, por meio tanto de redes sociais quanto da 

página institucional além dos meios de divulgação internos à IES. 

 

 

3.12 Políticas Institucionais Voltadas ao Desenvolvimento Econômico e a 

Responsabilidade Social 

 

A responsabilidade social refere-se a ações da FACESA (com ou sem 

parcerias externas) que contribuem para uma sociedade mais justa e sustentável, 

considerando trabalhos, ações, atividades, projetos e programas desenvolvidos 

voltados à comunidade. Dessa forma, as instituições de ensino superior, enquanto 

espaços de ensino aprendizagem voltadas à formação de recursos humanos devem 

ser corresponsáveis pelo desenvolvimento social, especialmente em sua região de 

inserção. Para isso, deve-se garantir um canal eficaz de comunicação entre IES e 

comunidade a fim de que os benefícios de sua existência e funcionamento se 
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convertam em benefícios, não só a alunos e docentes, mas também à sociedade, 

especialmente na esfera de influência da região onde encontra-se inserida. 

Adicionalmente, a responsabilidade social deve ser alcançada com a adoção 

de processos formativos pautados na defesa da cidadania, em princípios éticos, no 

desenvolvimento da capacidade crítica dos acadêmicos com relação aos processos 

sociais, econômicos, políticos e culturais, no incentivo à criatividade dos acadêmicos 

para identificar problemas e propor soluções e na formação cultural ampla. 

Nesse contexto, tendo em vista a atual inserção social da FACESA, 

especialmente na formação de recursos humanos na área de saúde, é 

imprescindível que o investimento realizado pela comunidade neste espaço de 

ensino seja convertido em benefícios e avanços no campo social. Para isso, é 

preciso adotar posturas, comportamentos e ações que promovam o bem-estar e a 

saúde dos seus públicos interno e externo, para mais, é notório o alinhamento entre 

o PDI e as políticas institucionais para o desenvolvimento econômico e social, 

objetivando contribuir para a melhoria das condições de vida da população e ações 

de inclusão e empreendedorismo, sempre articulando com os objetivos e valores da 

FACESA sobretudo almejando a promoção de ações inovadoras. 

A Responsabilidade Social na FACESA pode ser definida como: 

 A efetiva articulação das ações acadêmicas com as demandas da sociedade; 

 Uma fonte de produção e difusão de resultados provenientes da comunidade 

acadêmica em sua relação com a comunidade loca-regional; 

 Atividade interdisciplinar, multidisciplinar e transdisciplinar que permite a 

formação de indivíduos críticos, políticos e reflexivos frente à realidade em 

que se inserem; 

 Objeto de desenvolvimento de profissionais com competência e 

comprometidos com problemas sociais e sua interface com o cuidado em 

saúde; 

 Meio de consolidação de ações inovadoras em modalidades presencial e à 

distância a partir do uso rotineiro de diversas tecnologias de informação e 

comunicação. 

 Prática acadêmica a ser avaliada sistematicamente visando o 



Telefone: (61) 3627-4200  
Rua Acre, Qd. 02. Lts. 17/18, s/n  
Setor de Chácaras Anhanguera  

Valparaíso de Goiás/GO  
CEP 72870-508  

 

 

 

 

 

 
Elaboração: Comissão de Avaliação- Revisão Linguística: Jonas Rodrigo Gonçalves - Aprovado por: Nº 07/2018 

CONSU Versão 2.0 
160 

 

aperfeiçoamento do Núcleo de Responsabilidade Social (NSOCIAL); 

 Um dos elementos essenciais para manutenção da tríade ensino, iniciação 

científica e extensão, necessária a formação de recursos humanos 

qualificados no âmbito acadêmico; 

 Instrumento de consolidação da relação indissociável entre iniciação 

cientifica, ensino e extensão por meio do levantamento de informações 

qualificadas junto à comunidade, atendimento às suas demandas pela 

comunidade acadêmica e, assim, reformulação das ações educativas na 

instituição para incrementar seu impacto loco-regional. 

 

No contexto da responsabilidade social, a FACESA reafirma sua experiência 

de atuação junto à sociedade interagindo com a comunidade local e regional em 

parceria com a Prefeitura Municipal e Secretaria Municipal de Saúde de Valparaíso 

do Goiás, dentre outras, buscando o bem comum e desenvolvendo ações focadas 

na problemática encontrada nos diferentes segmentos populacionais. Ademais, a 

compreensão de reponsabilidade social, nos dias atuais, está intimamente ligada à 

adoção de uma nova postura das Instituições, baseada em valores éticos que 

promovam o desenvolvimento sustentado da sociedade como um todo, indo, 

portanto, muito além da simples prática filantrópica ou do apoio à comunidade. Seu 

alcance está voltado à efetiva mudança de atitude, numa perspectiva de gestão para 

a qualidade das relações e na geração de valor para todos, como um efetivo 

processo de crescimento integral. 

Além do acima exposto, é importante salientar que a atuação acadêmica da 

FACESA demonstra constante preocupação com o desenvolvimento de seu 

compromisso social, por meio da formação de qualidade que oferta aos seus 

acadêmicos, para o pleno exercício da cidadania – como valor integrante de sua 

formação pessoal e profissional, com ética e aperfeiçoamento constante. 

O exercício da Responsabilidade Social por meio das diversas ações, 

principalmente extensionistas, que a instituição desenvolve, colabora grandemente 

ao desenvolvimento econômico e social da região de influência da FACESA e seus 

polos. 



Telefone: (61) 3627-4200  
Rua Acre, Qd. 02. Lts. 17/18, s/n  
Setor de Chácaras Anhanguera  

Valparaíso de Goiás/GO  
CEP 72870-508  

 

 

 

 

 

 
Elaboração: Comissão de Avaliação- Revisão Linguística: Jonas Rodrigo Gonçalves - Aprovado por: Nº 07/2018 

CONSU Versão 2.0 
161 

 

Ressalta-se a assistência prestada por meio dos eventos realizados pelos 

acadêmicos, docentes e técnicos administrativos e acadêmicos, tais como os abaixo 

elencados, não se limitando a: 

 Aferições de pressão arterial e glicemia capilar, orientações sobre 

autocuidados e hábitos de vida saudáveis, palestras sobre prevenção de 

doenças, saneamento básico, reutilização, reciclagem e redução de produtos; 

 Oferta de serviços diversos em parceria com as Secretarias de Saúde, 

Serviço Social e de Cidadania do Município; 

 Desenvolvimento do projeto ler não tem idade, em parceria com o Diretório 

Acadêmico. Neste projeto, que representa uma inovação social no município, 

livros doados pela comunidade acadêmica da FACESA, seus colaboradores 

são disponibilizados aos interessados – creches, asilos - pela FACESA, tanto 

sob a forma de doação quanto da criação de espaços acolhedores dedicados 

à leitura; 

 Projeto CASA FELIZ - Projetos de renovação de estruturas em populações 

vulneráveis, tais quais como a pintura, renovação, mobiliação e reforma de 

espaços como creches, asilos, casas de cuidado entre outros espaços; e 

 Incentivo a divulgação e comercialização dos produtos locais por meio dos 

Momentos Culturais. Divulgação da cultura local e regional e apresentação de 

seus artistas. 

 

A FACESA colabora com a qualidade de vida da população local também por 

meio dos atendimentos prestados na Clínica de Fisioterapia e Laclisa, localizada no 

campus. proporcionando reabilitação de forma gratuita e humanizada. 

Neste âmbito, vale também dar ênfase às ações voltadas aos projetos que 

abordem a acessibilidade, tomando-se a abrangência do conceito, o 

desenvolvimento de ações e projetos institucionais que tenham o objetivo de 

assegurar o acesso e a permanência, com sucesso, de todos os acadêmicos, em 

especial os que apresentam deficiência ou necessidades educacionais especiais, 

nas instituições de educação superior. 
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Promove-se neste sentido, a implementação de ações voltadas à promoção 

da qualidade de vida da pessoa portadora de deficiência e de ações voltadas à 

inclusão digital, por meio de orientações prestadas aos portadores de necessidades 

especiais atendidos na Clínica de Fisioterapia e por meio do Projeto de Inclusão 

Digital, oferecido para acadêmicos da FACESA sob forma de oficinas, onde são 

ensinadas noções de informática. 

Estende-se este atendimento ao público alvo dos programas de extensão 

Benjamim, Melhor Idade e Comando de Saúde nas Empresas. 

A FACESA é uma instituição socialmente responsável, assim sendo tem o 

compromisso de atuação junto à sociedade interagindo com a comunidade local e 

regional em parceria com organizações e instituições, públicas e privadas, tais quais: 

Prefeituras, Secretarias Municipais, buscando o bem comum e desenvolvendo ações 

focadas na problemática encontrada nos diferentes segmentos populacionais. 

Não se pode excluir a importância da comunidade como foco central destas 

ações, observando suas principais necessidades, realizando as programações de 

acordo com essas demandas, avaliando o efeito das ações implementadas e 

redirecionando ou substituindo estas ações, quando necessário. 

Para isto, realizam-se semestralmente, os fóruns comunitários. O evento é 

aberto ao público e são convidados também os representantes das principais 

associações do município. O objetivo do evento é divulgar as ações previstas, 

cursos de extensão, oficinas e resultados das ações já realizadas e ouvir sugestões 

para novas ações a serem implementadas. 

Vale salientar, que a Associação Brasileira das Mantenedoras de Ensino 

Superior (ABMES) realiza anualmente a campanha da Semana da Responsabilidade 

Social, que tem por objetivo estimular que as IES promovam ações socialmente 

responsáveis que contribuam, efetivamente, para a melhoria da qualidade de vida da 

população, não somente no Dia da Responsabilidade Social, mas ao longo de todo o 

ano. 

A FACESA participa desta Campanha desde o ano de 2009, desenvolvendo 

ações voltadas à Responsabilidade durante todo o ano e durante a Semana da 

Responsabilidade Social, no mês de setembro de cada ano, tendo assim, a 
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oportunidade de debater com seus Docentes, alunos e funcionários a importância de 

projetos socialmente responsáveis. Além disso, a campanha proporciona o 

envolvimento da comunidade acadêmica com a sociedade, conferindo mais 

visibilidade às ações. 

É importante considerar que a Semana da Responsabilidade Social é uma 

mostra das ações que já são desenvolvidas durante o ano todo na FACESA com 

total autonomia para montar a programação, elaborar as atividades e definir o local, 

de acordo com seu público e com o tipo de evento a ser promovido. 

Estas ações possibilitaram a certificação da FACESA, desde 2009, com o 

Selo de Instituição Socialmente Responsável, concedido anualmente pela ABMES. 

A participação na campanha conferiu a FACESA o selo de Instituição Socialmente 

Responsável, que certifica o envolvimento da IES com a comunidade e comprova 

que a instituição cumpre seu compromisso social. 

Outrossim, a Política de Responsabilidade Social da FACESA está 

consolidada por meio do Regulamento do NSocial, criado em 2017, com a 

implantação do primeiro projeto semestral no mesmo ano, porém a instituição já 

realiza ações sociais desde 2002. Este Núcleo é coordenado por docentes 

vinculados à FACESA, sendo responsável por prever, coordenar, dirigir e avaliar os 

projetos de responsabilidade social semestralmente após prévia autorizada pelo 

CONEICE, e posteriormente, divulgado o cronograma semestral das atividades 

referentes ao NSocial. Os resultados parciais e finais das ações sociais 

desenvolvidas ao longo de cada semestre são apresentadas à coordenação do 

núcleo por meio de relatórios, submetidos em ambiente virtual próprio da FACESA, 

um instrumento para consolidar o uso de tecnologias em informação e comunicação 

institucional. Além disso, os docentes colaboradores em parceria com os 

coordenadores do NSocial desenvolvem artigos científicos e resumos para 

divulgação das ações periodicamente realizadas pelo Núcleo, bem como os 

resultados obtidos a partir destas. 

A Política de Responsabilidade Social da FACESA tem como objetivo geral 

inserir o corpo docente, tutores, corpo técnico-administrativo, discentes e egressos 

na FACESA nas atividades de Responsabilidade Social, contribuindo com sua 
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formação acadêmica, profissional e cidadã. Os objetivos específicos estabelecidos 

por essa Política são: 

 Promover a melhoria das condições de vida da população, ações de inclusão 

e de empreendedorismo; 

 Permitir a formação integral do estudante em um contexto crítico e reflexivo 

que permita o empreendedorismo, o preparo para o desenvolvimento de 

ações com reais benefícios sociais e a produção de novos conhecimentos a 

partir das interações profissional/discente- sociedade; 

 Proporcionar a participação criativa e empreendedora na comunidade por 

meio de ações institucionais internas e transversais que envolvam os 

diferentes campos do conhecimento na modalidade presencial e à distância; 

 Estimular o desenvolvimento de ações inovadoras, na modalidade presencial 

e à distância, entre os discentes dos cursos de graduação da FACESA. Isso é 

concretizado com o uso de tecnologias em informação e comunicação para 

planejamento, organização, divulgação e compilação das atividades 

desenvolvidas; 

 Articular os conhecimentos adquiridos em nível graduação seja na 

modalidade presencial ou à distância, de maneira interdisciplinar; 

 Incentivar - a partir das ações sociais desenvolvidas no semestre - a produção 

científica discente, entendida como todo o documento que representa um 

resultado de estudo (publicado em periódicos científicos, livros, eventos 

científicos, etc); que expresse o conhecimento do assunto escolhido; tenha 

origem em unidades curriculares, módulos ou programas; e que seja 

elaborado sob a coordenação de um orientador-docente do curso. 

 Desenvolver habilidade para a pesquisa e inserção nos programas de pós-

graduação Lato Sensu fortalecendo o interesse na área científica e no campo 

da docência; 

 Valorizar a diversidade, o meio ambiente, da memoria cultural e produção 

artística e do patrimônio cultural e ações afirmativas de defesa dos direitos 

humanos e da igualdade étnico-racial; 
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 Ampliar as competências dos egressos nas politicas institucionais da 

FACESA, bem como a oferta dos mecanismos de transmissão dos resultados 

para a comunidade. 

 

De mais a mais, a FACESA tem como metas a intensificação da 

responsabilidade social no âmbito do ensino, iniciação científica e extensão. 

 

 

3.12.1 Educação Ambiental e Sustentabilidade – Ações Desenvolvidas na FACESA 

sob a Ótica da Responsabilidade Social. 

 

Dentre os valores enaltecidos pela FACESA, a educação ambiental e a 

sustentabilidade são itens de grande cuidado e preocupação, sob a ótica da 

responsabilidade social. Em sua responsabilidade social, a instituição toma medidas 

para proteção do meio ambiente e incentiva ações ecologicamente sustentáveis 

abrangendo não só o âmbito da IES como de toda a comunidade da região. 

Dentre as ações tomadas, existem projetos contínuos abarcando as ações de 

sustentabilidade, tais como: 

 Coleta seletiva de lixo em parceria com Cooperativas Locais para o 

recolhimento e reciclagem do material – incluindo-se lixo eletrônico, haja vista 

a falta de oferta do serviço pela esfera municipal; 

 lixeiras adequadas à separação correta do lixo estão espalhadas pelo 

campus, tornando viável e fácil o descarte diferenciado e a coleta seletiva do 

lixo gerado. 

 Descarte consciente e correto de lixo eletrônico, pilhas, baterias, aparelhos 

eletrônicos velhos ou danificados e outros tipos de lixo eletrônico serão 

coletados numa lixeira específica, postada no campus; entretanto só a coleta 

não é suficiente, também deve-se proceder ao descarte correto desse 

material afim de que não acabem poluindo rios e lixões. A FACESA firmou um 

convênio com uma empresa situada na região de Valparaíso de Goiás, que 

vai coletar o material e proceder com sua reciclagem. 
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 Coleta de águas pluviais para reutilização durante operações de limpeza dos 

ambientes; 

 Troca de lâmpadas incandescentes e fluorescentes por luminárias de LEDs, 

mais eficientes, duráveis e menos agressivas ao meio ambiente. 

 Diminuição do uso de copos descartáveis, adotando-se canecas de porcelana 

individuais e personalizadas para os docentes; 

 Uso de energia renovável, no caso a solar, para recarregamento de baterias 

de celular, a disposição de toda a comunidade acadêmica. Por meio de totens 

em instalação em posições estratégicas; 

 Substituição de murais em paredes por monitores de cristal líquido, reduzindo 

o uso de papel, além de possibilitarem maior diversidade e eficiência na 

comunicação, sobretudo na transparência institucional; 

 

Essas ações serão publicadas em e-book pela Editora Sena Aires. 

 

 

3.13 Política Institucional para a Modalidade EaD 

 

3.13.1 Oferta de Educação a Distância 

 

Os cursos ofertados pela FACESA, na modalidade a distância contam com a 

adoção de estruturas curriculares inovadoras fundadas no princípio de 

aprofundamento e atualização dos conteúdos mediados pela implementação de 

metodologias diversificadas centradas em uma visão contextualizada com a 

realidade acadêmica e mercadológica. O desenvolvimento da nossa metodologia 

orienta-se pela busca permanente da construção de competências e potencialidades 

dos discentes, de forma a extrapolar a visão utilitarista da prática pedagógica técnica 

e tradicional como mecanismo de formação de um ser ético, crítico, reflexivo, 

transformador e humanizado. 

Assim, ao confrontarmos as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) e 

Catálogo Nacional de Cursos Tecnológicos com as mudanças no setor produtivo e 
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no mercado de trabalho, evidenciamos a necessidade da adoção de processos para 

concatenar os perfis do aluno, do egresso, de habilidades, competências e atitudes 

profissionais, em consonância com o desenvolvimento científico e tecnológico aliado 

a uma formação humanista e, também, ao desenvolvimento da cidadania. 

Para tal objetivo, é preponderante que a formação profissional conte com 

instrumentos que permitam a mudança na postura e procedimentos do indivíduo. 

Para tal, utilizamos as tecnologias de informação e comunicação como mecanismo 

para o atendimento das necessidades implícitas e explícitas do acadêmico ao longo 

do processo de ensino e aprendizagem. 

Tal modelagem tem seus conceitos alinhados com uma sociedade 

sustentável, trazendo os conceitos do APRENDER e CONHECER como 

fundamentais para o exercício pleno da autonomia e cidadania, baseado em 

argumentações e pautado pela ética como premissas para a mudança da realidade 

na qual este encontra-se inserido, bem como para a mudança de sua própria visão 

de mundo.  

 

 

3.13.2 Política de Educação a Distância 

 

O envolvimento do segmento educacional no processo de globalização 

impulsionado pelas conquistas das novas tecnologias de informação e comunicação 

(TIC) tornou-se inexorável. Nesse cenário, as instituições de educação superior 

exercem papel relevante, utilizando a EaD para ampliar os recursos que permitem 

inovar e qualificar o ensino, a iniciação científica e a extensão. 

Vencida a barreira do preconceito da comunidade acadêmica, hoje a EaD, 

particularmente com o uso intensivo da internet, firma-se como um recurso capaz de 

atingir um público alvo cada vez maior e mais diversificado, possibilitando a 

expansão qualificada da oferta de cursos superiores e atendendo a uma demanda 

social explícita e crescente, dirigida para as Faculdades. 

Além de constituir-se numa alternativa viável para democratizar o acesso ao 

ensino superior, às experiências com a EaD proporcionam uma reflexão no 
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ambiente institucional sobre as metodologias para o ensino superior, propiciando 

inovação no desenho dos cursos de graduação presenciais, na perspectiva de 

elevar a qualidade desses cursos. 

Com a institucionalização das ações em EaD, a FACESA almeja ofertar 

cursos tecnólogos, de graduação, e de pós-graduação Lato Sensu, utilizando essa 

modalidade de ensino, a FACESA ampliará os meios para cumprir sua missão 

socioeducativa, sem perder de vista o seu compromisso com uma educação 

superior de qualidade. 

O Brasil, caracterizado pelo amplo espaço nacional e sua diversidade 

regional, vivencia o século do desenvolvimento tecnológico, científico e cultural. 

Esse cenário implica uma expansão das fronteiras comerciais e de troca de 

experiências marcada pelo tempo real, em que demanda um redimensionamento no 

mundo do trabalho e nas relações sociais e política, que exige um novo perfil de 

indivíduo e de trabalhador. 

Para tanto, torna-se inadiável contar, para o seu desenvolvimento, com 

Cursos na modalidade à distância (EAD). Ressalva-se que diante de um solo tão 

vasto quanto o brasileiro, os cursos fazem a trilha mais objetiva para uma possível 

reversão dos polos de subdesenvolvimento e analfabetismo que ainda primam no 

nosso território nacional. 

Torna-se, nesta modalidade, o caminho seguro para o acesso às tecnologias 

de informação e comunicação, a construção de conhecimentos contextualizados, 

priorizando a participação salutar e solidária. Entretanto, para que esse cenário 

torne-se uma forma viva, é preciso que o aluno ocupe o centro de todo o processo, o 

que significa questionar, opinar, solicitar ajuda e trocar ideias e opiniões em rede 

com os colegas e tutores. 

Considerando que as teorias que fundamentam o processo de ensinar e 

aprender na Educação a Distância estão em construção, em lugar de adotar 

qualquer das vertentes conhecidas, a FACESA optou por firmar seus princípios 

epistemológicos, históricos e políticos, mediante a explicitação de como se 

desenvolve esse processo, a quem se destina e os valores envolvidos. 
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Assim, a proposta da FACESA para a oferta de educação na modalidade a 

distância obedece às seguintes diretrizes: 

 Estimular e oportunizar a interação e desenvolvimento de projetos 

colaborativos, proporcionando o reconhecimento, tolerância e respeito à 

diversidade cultural no processo de capacitação e construção do 

conhecimento; 

 Adotar a visão desenvolvimentista da sociedade através do conhecimento, 

preconizando a justiça como foco da educação à distância; 

 Adotar uma estrutura organizacional curricular que exorte a 

interdisciplinaridade pela implementação da transversalidade entre conteúdos 

e metodologias, de forma a permitir a postura reflexiva do acadêmico, tanto 

de forma isolada quanto entre seus pares, demandando a valorização do 

conhecimento previamente acumulado e sua reinterpretação frente a novos 

conceitos, garantindo assim a flexibilização curricular atrelada à aplicação e 

compreensão dos aspectos estudados em sua realidade; 

 Ampliar a capacidade do acadêmico, por meio do desenvolvimento pleno de 

seu potencial, de forma ampla, tanto nos vetores de qualificação para o 

mercado de trabalho quanto para o exercício de sua cidadania e papel social; 

 Oportunizar instrumentos que permitam a recuperação dos estudos de forma 

qualificável e mensurável; 

 Flexibilizar o processo avaliativo por meio de metodologias adequadas ao 

acolhimento de acadêmicos com perfil de aprendizagem diferenciado; 

 Estimular o diálogo e debate racional como mecanismo de compreensão e 

resolução de diferenças culturais, hierárquicas e ideológicas; 

 Confeccionar material didático de apoio em moldes que incentivem o 

progressivo aprendizado e prazer no estudo por meio da compreensão ampla 

da aplicabilidade prática de seus conhecimentos na realidade que o cerca; 

 Incentivar a capacidade e raciocínios dedutivos e indutivos e a iniciativa como 

ferramental para o auto aprendizado; e 

 Fomentar o usufruto racional de recursos tecnológicos como mecanismos que 
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propiciem a obtenção de informação, a revisão crítica dessa informação e a 

comunicação entre docentes, tutores e acadêmicos. 

 

Os instrumentos de estímulo ao auto aprendizado demandarão uma postura 

focada no auto aprendizado com o devido suporte institucional, impelindo o 

acadêmico a estudar e ampliar suas referências de conhecimento de forma 

independente, realizando atividades centradas no processo colaborativo, na 

comunicação dinâmica lançando mão de quaisquer recursos existentes no meio, 

estimulando a capacidade de produção adaptativa. 

Os Cursos a Distância, possuem momentos presenciais teórico-prático. Na 

FACESA, o aluno terá uma formação à altura dos seus anseios e certamente será 

um profissional com amplas possibilidades de ingresso imediato no mercado de 

trabalho, otimizando o tempo e melhor aproveitando as facilidades das tecnologias 

adotadas pelo Sena Aires. 

Como exemplo, temos convênios com Bibliotecas Virtuais, Tutores 

especialmente capacitados para dar suporte pedagógico ao aluno, Plantão de 

dúvidas, Estágios garantidos por empresas conveniadas, uma Plataforma na Internet 

de fácil acesso, e equipe treinada para tirar dúvidas por diversos canais: telefone, e-

Mail, chat, fóruns, dentre outros. 

Realizando os cursos na modalidade EAD, o aluno poderá administrar melhor 

seu tempo, fazendo suas atividades de estudo via internet e agendando os 

encontros presenciais de acordo com cronograma previamente estabelecido, ou 

seja: quando previsto, fará as atividades práticas nos encontros presenciais para 

desenvolver suas habilidades e competências profissionais. 

Torna-se, nesta modalidade, o caminho seguro para o acesso às tecnologias 

de informação e comunicação, a construção de conhecimentos contextualizados, 

priorizando a participação salutar e solidária. Entretanto, para que esse cenário se 

torne uma forma viva, é preciso que o aluno ocupe o centro de todo o processo, o 

que significa questionar, opinar, solicitar ajuda e trocar ideias e opiniões em rede 

com os colegas e tutores. 
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3.13.3 Abordagem Metodológica da EaD 

 

Considerando que as teorias que fundamentam o processo de ensinar e 

aprender na Educação a Distância estão em construção, em lugar de adotar 

qualquer das vertentes conhecidas, a FACESA optou por firmar seus princípios 

epistemológicos, históricos e políticos, mediante a explicitação de como se 

desenvolve esse processo, a quem se destina e os valores envolvidos. 

Assim, a proposta da FACESA para a oferta de educação na modalidade a 

distância obedece às seguintes diretrizes: 

 Estimular e oportunizar a interação e desenvolvimento de projetos 

colaborativos, proporcionando o reconhecimento, tolerância e respeito à 

diversidade cultural no processo de capacitação e construção do 

conhecimento; 

 Adotar a visão desenvolvimentista da sociedade através do conhecimento, 

preconizando a justiça como foco da educação à distância; 

 Adotar uma estrutura organizacional curricular que exorte a 

interdisciplinaridade pela implementação da transversalidade entre conteúdos 

e metodologias, de forma a permitir a postura reflexiva do acadêmico, tanto 

de forma isolada quanto entre seus pares, demandando a valorização do 

conhecimento previamente acumulado e sua reinterpretação frente à novos 

conceitos, garantindo assim a flexibilização curricular atrelada à aplicação e 

compreensão dos aspectos estudados em sua realidade; 

 Ampliar a capacidade do acadêmico, por meio do desenvolvimento pleno de 

seu potencial, de forma ampla, tanto nos vetores de qualificação para o 

mercado de trabalho quanto para o exercício de sua cidadania e papel social; 

 Oportunizar instrumentos que permitam a recuperação dos estudos de forma 

qualificável e mensurável; 

 Flexibilizar o processo avaliativo por meio de metodologias adequadas ao 

acolhimento de acadêmicos com perfil de aprendizagem diferenciado; 

 Estimular o diálogo e debate racional como mecanismo de compreensão e 

resolução de diferenças culturais, hierárquicas e ideológicas; 
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 Confeccionar material didático de apoio em moldes que incentivem o 

progressivo aprendizado e prazer no estudo por meio da compreensão ampla 

da aplicabilidade prática de seus conhecimentos na realidade que o cerca; 

 Incentivar a capacidade e raciocínios dedutivos e indutivos e a iniciativa como 

ferramental para o auto aprendizado; e 

 Fomentar o usufruto racional de recursos tecnológicos como mecanismos que 

propiciem a obtenção de informação, a revisão critica dessa informação e a 

comunicação entre docentes, tutores e acadêmicos. 

 

Os instrumentos de estímulo ao auto aprendizado demandarão uma postura 

focada no auto aprendizado com o devido suporte institucional, impelindo o 

acadêmico a estudar e ampliar suas referências de conhecimento de forma 

independente, realizando atividades centradas no processo colaborativo, na 

comunicação dinâmica lançando mão de quaisquer recursos existentes no meio, 

estimulando a capacidade de produção adaptativa. 

 

 

3.13.4 Da Modalidade EaD 

 

A modalidade à distância, enquanto processo de ensino e aprendizagem 

mediado por tecnologias de informação e comunicação (TIC), realiza-se com 

processos coerentes com a metodologia ativa e suas ações educativas buscando a 

produção de conhecimentos sobre as condições sociais concretas das regiões a que 

está inserida a FACESA, o que significa integrar, mediados pelas tecnologias digitais 

de informação e comunicação, o ensino, a iniciação científica a extensão, lançando 

mão da inter e transdisciplinaridade como métodos, tendo como princípio o foco no 

aluno e a contextualização do conhecimento, pela ação dialógica de professores 

tutores mediada pelas TICs e, no presencial, da comunidade acadêmica (alunos e 

tutores) com a sociedade por meio de projetos integradores. 
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A constante curadoria, atualização, manutenção e expansão da base 

tecnológica da FACESA busca a constante garantia da oferta das premissas 

previamente discutidas no dia a dia da instituição. 

 

 

3.13.5 Núcleo de Educação a Distância (NEaD) 

 

A Coordenação Acadêmica a Distância (CAaD) é também conhecida por 

Núcleo de Educação a Distância (NEaD). A Coordenação Acadêmica a Distância é a 

instância responsável pela condução, implementação e manutenção dos processos 

e procedimentos acadêmicos e tecnológicos dos seus cursos e programas. 

O NEaD é composto pelo Coordenador Acadêmico do NEaD, pela Central de 

Cursos e pela Gerência de Tecnologia de Informação. Estes dois órgãos são 

responsáveis pelas operações tecnológicas, operação logística, núcleo de ensino-

aprendizagem e centro de produção e recursos multimidiáticos. 

Em relação à Gerência de Tecnologia de Informação, a FACESA administra 

os recursos de tecnologia de informação e comunicação de forma a permitir a 

acessibilidade digital plena para todos os discentes, de forma a derrubar barreiras 

entre o conhecimento e os discentes. Suas Políticas de acessibilidade incluem a 

digital, na modalidade à distância, ao disponibilizar no ambiente virtual de 

aprendizagem recursos didáticos em diferentes linguagens e suportes, tais como 

texto, vídeo, legendas, áudio, entre outras, com base nas orientações do Consórcio 

W3C. 

A FACESA conta com uma equipe multidisciplinar composta por docentes e 

profissionais de TI, programadores em PHP, JAVASCRIPT, CSS3, Python, R e 

HTML5 de forma a executar e a implementar toda e qualquer demanda de 

tecnologia institucional estimulada pelos NDEs dos cursos EAD. Entre as 

ferramentas utilizadas para fins de acessibilidade comunicacional, todas as 

ferramentas baseadas em WEB cumprem os requisitos de acessibilidade digital 

proposto pela W3C, sob a forma do WCAG 2.0 e ARIA, buscando a plena 

compatibilidade com ferramental de acessibilidade digital. 
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A FACESA considera o Coordenador de Curso como o educador responsável 

pelo sucesso do curso, sendo que ele deve ter sólida fundamentação conceitual e 

técnica da área, atuar como gestor eficaz, crítico, reflexivo, flexível, proativo, ter 

visão clara e forte para estimular padrões mais elevados de desempenho de todo o 

corpo docente e discente. 

Os Coordenadores de Curso devem apresentar Plano de Gestão a cada 

semestre, contendo objetivos, metas e indicadores, contemplando ensino, 

pesquisa/iniciação cientifica e extensão a ser aprovado pela Diretoria Acadêmica. O 

NEaD subordina-se à Diretoria Acadêmica e articula suas ações com a 

Coordenação Acadêmica Presencial para o cumprimento das metas e ações 

relativas a educação a distância e híbrido tanto para a graduação como para a pós-

graduação 

 

 

3.13.6 Equipe Multidisciplinar 

 

A organização dos recursos humanos para dar suporte à FACESA estará 

sustentada em equipes multidisciplinares, constituídas para desempenharem as 

funções de: planejamento; implantação e gestão dos cursos à distância; concepção, 

produção e disseminação de tecnologias, metodologias e recursos educacionais 

para a educação à distância. Para isso, haverá um plano de ação documentado e 

implementado com processos de trabalho formalizados. 

A equipe multidisciplinar está integrada por profissionais de diferentes áreas 

do conhecimento, a saber: Coordenação do Núcleo de Educação a Distância NEaD; 

docentes; tutores e equipe técnica com dois programadores de linguagens variadas, 

um webdesigner, dois profissionais de desenho instrucional, de forma a permitir que 

as concepções apresentadas pelos docentes e acolhidas pelos NDEs possam ser 

geradas de forma própria, seguindo a metodologia e abordagem adotada no PPCs 

dos cursos. Compõem ainda a equipe multidisciplinar profissionais de texto e 

editores da Editora Sena Aires, e profissionais de fotografia e vídeo. Todo o trabalho 

é feito de forma colaborativa. 
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3.13.7 Coordenação do Polo de Apoio Presencial 

 

As principais atribuições da Coordenação do Polo de Apoio Presencial, com 

formação em curso de graduação e experiência acadêmica e administrativa, tendo 

como principais atribuições: 

 Zelar pelo bom funcionamento dos processos pedagógicos e administrativos 

que se desenvolvem em sua unidade; 

 Conhecer os projetos pedagógicos dos cursos em funcionamento na sua 

unidade; 

 Adotar as providências necessárias para que a infraestrutura e os 

equipamentos a serem utilizados nas atividades programadas para sua 

unidade estejam em perfeitas condições de uso e, 

 Supervisionar os trabalhos realizados na secretaria de sua unidade, de sorte 

que os mesmos ocorram de forma organizada e em tempo hábil. 

 

Vale destacar, que a carga horária prevista/ implantada para o coordenador 

do curso será maior ou igual a 25 (vinte e cinco) horas semanais dedicadas 

totalmente a coordenação. 

São atribuições essenciais dos docentes: 

 Estabelecer os fundamentos teóricos do projeto pedagógico dos cursos; 

 Selecionar e preparar o conteúdo curricular articulado com o modelo 

pedagógico institucional; 

 Identificar os objetos associados às competências cognitivas, habilidades e 

atitudes; 

 Definir bibliografia, videografia, iconografia, audiografia, tanto básicas quanto 

complementares; 

 Elaborar o material didático para os cursos à distância; 

 Realizar a gestão acadêmica do processo de ensino-aprendizagem, em 

particular motivar, acompanhar e avaliar os acadêmicos e, 

 Avaliar-se continuamente como profissional participante de um projeto de 
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EaD. 

 

 

3.13.8 Tutores 

 

O corpo de tutores da FACESA participará ativamente das atividades 

pedagógicas realizadas presencialmente ou à distância, sejam essas assíncronas ou 

síncronas. 

A tutoria a distância atuará a partir da Instituição, mediando o processo de 

formação dos acadêmicos geograficamente distantes e referenciados aos Polos 

descentralizados de apoio presencial com as seguintes atribuições, dentre outras: 

 Esclarecer dúvidas dos acadêmicos por meio de fóruns de discussão pela 

internet, pelo telefone ou participando de videoconferências; 

 Promover espaços de construção coletiva do conhecimento; 

 Selecionar material de apoio e sustentação teórica aos conteúdos e, 

 Participar dos processos avaliativos de ensino e aprendizagem, juntamente 

com os docentes. 

 

O papel do tutor a distância é o de atuar em prol do desenvolvimento 

qualitativo e significativo do processo ensino-aprendizagem, motivando, estimulando 

novos estilos de pensar e raciocinar, dinamizando o processo de construção e 

reconstrução do saber, movimentando as comunidades virtuais de aprendizagem, 

interagindo através de chats, e-mails e fóruns, favorecendo o enriquecimento do 

processo relacional dos alunos, valorizando sua autonomia, sua cooperação no 

trabalho e seu aprendizado pela descoberta. 

A intervenção do tutor presencial que atua nos polos presenciais é 

compartilhada com a orientação do tutor à distância, requerendo organização, 

comprometimento e responsabilidade no acompanhamento do estudante. Dessa 

maneira, a troca de informações e contato constante entre tutores no Fórum de 

Professores e Tutores do EaD é um dos principais elos do trabalho colaborativo que 

objetiva assegurar o sucesso do trabalho docente. 
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Em suas dinâmicas, o tutor tem espaço para a criatividade docente, podendo 

promover debates, discussões e o compartilhamento de informações, provocando 

reflexões acerca de um tema, ampliando os processos cognitivos imbricados no 

modelo de aprendizagem mais participativo. 

Dessa maneira, as atividades de tutoria contemplam o atendimento às 

demandas didático-pedagógicas da estrutura curricular, considerando a mediação 

pedagógica junto aos discentes, inclusive em momentos presenciais, com o domínio 

do conteúdo, de recursos e dos materiais didáticos e o acompanhamento dos 

discentes no processo formativo. Isso decorre do planejamento de avaliação 

periódica por estudantes e equipe pedagógica do curso, com embasamento em 

ações corretivas e de aperfeiçoamento para o planejamento de atividades futuras. 

 

 

3.13.9 Gestão Acadêmica Administrativa 

 

A gestão acadêmica dos projetos de curso ministrados, na modalidade a 

distância pela FACESA, estará estruturada de sorte a proporcionar aos acadêmicos 

geograficamente distantes da sede, as mesmas condições disponibilizadas aos 

acadêmicos do ensino presencial, para que realizem com sucesso as atividades 

acadêmicas previstas. 

Para tanto, a FACESA disponibilizará os seguintes serviços: 

 Um sistema de administração e controle do processo de tutoria especificando, 

quando for o caso, os procedimentos logísticos relacionados com os 

momentos presenciais e a distância; 

 Um sistema de controle da produção e distribuição do material didático; 

 Um sistema de avaliação de aprendizagem, especificando a logística adotada 

para esta atividade; 

 Banco de dados do sistema como um todo, contendo em particular cadastro 

dos acadêmicos; docentes, coordenadores e tutores; 

 Cadastro dos equipamentos e facilidades educacionais tais como: inscrição e 

trancamento de disciplinas e matrícula; 
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 Registro de resultados de todas as avaliações e atividades realizadas pelo 

acadêmico, prevendo-se inclusive recuperação quando necessário; e 

 Um sistema que permita ao docente ter autonomia para a elaboração, 

inserção e gerenciamento de seu conteúdo, e que isso possa ser feito de 

maneira amigável e rápida, com liberdade e flexibilidade. 

 

 

3.13.10 Capacidade de Atendimento Ao Público-Alvo 

 

O atendimento ao público alvo da FACESA que é a comunidade acadêmica e 

geral tem como o intuito o desenvolvimento da missão e de suas políticas 

institucionais na sede e nos polos. 

No que concerne a capacidade de atendimento ao público-alvo, a FACESA 

possui infraestrutura, organização didático pedagógica e corpo docente qualificados 

para execução desse objetivo a partir da missão institucional. 

O atendimento ao público alvo, leva em consideração toda demanda da 

sociedade, e compromissos sociais que atendam os objetivos da instituição para que 

realmente venha a surgir efeito positivo em toda estrutura educacional. 

Os PPCs dos cursos são orientados dentro de uma métrica, de tal forma que 

a capacidade de atendimento não ultrapasse a relação de 1 docente/tutor para 50 

alunos no presencial, e 1 tutor a distância/ docente para 150 alunos. 

O aluno deve ir ao polo pelo menos uma vez por mês para realizar as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. Cada curso a partir do seu NDE irá 

colocar as demandas necessárias de acordo com as diretrizes curriculares. 

 

 

3.14 Estudo para Implantação de Polos EaD 

 

De acordo com o Artigo 11, da Portaria Normativa nº 11, de 20 de junho de 

2017, que estabelece normas para o credenciamento da Educação a Distância: o 

polo EaD deverá apresentar identificação inequívoca da IES responsável pela oferta 
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dos cursos, manter infraestrutura física, tecnológica e de pessoal adequada ao 

projeto pedagógico dos cursos a ele vinculados, ao quantitativo de estudantes 

matriculados e à legislação específica, para a realização das atividades presenciais, 

especialmente: salas de aula ou auditório; laboratório de informática; laboratórios 

específicos presenciais ou virtuais; organização dos conteúdos digitais; ambiente 

para apoio técnico-administrativo; recursos de Tecnologias de Informação e 

Comunicação, (TIC); sala de tutoria; e acervo físico ou digital de bibliografias básica 

e complementar. 

Sendo assim, para a implantação de polos serão observados que todos os 

ambientes devem possuir acessibilidade, de forma a garantir a circulação e 

permanência de pessoas com deficiência física, visual, auditiva e intelectual. 

Outrossim, aspectos como o mercado de trabalho do município e da região, 

bem como a faixa etária da população que ingressa no ensino superior serão 

levados em conta para o oferecimento de uma educação de qualidade nos polos da 

FACESA.  

 

 

3.14.1 Abrangência Geográfica e Relação de Polos de Educação a Distância 

Previstos para a Vigência do PDI 

 

O Plano Estadual de Educação PEE-GO 2015-2025, aprovado pela Lei n. 

18.969/2015, estabelece estratégias e metas específicas para expansão da oferta da 

educação superior na rede pública, na meta 13 descreve a elevação da taxa bruta 

de matrícula na educação superior para 50%, e a taxa líquida para 33% da 

população de 18 a 24 anos. Assegurada à qualidade da oferta e expansão para, 

pelo menos, 40% das novas matrículas. Para ter acesso ao custeio, os estudantes 

goianos podem participar do Programa Bolsa Universitária (PBU), mantido pelo 

Governo. Eles dispõem também do Programa Universidade para Todos (PROUNI) e 

o Financiamento para Educação Superior (FIES). 

A Faculdade pretende instalar polos nas principais cidades de cada uma das 

sub-regiões como:  
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Polo Município 

Polo Goiânia 

Polo na sede Valparaíso de Goiás 

 

 

O processo de credenciamento da FACESA para a modalidade a distância 

traz a preocupação da oferta da qualidade com o nível de excelência previsto pelo 

Sinaes. Nesse sentido o crescimento geográfico em relação aos seus polos é 

precedido por um estudo de mercado em relação a abertura de possíveis novos 

polos. 

Para tal, a FACESA definiu um processo e padrões de análise para 

viabilidade de adoção de um determinado candidato a polo. A definição dos 

munícipios será realizada após um prévio estudo do Market Share da Unidade 

Federativa. Além de uma seleção dos municípios a partir do plano de expansão no 

período já mencionado, foram levados em conta os estudos de dados que tivessem 

influência direta no quadro geral da educação superior EAD no Brasil, e a inserção 

da IES nos Estados. A primeira escolha recaiu sobre o estado de Goiás, que tem 

mais de seis milhões de habitantes, sendo o mais populoso da região Centro - Oeste 

e um dos dez mais ricos do Brasil, conforme dados do IBGE. O estado é marcado 

pelo contraste de alta concentração populacional em alguns lugares e vazios 

demográficos em outros. A região metropolitana de Goiânia, a microrregião de 

Anápolis e o entorno do Distrito Federal são bons exemplos disso. Juntas, essas 

regiões têm a maior concentração populacional, com quase quatro milhões de 

habitantes. Com 3.512 estabelecimentos de ensino fundamental, 1.960 unidades 

pré-escolares, 866 escolas de nível médio e 29 instituições de nível superior, a rede 

de ensino do estado é a mais extensa do Centro-Oeste do país. Ao total, são mais 

de 1 317 028 matrículas e mais de 66 902 docentes registrados. 

A escolha dos municípios de Goiânia e Valparaíso (polo na sede) ocorreu 

também por causa da utilização das próprias instalações do Grupo Sena Aires que 
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apresenta excelentes condições de oferta em consonância às exigências 

preconizadas em legislação vigente e superando a estrutura mínima exigida, 

conforme compromisso institucional com a qualidade do ensino e atendendo as 

metas do Plano Nacional de Educação, especificamente a Meta 12, no que tange o 

aumento do número de matrículas entre cidadãos de 18 a 24 anos, enquanto 

propicia a interiorização da FACESA enquanto instituição de ensino e buscando 

atingir populações marginalizadas que beneficiariam-se dos custos reduzidos da 

modalidade EaD em relação à presencial, bem como elevando a porcentagem de 

matrículas novas na rede de ensino público em relação às matrículas do ensino 

superior. 

As informações do candidato ao polo são obtidas através de formulário 

preenchido pelo próprio candidato. As informações solicitadas são organizadas de 

maneira que seja possível a análise sobre cada um dos critérios definidos pela 

FACESA. 

 Endereço 

 Razão social e CNPJ 

 Período em que o polo estará disponível para o aluno 

 Memorial Descritivo do imóvel (Exemplo: 2 Aparelhos de ar condicionado 

Split, kit multimídia, banda larga, número de cadeiras, número de mesas, 8 

computadores, 3 telefones, 2 impressoras, lousa digital, projetores, estante, 

etc.). 

 Tipo de imóvel (residencial, comercial ou industrial) 

 Área do terreno 

 Área construída (obrigatório envio de fotos) 

 Existência de recepção e sua metragem 

 Existência de secretaria e sua metragem 

 Existência de sala de matrícula e sua metragem 

 Existência de sala de coordenação e sua metragem 

 Existência de espaço de tutoria e sua metragem 

 Existência de auditório e sua metragem 
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 Existência de biblioteca e sua metragem 

 Existência de sala de estudo individual e sua metragem 

 Existência de laboratório de informática e sua metragem 

 Quantidade de salas de aula e suas respectivas capacidades 

 Descrição das adaptações para acessibilidade 

 Existência de banheiro PCD 

 Existência de piso tátil 

 Existência de mapa tátil 

 Quantidade de banheiros masculinos, femininos, familiar e fraldário 

 Existência de espaço de convivência 

 Existência de cursos (médio, técnico, superior, pós ou outros) 

 Existência de alvará de funcionamento 

 

Através das informações e fotos disponibilizadas pelo candidato, a área de 

expansão faz uma análise e desenvolve um relatório e visita o candidato a polo da 

FACESA. Após isso, é realizada uma apresentação que é analisada por um comitê 

composto por representantes da área de acadêmica, de expansão, marketing e 

financeiro. Ao final da reunião o comitê decide se o polo atende os requisitos ou não. 

Além da análise da infraestrutura física já detalhada consideram-se também 

para cada polo de ensino pretendido a FACESA exige uma rede de dados e voz de 

última geração com ativos e equipamentos de trabalho mais atuais, proporcionando 

uma excelente qualidade no atendimento ao aluno. 

A base tecnológica deverá apresentar recursos disponíveis, sendo 

considerada a capacidade e a estabilidade da energia elétrica, a rede lógica, o 

acordo do nível de serviço, a segurança da informação e o plano de contingência. 

Cada polo de ensino também deverá apresentar um sistema de segurança (Firewall) 

além de uma rede sem fio para os alunos e colaboradores, e sempre com 

monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana de todos os serviços oferecidos. 

Em bases documentais a FACESA solicita apresentação de um plano de 

manutenção e contingência para recuperação total do sistema em caso fortuito ou 
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força maior. Devendo sempre possibilitar o reestabelecimento de todo o sistema em 

até 8 horas e de recuperação de espaços de aprendizagem em até oito dias. 

A FACESA segue a exigência de seus padrões de qualidade a cada um dos 

polos que ofertará seus cursos. Toda a modelagem de infraestrutura física, 

tecnológica e de gestão de pessoas obedecerá a manuais e regulamentos 

aprovados pelo CONSU com vistas à para metrar um processo contínuo de oferta de 

um ensino que preza pela excelência. Todos os manuais, regulamentos e dados de 

propostas de polos encontram-se sob os auspícios da Diretoria Administrativa. 

 

 

3.14.2 Infraestrutura Física, Tecnológica e de Pessoal Projetada para a Sede e para 

os Polos de Educação a Distância, em Consonância com os Cursos a serem 

Ofertados. 

 

Conforme o Artigo 11, da Portaria Normativa nº 11, de 20 de junho de 2017, 

que estabelece normas para o credenciamento da Educação a Distância: O polo 

EaD deverá apresentar identificação inequívoca da IES responsável pela oferta dos 

cursos, manter infraestrutura física, tecnológica e de pessoal adequada ao projeto 

pedagógico dos cursos a ele vinculados, ao quantitativo de estudantes matriculados 

e à legislação específica, para a realização das atividades presenciais, 

especialmente: 

 salas de aula ou auditório; 

 laboratório de informática; 

 laboratórios específicos presenciais ou virtuais; 

 sala de tutoria; 

 ambiente para apoio técnico-administrativo; 

 acervo físico ou digital de bibliografias básica e complementar; 

 recursos de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e; 

 organização dos conteúdos digitais. 
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Ressalta-se a importância de que todos os ambientes devem contemplar os 

requisitos legais de acessibilidade, de forma a garantir a circulação e permanência 

de Pessoa com deficiência física, visual, auditiva e intelectual. 

 

 

3.14.2.1 Salas de Aula ou Auditório 

 

O Polo deverá disponibilizar sala ou auditório, com mobiliário (cadeiras e 

mesas) adequado e em número compatível com o PPC dos cursos a serem 

ofertados e equipamentos de som e multimídia (computador e projetor) para o seu 

pleno funcionamento. Este local pode ser compartilhado com outras atividades da 

Unidade. 

 

 

3.14.2.2 Laboratório de Informática 

 

O polo de apoio presencial deve apresentar laboratório de informática com, 

minimamente, recursos de multimídia e computadores modernos, que permitam a 

leitura de mídias (CD, DVD, Pen drives), ligados em rede com acesso à internet 

banda larga em número compatível com a quantidade de vagas prevista no PPC e 

no edital de processos seletivo. É também importante observar que esse laboratório 

possua ar condicionado e iluminação apropriadas, bem como estar equipado 

conforme as especificidades dos cursos para o qual serão utilizados. É apropriado 

que o laboratório esteja devidamente identificado para uso de alunos com horário de 

funcionamento e manuais de funcionamento. 

 

 

3.14.2.3 Laboratórios Específicos Presenciais ou Virtuais 

 

Espaço destinado à realização de atividades específicas de acordo com as 

disciplinas previstas na grade curricular dos cursos ofertados no polo. Os 
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laboratórios devem ser montados conforme o projeto e as determinações da 

Faculdade Sena Aires. Além do espaço, o polo deverá contar com equipamentos e 

softwares necessários ao desenvolvimento de atividades de simulações e 

experimentos, como por exemplo a brinquedoteca enquanto laboratório específico. A 

disponibilidade deste espaço se dá como necessário apenas para a oferta de cursos 

com demandas específicas, e se existentes, devem ser informadas no Plano 

Pedagógico do Curso (PPC). 

 

 

3.14.2.4 Sala de Tutoria 

 

O polo da FACESA deve contar com espaços reservados para atendimento 

individual ao aluno EAD, que podem ser compartilhados ou aproximados do espaço 

destinado à tutoria. Os locais devem contar minimamente com os seguintes 

equipamentos: mesa com cadeiras para alunos e tutores, computador com acesso à 

internet banda larga, telefone, mural de informações e demais equipamentos 

necessários ao desenvolvimento das funções de um tutor. Além disto, as salas 

deverão apresentar iluminação, ventilação, limpeza, conservação, acessibilidade e 

comodidade necessárias ao atendimento dos alunos. 

Apesar dos espaços de atendimento e de tutoria poderem ser compartilhados 

é necessária à manutenção da individualidade no atendimento. 

 

 

3.14.2.5 Ambiente para Apoio Técnico-Administrativo 

 

Para o desenvolvimento das atividades de apoio técnico-administrativo do 

polo, a FACESA manterá uma equipe proporcional ao número de alunos previsto e 

assim garantirá atendimento nos espaços de circulação do aluno, como recepção, 

laboratório de informática, secretaria acadêmica, entre outros. Além do atendimento 

ao aluno é necessário considerar sala para a coordenação do polo e espaços 

apropriados para a permanência e convivência de tutores e coordenadores de curso, 
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com uma infraestrutura que contemple minimante, mesas, cadeiras, computadores e 

armários.  

 

 

3.14.2.6 Acervo Físico ou Digital de Bibliografias Básica e Complementar 

 

Além do acervo e exemplares físicos existente em sua biblioteca, para os 

cursos ofertados, a FACESA disponibilizará a seus alunos as bibliotecas virtuais, 

com títulos indicados pelo NDE, vinculada ao Ambiente Virtual de Aprendizagem que 

poderá ser acessada via internet.  

 

 

3.14.3 Formação de Coordenadores de Polo 

 

O coordenador de polo é o representante da FACESA nessa unidade 

administrativa e tem como responsabilidade garantir o alinhamento e troca de 

informações de maneira eficaz com a matriz. O profissional designado para essa 

função terá formação acadêmica na área de gestão/administração e suas atividades 

envolvem a gestão do polo, ingresso e recepção dos alunos, atendimento ao aluno e 

avaliações, contratado pela sede. Somado a isso, tem como atribuição a 

manutenção da documentação completa e atualizada dos alunos da Instituição. 

 

 

3.14.4 Conhecimentos, Habilidades e Atitudes Necessárias às Atividades de Tutoria 

 

Considerando que a comunidade de aprendizagem na modalidade a distância 

se forma a partir da interação entre aluno/aluno, aluno/tutor, aluno/pesquisa, 

aluno/tutor/equipe de apoio pedagógico e tecnológico, a FACESA propõe em seu 

modelo pedagógico de EaD, a formação docente para compor uma equipe 

integrada, atualizada e estimulada para: 

 Favorecer o desenvolvimento de uma consciência da mudança cultural-
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histórica, quebrando paradigmas e modificando as atitudes tradicionais, 

conceitos e comportamentos habituais em busca de novo olhar pela 

construção do conhecimento significativo mediado pela tecnologia digital; 

 Estimular a construção do conhecimento e tomar novas decisões, 

enfrentando os desafios com convicção e segurança durante o processo 

ensino aprendizagem; 

 Romper o esquema representativo tradicional da situação de ensino-

aprendizagem transpondo-o para um novo modelo que utiliza tecnologias 

para mediar à construção do conhecimento e não como mero meio de 

armazenagem e disseminação de conteúdos. 

 

 

3.14.5 Atribuições da Tutoria 

 

Para atuar como tutor na FACESA, os tutores serão formados para as 

seguintes atribuições: 

 Conhecer o projeto pedagógico dos cursos nos quais desenvolve as 

atividades de tutoria; 

 Mediar o material didático e os conteúdos específicos sob sua 

responsabilidade para auxiliar dialogicamente os alunos no desenvolvimento 

de suas atividades individuais ou em grupo; 

 Participar, quando tutor presencial, dos momentos presenciais obrigatórios, 

tais como avaliações, aulas práticas em laboratórios e estágios 

supervisionados, quando for o caso; 

 Manter comunicação permanente com a equipe pedagógica e com os alunos 

dos cursos; 

 Divulgar a sua disponibilidade de horários semanais dedicadas às atividades 

de cada curso em que estiver envolvido e, 

 As competências comunicativas e epistemológicas dos tutores serão 

consideradas no processo de formação e nos processos avaliativos.  
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3.14.6 Competências e Habilidades do Corpo de Tutores 

 

O curso de formação dará ênfase aos aspectos comunicacionais e 

epistemológicos sem os quais o diálogo com o aluno será mecânico e repetitivo 

(REZENDE, 2007). Os aspectos operacionais e procedimentais são importantes, 

porém não relevantes para a mediação pedagógica e a competência comunicativa é 

imprescindível. Pois, para atuar em ambientes de alta interação, o professor/tutor 

precisa investir em sua capacidade de comunicação interpessoal (observar, saber 

ouvir, expressar-se em diferentes linguagens, considerar a subjetividade e 

individualidade dos alunos) para construir uma relação aluno-professor baseada na 

confiança, na empatia e colaboração mútua. 

A seleção dos professores tutores prevê a formação, considerando os 

seguintes aspectos: 

 Conhecimento pedagógico e competência epistemológica; 

 Compreensão do professor que as atividades devem ser flexíveis, abertas e 

estimulantes; 

 Capacidade de comunicação interpessoal; 

 Capacidade de estabelecer interações entre professor e aluno; 

 Conscientização de que não existe modelo correto de aprender, e sim, o 

modelo adequado ao grupo e aos objetivos em questão. 

 

Segundo Rezende (2004 p.100), os professores que desejarem agir como 

professores tutores a distância ou mediadores pedagógicos em ambientes virtuais 

de aprendizagem precisam desenvolver algumas competências e habilidades:  

 Compreender que a aprendizagem é o foco de sua ação educativa; 

 Ser capaz de construir uma relação aluno-professor baseado na confiança e 

na empatia e colaboração mútua; 

 Construir uma relação de parceria com o aluno durante toda sua ação 

educativa: planejamento, execução e avaliação; 

 Enfatizar as estratégias cooperativas de aprendizagem num ambiente de 
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relação igualitária com seus alunos; 

 Ter domínio de sua área de conhecimento, demonstrando ter competência 

epistemológica, incentivando a pesquisa entre os alunos; 

 Ser criativo e saber envolver os alunos em soluções novas e críticas, ao 

mesmo tempo em que está aberto ao novo e inesperado propostos pelos 

alunos; 

 Estar aberto ao diálogo a qualquer momento e lugar, sendo ágil em dar 

feedback; 

 Saber desenvolver uma comunicação interpessoal que considere a 

subjetividade e individualidade dos alunos; 

 Saber construir uma comunicação que propicie a aprendizagem à distância o 

que implica utilizar palavras e expressões que ajudem e incentivem o 

aprendiz em seu caminho em direção à construção do conhecimento: 

implementar projetos, compartilhar problemas sem apontar as soluções e 

respostas prescritivas, promovendo o pensamento reflexivo e a tomada de 

consciência pelo aluno durante toda sua trajetória.  

 

 

3.14.7 Organização do Trabalho 

 

A organização do trabalho do tutor presencial implica: 

 Participar e auxiliar na interação entre alunos, tutores e coordenação 

pedagógica no presencial; 

 Fornecer esclarecimentos técnicos aos alunos quando solicitado; 

 Encaminhar dúvidas e problemas técnicos para a equipe especializada 

responsável; 

 Responder as dúvidas solicitadas dentro do seu escopo; 

 Encaminhar questões pedagógicas para o professor ou tutor a distância ou 

para a coordenação pedagógica do curso; 

 Fazer checklist dos recursos técnicos em uso; 



Telefone: (61) 3627-4200  
Rua Acre, Qd. 02. Lts. 17/18, s/n  
Setor de Chácaras Anhanguera  

Valparaíso de Goiás/GO  
CEP 72870-508  

 

 

 

 

 

 
Elaboração: Comissão de Avaliação- Revisão Linguística: Jonas Rodrigo Gonçalves - Aprovado por: Nº 07/2018 

CONSU Versão 2.0 
190 

 

 Responder a todos os alunos em tempo hábil; 

 Acompanhar a entrega de atividades, envio de exercícios e trabalhos; 

 Informar aos alunos os procedimentos de avaliação presencial; 

 Reporta-se ao Núcleo de Educação a Distância nos assuntos de operações 

de logística dos materiais.  

 

Assim, os Tutores participam de reuniões periódicas (online e presencial) 

juntamente com a equipe do Núcleo de Educação a Distância e Coordenador do 

curso para avaliação e intervenções pedagógicas no decorrer do processo ensino 

aprendizagem de forma a melhorar significativamente o processo ensino 

aprendizagem. 

O Fórum de Professores e Tutores online, uma instância no AVA, servirá 

como espaço de dialogo continuo para troca de boas práticas entre a equipe. O 

quadro de tutores da FACESA EAD será dimensionado de modo que a relação 

acadêmicos/tutor proporcione a esperada interação no processo de ensino e 

aprendizagem e atenda aos parâmetros de qualidade definidos nos instrumentos de 

avaliação em vigor nos processos de regulação e supervisão do MEC. 

Na FACESA os docentes são estimulados a serem os tutores a distância. E, 

cada tutor a distância atenderá até 150 alunos e o tutor presencial até 50 alunos. 

 

 

3.14.8 Corpo Técnico e Administrativo 

 

No contexto da FACESA, o Corpo Técnico e Administrativo desempenhará 

atividades administrativas e tecnológicas. 

No exercício de funções administrativas esses profissionais atuarão: 

 No registro e acompanhamento de procedimentos de matrícula, na avaliação 

e certificação dos acadêmicos, junto à Secretaria Acadêmica; 

 No apoio ao corpo docente e de tutores nas atividades presenciais e a 

distância; 

 Na distribuição e recebimento de material didático e, 
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 No atendimento aos acadêmicos nos laboratórios, biblioteca e outros espaços 

onde se desenvolvem atividades acadêmicas. Na área tecnológica a atuação 

desses profissionais se dá; 

 Na forma de apoio presencial em atividades de suporte técnico aos 

laboratórios e bibliotecas; 

 Nos serviços de manutenção e zeladoria dos equipamentos; 

 Auxiliando no planejamento das atividades acadêmicas junto às 

coordenações dos cursos; 

 Apoiando aos docentes conteudistas na produção de materiais didáticos em 

diversas mídias; 

 No suporte e desenvolvimento dos sistemas de informática e, 

 No suporte técnico aos acadêmicos. 

 

Além disso, todos os profissionais técnico-administrativos designados para 

atuar na área de infraestrutura tecnológica em EAD terão qualificação ou experiência 

profissional de, pelo menos, 01 (um) ano para atuar na área de infraestrutura 

tecnológica em EAD. 

Todos os profissionais técnicos administrativos designados para atuar na área 

de produção de material didático para EAD terão qualificação ou experiência 

profissional de, pelo menos, 01 (um) ano para atuar na área de produção de material 

didático para EAD. 

Todos os profissionais técnicos administrativos designados para atuar na 

gestão da biblioteca dos polos de apoio presencial terão qualificação ou experiência 

profissional de, pelo menos, 01 (um) ano para atuar na gestão de um sistema de 

biblioteca. Todo o pessoal técnico administrativo atuante na EAD terá previsão de 

contrato em tempo integral, de 44 (quarenta e quatro) a 40 (quarenta) horas 

semanais. 

Todos os polos, próprios ou instaurados por meio de parceria, deverão 

apresentar estudo de viabilidade de mercado com expressiva característica 

relacionada a disponibilidade de população com nível médio completo e presença de 

concorrentes na região, a ser apreciado pela Mantenedora para a autorização de 
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expansão. Todos os estudos apresentados como evidência para novos polos 

deverão ter sido confeccionados com dados obtidos em, no máximo, 1 (um) ano, 

haja vista a grande dinamicidade desse campo. 

 

 

4 POLÍTICAS ACADÊMICAS 

 

4.1 Políticas de Ensino e Ações Acadêmico-Administrativas para Cursos de 

Graduação  

  

4.1.1 Política de Graduação 

 

Os cursos de graduação oferecidos pela FACESA se caracterizam pelo 

compromisso de integrar o ensino com a iniciação científica e promover a extensão, 

visando à formação de sujeitos autônomos, responsáveis e profissionalmente 

competentes para responder aos desafios da realidade atual sob a ótica da 

responsabilidade social. 

Para tanto, primam pelo foco no mercado de trabalho e pela qualidade do 

Projeto Pedagógico, orientação que se espera atingir por meio da sinergia entre os 

seguintes fatores: 

 Atualização curricular sistemática; 

 Concepção producente dos currículos; 

 Oferta de unidades curriculares sob a modalidade à distância, conforme a 

política institucional de Educação a Distância; 

 Transversalidade, multitransversalidade e interdisciplinaridade; 

 Projeto integrador - possibilita a relação dialógica e a práxis profissionais 

contribuindo como ação pedagógica e sendo fomentador da aprendizagem. 

Outro ponto, importantíssimo de contribuição, é a participação em vivências 

que promovem a construção colaborativa, intensificando a responsabilidade 

individual do coletivo para alcance de um determinado objetivo. Por todos 

estes motivos o projeto integrador passa a ser uma ferramenta dos cursos 
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ofertados pela FACESA; 

 Promoção de ações inovadoras; 

 Proporcionar a visão de mundo por meio de ações inovadoras sob a forma de 

mobilidade acadêmica, extensão, iniciação e responsabilidade social; 

 Incorporação dos recursos da microinformática no processo de formação 

baseados nas TICs; 

 Mecanismos de nivelamento; 

 Programas de monitoria; 

 Ação indissociável entre reflexão e ação e teoria e prática profissional; 

 Titulação, o regime de trabalho e a qualificação dos docentes; 

 Produção acadêmico científica realizada por acadêmicos e professores; e 

 Uso adequado da biblioteca como meio de aprendizagem. 

 

A implantação de cursos de graduação da FACESA tem como diretrizes: 

 Formação de profissionais orientada para a autonomia e para as diferentes 

inserções do egresso no mundo do trabalho; 

 Criação de diferenciais para cada curso por meio da relação imediata com 

indicadores de sua necessidade social, no que tange às suas características 

sociais, econômicas, geográficas e históricas; 

 Orientação dos Projetos Pedagógicos ao momento histórico, social e 

econômico do País e sua aprovação pelos colegiados superiores da 

FACESA; 

 Constante verificação da existência e adequação dos recursos físicos e 

materiais e instalações especiais; e 

 Constituição de um perfil de corpo docente orientado para a multiplicidade de 

competências, a fim de conferir flexibilidade, agilidade e independência à 

postura profissional dos egressos da FACESA. 

 

Os cursos de graduação destinam-se a oferecer a formação em áreas 

fundamentais do conhecimento humano bem como as competências e habilidades 
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profissionais específicas, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino 

médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo. 

O currículo dos cursos de graduação contempla obrigatoriamente as 

orientações constantes das DCNs, indicadas pelo Conselho Nacional de Educação e 

do Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia como indispensáveis à 

habilitação profissional. 

Até o limite de 20% (vinte por cento) da carga horária do curso e as 

disciplinas em regime de dependência podem, a critério do CONEICE, ser 

oferecidas por meio da metodologia de educação à distância. 

As normas de funcionamento e as estruturas curriculares dos respectivos 

cursos são aprovadas pelo CONEICE. Os cursos de graduação são organizados de 

forma a que todos os seus requisitos possam ser cumpridos dentro de um número 

de períodos letivos previamente estabelecido em correspondência ao previsto na 

legislação vigente. 

 

  

4.1.2 Política de Inovação 

 

A FACESA busca a inovação acadêmica e administrativa, sustentabilidade 

das ações e gestão colegiada e transparente. Neste sentido, a inovação na 

educação pressupõe, inicialmente, uma reflexão a respeito dos paradigmas que dão 

sustentação às organizações dos currículos, dos espaços e organização de gestão, 

dos espaços e organizações pedagógicos e das decisões no interior da Faculdade. 

É preciso avançar do paradigma cartesiano para o da complexidade, que implica 

princípios norteadores como a multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, 

transdisciplinaridade, cooperação, interação, intercâmbio entre organizações e 

instituições, cursos, modalidades, níveis de ensino. 

Nos currículos, é necessário compreender não só a formação técnica 

científica, mas também a formação ética, estética, cultural e política, bem como os 

fundamentos, os conhecimentos que garantam a identidade profissional e 

conhecimentos complementares, possibilitadores de uma vivência acadêmica plena. 
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A internacionalização e os intercâmbios no país colocam-se como princípios 

inovadores para o ensino, iniciação científica e extensão sendo estimulados pela 

FACESA por meio de busca ativa de parceiros nacionais e internacionais, seja para 

a mobilidade acadêmica ou na cooperação em iniciação científica, realização de 

eventos nacionais e internacionais ou ainda o intercâmbio cultural como agente 

modificador da visão de mundo do acadêmico. 

O empreendedorismo e a relação com a sociedade externa são importantes 

bases na formação dos acadêmicos, docentes e técnicos administrativos. Os 

espaços e a organização da gestão acadêmica e administrativa devem seguir 

também o princípio da nucleação, com decisões colegiadas e estruturas 

administrativas coletivas que permitam o desenvolvimento pleno das funções 

fundamentais da Faculdade. 

A gestão administrativa deve ser totalmente informatizada para permitir fluxos 

administrativos e acadêmicos mais ágeis e eficazes. 

Os espaços físicos devem ser planejados tendo a inovação arquitetônica e a 

sustentabilidade ambiental como fundamentos nas proposições. 

De forma a permitir a inovação plena e irrestrita, a FACESA se dedica, no 

cumprimento de seus compromissos, à seleção e oferta de softwares – contratados 

ou desenvolvidos in house – aos docentes, tutores, acadêmicos e corpo técnico 

administrativo, de forma a promover a constante melhoria no desempenho setorial, 

bem como permitir a experiência do acadêmico da forma mais próxima da realidade, 

com acesso e uso de todas as ferramentas de trabalho que serão utilizadas após a 

graduação, considerando as demandas específicas de cada curso. 

Entre essas soluções, a FACESA disponibiliza, softwares de desenho de 

fluxos de processo BPMN 2.0, Fluxogramas e Organogramas (DRAW.io); 

Visualizadores tridimensionais de moléculas (ChemDraw); Laboratório Virtual de 

Anatomia Humana (http://www.innerbody.com/); Visualizador de vias metabólicas 

(Kegg.jp); Gestor de Processos e Fluxos (Bitrix24), entre outras soluções as quais 

são ativamente monitoradas e avaliadas em termos de ajuste e melhorias cabíveis 

tanto no processo de gestão quanto no de habituação ao uso do ferramental 

tecnológico profissional. 
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A FACESA continua, seja por meio do NEAD ou dos Núcleos Docentes 

Estruturantes, estimulando a inovação acadêmica e o compromisso na adoção de 

ferramental pedagógico de excelência na formação do egresso. Para tal objetivo, a 

FACESA está ativamente buscando parceiros que ofertem soluções em softwares, 

de uso profissional nos cursos ofertados, para que os acadêmicos se habituem às 

TIC usadas no ambiente laboral. 

Os cursos de graduação destinam-se a oferecer a formação em áreas 

fundamentais do conhecimento humano bem como as competências e habilidades 

profissionais específicas, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino 

médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo. 

O currículo dos cursos de graduação contempla obrigatoriamente as 

orientações constantes das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), indicadas pelo 

Conselho Nacional de Educação como indispensáveis à habilitação profissional. 

Até o limite de 20% (vinte por cento) da carga horária do curso e as 

disciplinas em regime de dependência podem, a critério do CONEICE, ser 

oferecidas por meio da metodologia de ensino a distância. 

As normas de funcionamento e as estruturas curriculares dos respectivos 

cursos são aprovadas pelo CONEICE. Os cursos de graduação são organizados de 

forma a que todos os seus requisitos possam ser cumpridos dentro de um número 

de períodos letivos previamente estabelecido em correspondência ao previsto na 

legislação vigente. 

A FACESA oferece orientação acadêmica no que diz respeito à vida escolar e 

à aprendizagem, além do programa de monitoria, nas políticas da IES de 

qualificação discente, consta também o programa de iniciação científica. 

A FACESA dispõe de políticas institucionais e ações acadêmico-

administrativas para as atividades extensionistas. Nos cursos oferecidos pela 

FACESA, a flexibilidade curricular se reflete em diferentes perspectivas, mas 

particularmente na eliminação da rigidez estrutural das matrizes curriculares. A 

flexibilidade curricular permite que a FACESA acompanhe de perto as reais 

demandas do mercado e da sociedade, estruturando planos de curso vinculados à 
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realidade do mundo do trabalho e, assim, alcançando um adequado perfil 

profissional de conclusão. 

As atividades complementares (ACs) são exemplos de componentes 

curriculares que possibilitam o desenvolvimento de habilidades e competências 

incluindo a prática de estudos e atividades independentes presenciais ou à distância, 

transversais, opcionais, de interdisciplinaridade: monitorias e estágios, programas de 

iniciação científica, programas de extensão, estudos complementares e cursos 

realizados em outras áreas afins. 

Estas atividades possibilitam o aproveitamento de conhecimentos adquiridos 

pelo acadêmico em atividades curriculares e extracurriculares, de interesse para sua 

formação profissional e pessoal, sendo um importante instrumento de 

enriquecimento do perfil do egresso. São integradas por diversos tipos de atividades, 

agrupadas em três eixos centrais (ensino, iniciação científica e extensão) da 

FACESA.  

No modelo de EaD adotado pela FACESA, a matriz curricular dos cursos 

podem se organizar em uma sequência ordenada de disciplinas com atividades, 

distribuídos em períodos letivos, cuja integralização poderá ou não dar direito a 

certificações intermediárias, conforme cada projeto político pedagógico. Ressalte-se 

que a matriz é resultante das reuniões do Núcleo Docente Estruturante (NDE) e das 

contribuições do Colegiado de curso e das sugestões coletadas pela CPA. 

As disciplinas são conjuntos de conhecimentos a serem estudados de forma 

sistemática, de acordo com o programa desenvolvido num período letivo, com 

determinada carga horária, cujo conteúdo e dinâmica estarão descritos no Manual 

do Aluno EaD de acordo com cada projeto político pedagógico. 

A Atividade é um conjunto de trabalhos, projetos, pesquisa, exercícios e 

tarefas pertinentes ao ensino, disciplinar ou interdisciplinar, destinada ao 

aprofundamento, resolução de problemas ou aplicação de estudos, desenvolvidos 

sob a forma de estudos e pesquisas, estágios, prática de laboratório presencial ou 

virtual, prática profissional, trabalho de campo ou bibliográfico, participação em 

programas de iniciação científica e de extensão, atividades complementares ou 

estudos independentes. 
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A organização curricular tanto na EaD quanto no presencial pode contemplar 

atividades complementares, projetos teórico-práticos, a serem desenvolvidas ao 

longo do período de integralização, destinadas a promover a trans e 

interdisciplinaridade, a resgatar experiências do educando, anteriores e 

contemporâneas à graduação e pós-graduação, podendo abrigar atividades de 

iniciação científica, extensão e eventos culturais, científicos e educacionais, sempre 

consoante com as DCNs ou Catálogos de cursos tecnológicos. 

A integralização curricular na EaD é feita pelo sistema seriado semestral, 

respeitadas as Leis de Diretrizes e Bases (LDB) e demais legislações pertinentes, 

além do Regimento Geral da FACESA. A duração e o conteúdo das disciplinas e 

módulos estão em consonância com a carga horária total dos respectivos cursos e, 

para todos os efeitos, ficam incorporados à matriz curricular do curso 

correspondente. Considera-se que a carga horária esta vinculada ao tempo médio 

de aprendizado dos conteúdos e das atividades propostas. 

Cada componente curricular deve conter atividades desafiadoras, de 

pesquisa, com recursos didáticos abertos e flexíveis (como infográficos, textos de 

livros, vídeos, exercícios, fóruns de debates, etc), gratuitos ou desenvolvidos pela 

instituição, que permitam um espaço de negociação entre a necessidade do aluno e 

a intenção pedagógica do professor (objetivos de aprendizagem) para que o aluno 

construa e se aproprie do conhecimento. 

A interação aluno tutor à distância ou tutor presencial é fundante no modelo 

para detectar possíveis problemas de desempenho e orientar o nivelamento no 

processo. Serão ofertados gratuitamente cursos de leitura e Interpretação de texto, 

Língua Portuguesa Instrumental e Fundamentos de Matemática e Lógica, inglês e 

espanhol instrumental além de Libras, ademais, é ofertado ao corpo docente e 

tutorial, bem como a cada colaborador institucional, um conjunto de ferramentas de 

interação, síncrona e assíncrona, que permitam o atendimento virtual, seja por meio 

de chats, fórum de discussão mediada, web aulas, plataforma wiki e webconferência 

com até 50 alunos. 

Os cursos da FACESA são ainda idealizados para fugir da visão 

compartimentalizada do conhecimento, de forma que, para promoção da integração 
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é utilizado o Projeto Integrador. O Projeto Integrador em cada uma das disciplinas 

será o grande responsável pela contextualização prática do conteúdo apresentado 

em cada componente curricular, sendo oferecido um ambiente onde todas as áreas 

do conhecimento de um curso e entre cursos sejam necessárias para a proposição 

de soluções amplas, integradas a realidade local e que demandem um pensamento 

crítico e uma ótica diversificada na solução de problemas. A iniciação científica terá 

as mesmas diretrizes no ensino de graduação na modalidade de EaD. 

 

 

4.1.3 Programas de Monitoria 

 

A Monitoria Acadêmica da FACESA é exercida por discentes dos cursos de 

graduação e pós-graduação lato sensu selecionados publicamente pela 

Coordenação do Núcleo de Monitoria (NMonito), sendo seus principais objetivos: 

 adotar e estimular a Monitoria Acadêmica; 

 contribuir para o desenvolvimento acadêmico-científico dos discentes; 

 despertar nos discentes o interesse pela carreira docente e pelo 

aprofundamento de estudos em uma determinada UC; 

 incentivar à iniciação científica, às atividades de extensão e responsabilidade 

social; 

 oportunizar a integração dos discentes com a comunidade acadêmica; 

 promover o nivelamento dos discentes; 

 suscitar o trabalho em equipe; 

 Contribuir para a formação integral do discente. 

 

 

4.1.4 Mecanismos de Nivelamento 

 

O Programa de Nivelamento é um dos programas de apoio ao acadêmico e 

estimulo à permanência e atendimento ao acadêmico e estimulo à permanência que 
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propicia ao acadêmico da FACESA o acesso aos conhecimentos básicos e 

especifico em disciplinas de uso fundamental aos seus estudos. Em auxilio ao 

discente em seu trajeto acadêmico, a FACESA tem como objetivo institucional a 

prática de deste mecanismo em vista a favorecer o desempenho de forma integral e 

contínua.  

A FACESA estimula os acadêmicos à permanência nos cursos de graduação 

mediante a adoção de Nivelamento. Assim, a cada semestre, com base nas 

informações socioeconômicas dos alunos, são ofertados cursos de nivelamento para 

atender a cada área de conhecimento, semestralmente e de forma gratuita. No 

Nivelamento, serão oferecidos pelo menos os seguintes cursos: Informática Básica; 

Matemática Básica; Comunicação e Expressão em língua portuguesa; Linguagem 

Brasileira de Sinais; e Sustentabilidade e Responsabilidade Social. Ainda no que se 

refere ao Nivelamento – Línguas a FACESA estimulará os acadêmicos à 

permanência nos cursos de graduação mediante a adoção de cursos de 

Nivelamento cumprindo todas as exigências legais vigentes pelo Ministério da 

Educação e pela LDB. 

O Programa de Nivelamento da FACESA visa proporcionar ao aprendiz o 

domínio de conhecimentos básicos e específicos em diferentes áreas do saber, nas 

áreas de formação dos seus cursos de graduação, com o intuito de estimular 

também a aprendizagem de línguas estrangeiras (inglês e espanhol) visando 

processo de internacionalização. 

São também objetivos do nivelamento: conferir apoio ao discente quanto às 

suas atividades acadêmicas; criar oportunidade para que o aluno possa adquirir e 

consolidar conhecimentos e competências para sua formação; favorecer o 

desempenho satisfatório de forma integral e contínua; contribuir para a redução dos 

índices de reprovação dos discentes; e possibilitar a permanência do acadêmico na 

educação superior, buscando evitar a sua evasão, a retenção e a permanência 

nesse nível de ensino. Nesse sentido, a partir das políticas institucionais vigentes, 

garante a promoção da inclusão social, digital e comunicacional, tanto na 

modalidade presencial quanto a distância (EaD). 
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Ademais, a FACESA oferta os seguintes cursos de nivelamento: Informática 

Básica; Matemática Básica; Língua Portuguesa; Inglês Instrumental; Espanhol 

Instrumental e Análise e Interpretação de Gráficos e Tabelas. 

Destaca-se ainda, que o Programa de Nivelamento da FACESA oferecerá os 

cursos de nivelamento sempre que houver necessidade avaliada pelo NDE, 

independente do semestre de enquadramento do acadêmico e também conforme 

necessidade observada pelos professores e coordenadores ao longo da 

integralização dos cursos e indicadas nos resultados obtidos pela realização da 

Avaliação Geral do Desempenho Acadêmico (AGDA). Poderão assim ser ofertados 

ainda cursos específicos de acordo com as demandas de cada curso. 

 

 

4.2 Políticas Institucionais e Ações Acadêmico-Administrativas para a 

Pesquisa ou Iniciação Científica, a Inovação Tecnológica e o Desenvolvimento 

Artístico e Cultural 

 

A FACESA entende a iniciação científica como um processo de qualificação 

do ensino e das práticas extensivas, uma vez que os métodos científicos 

instrumentalizam o acadêmico a descobrir e a entender a realidade, permitindo 

sistematizar o conhecimento na busca de mudanças do entorno social em que se 

encontra.  

A FACESA dispõe de políticas institucionais e ações acadêmico-

administrativas para as atividades extensionistas, sendo que o desenvolvimento 

artístico e cultural está agregado à ocorrência das Semanas Temáticas ao longo do 

ano letivo, tanto na sede quanto nos polos de apoio presencial.  De acordo com seu 

Regimento Geral, dispõe do CONEICE que é o colegiado deliberativo, normativo e 

consultivo superior em matéria acadêmica, técnico-pedagógica e disciplinar, de 

coordenação e Diretoria Acadêmica das atividades de ensino, iniciação científica e 

extensão. 

Suas normatizações e deliberações são geridas pelo Núcleo de Iniciação 

Científica e Extensão que coordena as atividades, os projetos e programas de 
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extensão.  Todo esse processo é realizado envolvendo discentes e docentes, 

tutores, corpo administrativo, comunidade acadêmica, monitores voluntários de 

extensão, comunidade externa e por meio da celebração de parcerias com 

empresas e organizações. 

A FACESA planejou o desenvolvimento de políticas de iniciação científica, 

visando às condições necessárias para uma produção científica voltada ao 

atendimento das demandas locais e regionais. A FACESA entende que o 

investimento em iniciação científica, bem como as ações de desenvolvimento 

artístico e cultural fomentam a busca de novos parâmetros institucionais na 

persecução de seus objetivos e finalidades, tanto no ensino quanto na extensão, ao 

mesmo tempo em que contribui para a formação de profissionais autônomos com 

capacidade crítica e criativa diante das circunstâncias que possam encontrar no 

cotidiano de sua vida profissional. Vale destacar que, tanto a divulgação no meio 

acadêmico, quanto o estímulo com programas de bolsas são tornados públicos por 

meios de editais e na página institucional, além disso, as bolsas são mantidas com 

recursos institucionais próprios. 

Hoje, o inovar, que é constituído por elementos organizados por meio de 

fenômenos complexos, pode ser observado no papel assumido e nas atividades de 

ensino desenvolvidas pelos professores a partir do momento que elas desenvolvam 

a criatividade e a iniciativa enquanto elementos essenciais para a abertura do ensino 

à inovação. Por isso, o diferencial que envolve a inovação está no planejar e no 

pensar do professor e da IES quando deixam de serem reprodutores do saber.  

O ensino na graduação tem uma função importante com relação à 

qualificação profissional (teórico-científico-técnica), mas não somente isso, a 

aproximação humana (o afetivo) também faz parte da apropriação da cultura e do 

desenvolvimento do pensamento moral e ético do estudante, o que, sem dúvida, é 

também importante para a sua formação. As narrativas revelam a criação de quatro 

princípios de um ensino inovador (BORGES 2013):  

Interação e religação: saber unir e distinguir as diferentes formas de 

conhecimento; cuidar o outro, dar lugar ao sentir e ao ouvir as subjetividades dos 

sujeitos; aproximar os saberes visando à interação das Ciências Humanas e as 
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Ciências Naturais; diminuir as fronteiras conceituais do conhecimento e favorecendo 

a contextualização do ensino. 

Planejamento: saber pensar e planejar de maneira estratégica; incentivar 

ações pensantes para o estudante; intencionalidade da ação docente; habilidade de 

lidar e conviver com a incerteza; retroagir com as suas experiências teóricas-práticas 

de vivências anteriores e compreender que toda a ação é gerativa e com certo nível 

de biodegradabilidade. 

Ação estratégica: organizar a ação pedagógica em função das 

aprendizagens, docente e discente; ancorar o processo de ensino em uma postura 

epistemologicamente curiosa; experimentar outras estratégias e abordagens teórico-

metodológicas; apropriar-se e apoiar-se propositivamente nas diferenças 

socioculturais que integram a diversidade do sistema didático e de ensino. 

Auto hetero avaliação: reconhecer que autonomia pedagógica é alcançada 

quando o professor reconhece, por meio de seus erros, as necessidades e as 

coerções para atividade do ensino; praticar a auto hetero-avaliação (um dupla 

avaliação: Auto e por pares), de forma permanente e como reguladora dos 

processos de ensino-aprendizagem. Com base nesses princípios, compreendemos 

que o professor, ao ensinar, percorre diversos caminhos. Com isso, utiliza-se de 

diferentes métodos, artefatos, modelos, entre outras possibilidades didáticas que 

contribuem para a auto eco produção da inovação. O ensino inovador tem uma 

tessitura compartilhada, que nos possibilitou a articulação de quatro princípios. No 

entanto, estes estão permeados por outras complexidades, particularidades e 

imprevisibilidades. Por essa razão, o pensamento complexo auxilia-nos a apontar 

possibilidades epistemológicas para uma regeneração do ensino. 

 

 

4.2.1 Política de Iniciação Científica 

 

A FACESA entende a iniciação científica como um processo de qualificação 

do ensino e das práticas extensivas, uma vez que os métodos científicos 

instrumentalizam o acadêmico a descobrir e a entender a realidade, permitindo 
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sistematizar o conhecimento na busca de mudanças do entorno social em que se 

encontra. A FACESA planejou o desenvolvimento de políticas de iniciação científica, 

visando ao oferecimento das condições necessárias para uma produção científica 

voltada ao atendimento das demandas locais e regionais. 

A FACESA entende que o investimento em iniciação científica fomenta a 

busca de novos parâmetros institucionais na persecução de seus objetivos e 

finalidades, tanto no ensino quanto na extensão, ao mesmo tempo em que contribui 

para a formação de profissionais autônomos com capacidade crítica e criativa diante 

das circunstâncias que possam encontrar no cotidiano de sua vida profissional. 

A Política Institucional de Iniciação Científica da FACESA considera que: 

 Conhecimento científico é o principal patrimônio para o desenvolvimento 

econômico sustentável e responsável de uma região; 

 A prática da iniciação científica contribui para a formação de profissionais 

aptos a propor soluções alternativas e criativas face às transformações 

sociais. 

 

O incentivo e apoio à iniciação científica na FACESA têm como objetivos: 

 Dinamização e manutenção de ações sistemáticas para o estímulo ao 

desenvolvimento de uma cultura de iniciação científica entre docentes e 

acadêmicos; 

 Integração da iniciação científica com o ensino da graduação por meio da 

qualificação docente e da iniciação científica atrelada à publicação de 

resultados; 

 Disseminação dos conhecimentos resultantes das iniciações científicas por 

meio de publicações e apresentações em eventos científicos. 

 

Visando atingir seus objetivos, a FACESA utiliza, dentre outras, as seguintes 

estratégias de ação: 

 Apoio à criação de grupos de pesquisa envolvendo docentes internos e 

externos à FACESA voltados a um interesse comum em área do 

conhecimento específica; 
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 Estabelecimento de mecanismos de qualificação e capacitação do corpo 

docente; 

 Desenvolvimento de mecanismos de interação com a comunidade 

empresarial e órgãos de fomento à pesquisa; 

 Realização de convênios e intercâmbios com instituições públicas e privadas, 

institutos de pesquisa, indústrias e outras organizações para o 

desenvolvimento de projetos comuns. 

 

Vale salientar, que o Programa de Iniciação Científica (PIC), está em fase de 

ampliação/implementação das linhas e grupos de iniciação científica, conta com uma 

verba institucional para apoio aos docentes pesquisadores e acadêmicos de IC, bem 

como parceria entre instituição por meio de grupo de iniciação científica e diretório 

de iniciação científica.  O programa será estendido aos polos para alunos da 

modalidade à distância quando em operação.   

 

 

4.3 Políticas Institucionais e Ações Acadêmico-Administrativas para a 

Extensão 

 

A extensão deve contribuir para viabilizar a relação transformadora entre a 

FACESA e a sociedade. As atividades de extensão, inclusive as de natureza 

desportiva, artística e cultural, visam a valorizar e a estimular a criação e a difusão 

da arte e da cultura, particularmente aquelas patrocinadas pela comunidade, 

refletindo o potencial da FACESA no contexto social e sendo base para o 

desenvolvimento de programas de ensino e produção do saber, recolhendo insumos 

para a contínua revisão do fazer acadêmico. 

A extensão possibilita a expansão de oportunidades de acrescer o 

conhecimento, aliando teoria e prática, razão pela qual suas diretrizes articulam-se 

para a necessidade de uma intervenção que favoreça a abrangência e a integração 

na sociedade, constituindo-se em um espaço privilegiado de formação profissional. 
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As práticas de extensão viabilizam o desenvolvimento de ações voltadas, 

sobretudo, para as necessidades locais do entorno em que se situa a FACESA, 

possibilitando o desenvolvimento de competências e habilidades prática/teórica e o 

verdadeiro conhecimento da realidade próxima. Para mais, há uma preocupação da 

FACESA em desenvolver atividades de extensão que se destinem a promover a sua 

integração com a comunidade local ou regional. 

A FACESA dispõe de políticas institucionais e ações acadêmico-

administrativas para as atividades extensionistas. De acordo com o seu Regimento 

Geral dispõe de um CONEICE que é o colegiado deliberativo, normativo e consultivo 

superior em matéria acadêmica, técnico- pedagógica e disciplinar, de coordenação e 

Diretoria Acadêmica das atividades de ensino, iniciação científica e extensão. 

Suas normatizações e deliberações são geridas pelo Núcleo de Iniciação 

Científica e Extensão que coordena as atividades, os projetos e programas de 

extensão e pesquisa discente.  Todo esse processo é realizado mediante a parceria 

de docentes, acadêmicos, comunidade acadêmica, monitores voluntários de 

extensão, comunidade externa e por meio da celebração de parcerias com 

empresas e organizações. 

Os monitores voluntários de extensão desenvolvem suas atividades junto ao 

Núcleo de Extensão, seguindo o Regulamento da Monitoria Voluntária de Extensão, 

a fim de assegurar a continuidade dos serviços prestados pelos programas de 

extensão à comunidade externa, além disso, os monitores voluntários de extensão 

também desenvolvem atividades de extensão em período de recesso acadêmico 

possibilitando assim, que estas ações sejam perenes. 

A FACESA oferece ainda o Museu de História Natural, para visitação. Neste 

museu é exposta uma diversidade de espécies de animais e plantas do cerrado 

(construção de exsicatas). A visitação é feita principalmente pelos públicos alvos dos 

programas de extensão da FACESA. Os temas são abordados ainda por 

componente curricular específico e sempre discutidos em Semanas Acadêmicas e 

demais eventos. 

No âmbito da Promoção dos Direitos Humanos e Igualdade Étnico-racial – 

Prevê a divulgação e produção de conhecimentos, bem como, atitudes, posturas e 
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valores que eduquem cidadãos quanto à pluralidade étnico-racial, tornando-os 

capazes de interagir e negociar objetivos comuns que garantam, a todos, respeito 

aos direitos legais e valorização da identidade, na busca da consolidação da 

democracia brasileira. 

Na realização de atividades relacionadas à história e cultura afro-brasileira e 

africana que tem por objetivo, de acordo com o Decreto Nº 5296 de 2 de dezembro 

de 2004, o reconhecimento e valorização da identidade, história e cultura dos afro-

brasileiros, bem como a garantia de reconhecimento e igualdade de valorização das 

raízes africanas da nação brasileira. 

São, neste sentido, desenvolvidas as Semanas de Promoção dos Direitos 

Humanos e Igualdade Étnico-Racial, previstas semestralmente em calendário 

acadêmico, esta semana promove o conhecimento da cultura de diferentes etnias, 

valorizando, sobretudo as culturas indígena e africana. Os temas são desenvolvidos 

por meio de painéis, exposição de utensílios, adereços, comidas típicas, danças, 

músicas e lendas. 

A estruturação desta semana é realizada com a colaboração da Secretaria 

Municipal de Cultura e Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) - doação de 

materiais de divulgação - área do Ministério da Saúde responsável por coordenar a 

Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. 

Estende-se também, neste evento, o foco à divulgação da Política Nacional 

de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, aprovada 

em 2008 e publicada pela portaria nº 2836, de 1º de dezembro de 2011. 

Essa portaria reafirma que a garantia ao atendimento à saúde é uma 

prerrogativa de todo cidadão e cidadã brasileiros, respeitando-se suas 

especificidades de gênero, raça/etnia, geração, orientação e práticas afetivas e 

sexuais e converge com os princípios fundadores do Sistema Nacional de Saúde 

(SUS), ensinados aos nossos acadêmicos: integralidade, universalidade e equidade. 

No âmbito da Inclusão Social – regulamenta-se o desenvolvimento de ações 

voltadas à informação acerca da importância da inclusão social, considerando-se 

como portador de deficiência, de acordo com a Lei Nº 10.098, de 19 de dezembro de 
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2000, todo aquele que apresenta limitação temporária ou permanente da capacidade 

de relacionar-se com o meio e de utilizá-lo. 

Neste âmbito, vale dar ênfase a estruturação de ações voltadas à criação de 

projetos que abordem a acessibilidade, tomando-se a abrangência do conceito, o 

desenvolvimento de ações e projetos institucionais que tenham o objetivo de 

assegurar o acesso e a permanência, com sucesso, de todos os acadêmicos, em 

especial os que apresentam deficiência ou necessidades educacionais especiais, 

nas instituições de educação superior. Promove-se neste sentido, a implementação 

de ações voltadas à promoção da qualidade de vida da pessoa portadora de 

deficiência e de ações voltadas à inclusão digital. 

No âmbito da divulgação e preservação da Memória e Patrimônio Cultural – 

prevê o desenvolvimento de atividades de divulgação do patrimônio local e regional, 

principalmente por meio da realização dos Momentos Culturais também inseridos 

nas das Semanas Acadêmicas e demais eventos da FACESA. 

O Momento Cultural, realizado na última sexta-feira de cada mês. Para a 

oportunização deste evento, previsto semestralmente em calendário acadêmico, o 

Núcleo de Extensão estruturou dois bancos de dados. O primeiro arquiva inscrições 

de docentes, acadêmicos, corpo técnico administrativo e demais colaboradores 

interessados em participar do evento. O segundo banco de dados, dispõe de dados 

dos artistas locais e regionais. 

Este evento ocorre em horário de intervalo – nesta ocasião, o horário é 

ampliado para 40 (quarenta) minutos - e tem prioritariamente a finalidade de divulgar 

as habilidades e produções artístico-culturais da comunidade acadêmica e local. É 

realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura.  Este momento é de 

extrema importância, pois permite a divulgação não apenas de talentos musicais ou 

que envolvem algum tipo de dança ou expressão corporal, mas também de 

trabalhos de artistas artesãos da região, pois na ocasião, oportuniza-se a exposição 

e venda destes produtos. O que auxilia o crescimento socioeconômico desta região. 

O momento cultural também é inserido em todas as semanas acadêmicas da 

FACESA e demais eventos. 
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A memória cultural, a produção artística e o patrimônio cultural são temas 

contemplados por meio do Momento Cultural e da Semana da Promoção dos 

Direitos Humanos e Igualdade Étnico-Racial. Pois nestes eventos são expostos 

respectivamente, parte da cultura local com seus produtos artesanais, comidas 

típicas e danças da região e as diferentes culturas dos povos africanos, indígenas e 

asiáticos. 

Vale ressaltar ainda a tradicional festa junina da FACESA, conhecida na 

região pelas apresentações de danças e comidas típicas regionais. 

Na FACESA, desenvolve suas ações extensionistas por meio da articulação 

destas com o ensino (articulação com os componentes curriculares de cada curso) e 

a iniciação científica. Essa articulação se efetiva com a utilização de alguns 

instrumentos que são: 

 Os Programas de extensão: Melhor Idade (idosos cadastrados no Centro de 

Terapia Ocupacional – Cemito);  

 Benjamim (crianças de 06 a 12 anos residentes na comunidade local), 

Promovendo Saúde nas Escolas (crianças e adolescentes do ensino 

fundamental e médio de escolas locais);  

 Comando de Saúde nas Empresas (colaboradores do Cetesa e de empresas 

parceiras); 

 Programa Casa Feliz, dotado de ações buscando a benfeitoria de espaços 

dedicados a creches, escolas e asilos, buscando apresentar a realidade da 

região ao acadêmico e permitindo a este a modificação do ambiente com sua 

intervenção; 

 Projeto “Ler não tem idade”, trabalhado em cooperação com Diretório 

Acadêmico que realiza a captação de livros e obras literárias de quaisquer 

gêneros para fins de montagem de espaços acolhedores para a leitura 

utilizando os recursos captados pela FACESA. 

 

Com esse programa busca-se acentuar a qualidade do ensino da FACESA, 

aliando ensino-iniciação científica-extensão, expondo os acadêmicos a realidade da 

sua região de inserção, permitindo a realização de práticas humanizadoras e 
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relacionadas com a responsabilidade social, com melhoria efetiva das condições 

sociais da comunidade externa, com os devidos aportes financeiros custados pela 

FACESA com recursos próprios e garantindo o cumprimento da missão institucional 

na divulgação de pesquisas, inovações tecnológica e desenvolvimento artístico e 

cultural, no meio acadêmico e em toda a sociedade. 

 

 

4.4 Políticas Institucionais e Ações de Estímulo e Difusão para a Produção 

Acadêmica Docente 

 

A FACESA, preocupada com sua missão, busca de maior qualidade e de 

indissociabilidade entre ensino, iniciação científica e extensão, articulada com as 

necessidades regionais privilegia o uso de recursos tecnológicos, princípios 

pedagógicos integradores, bem como a busca da implementação das metodologias 

ativas de ensino e aprendizagem, flexibilidade dos componentes curriculares, 

oportunidades diferenciadas de integralização do curso, aproveitamento de estudos 

e competências desenvolvidas no trabalho e outros meios. Outrossim, a FACESA 

define, por meio deste instrumento as políticas para o ensino, incluindo as diretrizes 

e princípios pedagógicos para a concepção dos PPC de todos os cursos, bem como 

as políticas para a iniciação científica, a pós-graduação Lato Sensu, a extensão e as 

respectivas formas de operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo 

à produção acadêmica. 

A FACESA conta com um regulamento do Programa de Apoio à Ciência 

(PACi), onde constam as condições para solicitação de aportes financeiros 

institucionais para a participação dos docentes, tutores e discentes em eventos 

científicos locais, regionais, nacionais e internacional.  

Entre os mecanismos de estímulo à produção acadêmica e a difusão de 

produção acadêmica, a FACESA estabeleceu como meta a criação da Editora Sena 

Aires e da Revista de Iniciação Científica e Extensão (REIcEN) e consolidação da 

Revista de Divulgação Científica Sena Aires (REVISA), instituições essencialmente 
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idealizadas para fins de permitir o engajamento do corpo discente, docente e tutor 

na produção científica local e sua difusão na esfera de influência. 

Essas duas frentes de trabalho otimizam o fluxo entre a concepção do 

conhecimento a ser aplicado em sala de aula e a produção científica advinda da 

aplicação dos aspectos teóricos à população na sua zona de influência. 

Para tal, a FACESA estimula, tanto por meio de seu Núcleo de Educação 

Continuada (NEC) quanto por meio de programas de estímulo à participação de 

eventos científicos locais, regionais, nacionais e internacionais baseados no fomento 

financeiro para custeamento dos valores.  

A REVISA tem publicado diversas edições voltadas à área de saúde, 

contendo não somente publicações da própria FACESA como também trabalhos em 

colaboração com outras instituições. A REVISA possui periodicidade trimestral e 

iniciou sua publicação bilíngue em outubro de 2018, já tendo publicado um (1) 

número online em português e inglês. Simultaneamente, a REVISA possui sete (11) 

indexações, a ser: Públic Knowledge Project (PKP); Sistema Regional de 

Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España 

y Portugal (LATINDEX); Directory of open Access Journals (DOAJ); Google Scholar; 

Sumário.org; Fundación Index-CUIDEN; Diretório de Políticas Editoriais das Revistas 

Científicas Brasileiras (DIADORIM); Portal Oasisbr; Red de repositórios abiertos a la 

ciência (LA Referencia); Registros Científicos de Acesso Aberto de Portugal 

(RCCAP); e Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico (REDIB). 

Ademais, a revista encontra-se aguardando parecer para indexação em mais uma 

(1) base de dados adicional: Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde (LILACS): 18 de agosto de 2018. Atualmente, a REVISA aguarda avaliação 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) para 

obtenção de estrato Qualis. 

A REIcEN foi desenvolvida no intuito de se provar um mecanismo de estímulo 

à publicação de trabalhos acadêmicos advindos dos projetos de iniciação científica 

da FACESA. Tal adoção foi realizada frente à percepção de que diversos 

acadêmicos apresentavam interesses na pesquisa e em projetos de extensão 

acadêmica. 
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Adicionalmente, a REIcEn tem publicado diversas edições, bimestralmente, 

voltadas ao campo da saúde, ciências humanas e sociais, contendo não somente 

publicações da própria FACESA como também trabalhos em colaboração com 

outras instituições. Ressalta-se que a revista já editou e publicou 5 (cinco) números 

especiais voltados às áreas de ciências sociais, administração, ciências contábeis, 

pedagogia e processo gerenciais. Simultaneamente, a REIcEn possui duas (2) 

indexações, a ser: Públic Knowledge Project (PKP) e Google Acadêmico. Ainda, em 

15 de setembro de 2018, a REIcEn solicitou avaliação para potencial indexação 

junto ao Directory of open Access Journals (DOAJ). A partir do ano de 2019, prevê-

se a alteração da periodicidade da revista para trimestral e sua indexação em novas 

bases/bibliotecas virtuais. 

A FACESA divulga os cursos de pós-graduação lato sensu, os quais são 

oferecidos com descontos diferenciados para os docentes e tutores e egressos, 

estimulando assim formação na educação continuada, bem como a permanente. 

Também oferece subsídios financeiros para a produção intelectual dos docentes. 

Promove reuniões de capacitação pedagógica, acompanhamento didático, 

orientação e auxílio no desempenho de atividades didático pedagógicas. O 

acompanhamento dos docentes e dos acadêmicos é um processo contínuo, com a 

verificação do retorno obtido no processo por meio de reuniões pedagógicas. As 

Coordenações de Curso, com parceria dos Colegiados de Curso, dos NDEs e do 

NAP acompanham o desenvolvimento do docente com a finalidade de aperfeiçoar o 

seu desempenho. O docente e tutor também tem acesso aos microcomputadores 

(conectados à Internet em tempo integral) para pesquisas, para o desenvolvimento 

pessoal e como instrumento didático. 

Observa-se que a FACESA, vêm oferecendo cursos de capacitação em 

plataformas EaD, a fim para suporte das aulas presenciais, de forma preparar os 

docentes a nova demanda da realidade educacional. 

Outros mecanismos de qualificação do corpo docente da FACESA podem 

ainda ser destacados, como: 

 O Programa de Incentivo à Publicação, que tem por objetivo divulgar 

trabalhos originais desenvolvidos pelos docentes, tutores e pesquisadores da 
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FACESA. 

 Programa de Auxílio à Participação em Reuniões Científicas, que tem por 

objetivo promover a divulgação de trabalhos científicos desenvolvidos na 

FACESA. 

 

Adicionalmente, com o objetivo de orientar docentes e tutores na condução 

de disciplinas, sugerindo metodologias, recursos, atividades e propostas de trabalho, 

além de orientar a relação docente-aluno/tutor-aluno, FACESA oferece o serviço de 

orientação pedagógica aos docentes. Este serviço é realizado pelo NAP. O NAP, 

com o objetivo de oferecer apoio didático-pedagógico aos docentes e tutores, 

assessora o corpo docente e de tutores nas fases de planejamento, execução e 

avaliação, buscando a qualidade do processo de ensino aprendizagem. 

Um dos grandes desafios institucionais é manter seu corpo docente 

atualizado e engajado em processos de produção intelectual. Para garantir esse 

objetivo institucional a FACESA conta ainda com o PACI, seu Programa de Apoio a 

Ciência, que objetiva fomentar a produção científica, intelectual, cultural, artística 

além de incentivar a participação dos docentes em eventos de âmbito local e 

nacional, bem como internacional. A FACESA demonstra apoio as produções de seu 

corpo docente tanto sob a forma de auxílio financeiro para fins de publicação, 

participação de eventos, mas também consolida essa postura pela criação de duas 

revistas científicas indexadas (REVISA e REIcEN) bem como a estruturação de uma 

editora (Editora Sena Aires) responsável pela publicação de obras confeccionadas 

pelos nossos colaboradores, de forma a criar e disponibilizar todo o ferramental 

necessário e planejamento estratégico e organizacional para fins de garantir a 

publicação como evento recorrente na instituição. 

 

 

4.5 Política Institucional de Acompanhamento dos Egressos 

 

O acompanhamento do egresso é realizado pelos NDEs dos cursos que 

visaram à implementação de uma Política e Ações de Acompanhamento dos 
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Egressos, tendo como ações: o envio de carta resposta, mala direta, comunicação 

eletrônica e convites para atividades socioculturais com ênfase na responsabilidade 

social, conforme área de formação do acadêmico nos cursos oferecidos pela 

FACESA. Esse acompanhamento tem como objetivo estreitar o vínculo efetivo com 

a comunidade acadêmica.  

Esse acompanhamento tem como objetivo manter um vínculo mais próximo e 

efetivo com a comunidade acadêmica. Além disso, os NDEs implementarão um 

estudo comparativo entre a atuação do egresso e a formação recebida, para 

subsidiar ações de melhoria relacionadas às demandas da sociedade e do mundo 

do trabalho, e, além disso, implementará as ações inovadoras para agregar a 

política institucional de acompanhamento de egressos. 

Dessa forma, a política institucional garante mecanismos de 

acompanhamento dos egressos, com a realização de ações que visam acompanhar 

o egresso, não só para sua permanente integração à comunidade acadêmica, como 

também como uma dimensão do processo de auto avaliação.  

Utilizam-se vários canais de comunicação para manter o egresso em 

constante contato com as atividades acadêmicas, por meio de programas, Semana 

Brasileira de Enfermagem, Semana de Atualização Técnico Científica da 

Enfermagem, Ciclo de Estudos Farmacêuticos da FACESA, Atualização Técnico 

Científica da Fisioterapia da FACESA, oficinas de extensão, cursos de pós-

graduação. 

Adicionalmente, no processo de acompanhamento da carreira profissional do 

egresso, a FACESA busca o estabelecimento de convênios institucionais com 

empresas parceiras que ofertem serviços e produtos de interesse aos egressos da 

FACESA, dessa forma, para o usufruto de tais benefícios, há de se manter um 

banco de dados atualizado.  

Tal atitude permite a sondagem do corpo de egressos obtendo informações 

importantes no que diz respeito a ações institucionais para a oferta de educação 

continuada.  

Destaca-se neste aspecto, o evento - Noite do Egresso, que tem como a 

finalidade restabelecer e consolidar o relacionamento com os ex-acadêmicos, 



Telefone: (61) 3627-4200  
Rua Acre, Qd. 02. Lts. 17/18, s/n  
Setor de Chácaras Anhanguera  

Valparaíso de Goiás/GO  
CEP 72870-508  

 

 

 

 

 

 
Elaboração: Comissão de Avaliação- Revisão Linguística: Jonas Rodrigo Gonçalves - Aprovado por: Nº 07/2018 

CONSU Versão 2.0 
215 

 

garantindo assim, o contato permanente com os atuais membros da rotina 

acadêmica, sejam eles colaboradores ou membros do corpo discente e docente, 

reafirmando a fidelização do acadêmico da FACESA. O que se observa, 

comumente, é o retorno de egressos para continuidade dos estudos em nível de 

pós-graduação Lato Sensu ou para realizar uma segunda graduação; outros passam 

a prestar serviço à própria Instituição como funcionário técnico-administrativo ou 

como docente. Constitui-se como prática de acompanhamento de egressos a 

possibilidade de uso da biblioteca, mediante apresentação de carteirinha de egresso 

da FACESA, quando presencial, ou a partir das credenciais de acesso, quando 

virtual, a qual são fornecidas pela própria instituição. 

A FACESA realiza ações que visam acompanhar o egresso, não só para sua 

permanente integração à comunidade acadêmica, mas também como uma 

dimensão do processo de auto avaliação. O que se observa, comumente, é o 

retorno de egressos para continuidade dos estudos em nível de pós-graduação ou 

para realizar uma segunda graduação; outros passam a prestar serviço à própria 

Instituição como funcionário técnico-administrativo (3) ou como docente (6), 

contando ainda com um grande número de profissionais formados (18), que foram 

absorvidos pelo serviço municipal de saúde e que atuam como preceptores de 

estágio junto a FACESA. Constitui-se como prática de Acompanhamento de 

Egressos a possibilidade de uso da biblioteca, tanto física quanto virtuais, mediante 

apresentação de carteirinha de egresso da FACESA, a qual é fornecida pela própria 

instituição e manutenção de cadastro atualizado. 
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Ressalta-se que o banco de dados com informações atualizadas acerca do 

desenvolvimento profissional e acadêmico curricular dos egressos constitui meta 

permanente a ser realizada, tendo sido empreendida no ano de 2018, por meio da 

Comissão de Acompanhamento do Egresso. Para tal, sugere-se a criação de 

aplicativo online de cadastro, comunicação e acompanhamento de egressos da 

FACESA, buscando a manutenção do vínculo com a Instituição. Ademais, objetiva-

se criar a Associação de Egressos, com a finalidade de congregar ex-acadêmicos da 

FACESA para manter vínculos de egressos com a Instituição, oferecer 

oportunidades de educação continuada, promover a integração e o intercâmbio entre 

acadêmicos e egressos, divulgar oportunidades profissionais e empreendedoras, de 

interesse de acadêmicos e egressos, em cada área de formação da FACESA, mas 

com ênfase na reflexão das práticas pedagógicas adotados na FACESA, resultando 

em uma constante reflexão e reformação para a qualidade de ensino. 

Entre os convênios presentemente firmados, podemos citar instituições de 

intercâmbio (Egali Intercâmbio), agências de viagem (Talento Viagens), academias 

(Evolve), escola de língua inglesa e espanhola (Wizard by Pearson), 

estabelecimento de comércio de produtos naturais (Biomundo). A prospecção das 

oportunidades para os egressos culminou inclusive no estabelecimento de parcerias 

com outras IES nacionais (UNICERRADO e ENIAC) e do exterior, como a 

Universidade de Fresno (California, Estados Unidos). Importante salientar que a 

FACESA obteve tais convênios institucionais por meio da atuação em conjunto com 

o Núcleo de Mobilidade Acadêmica, que foca na oportunização de intercâmbios 

culturais com outras IES e estabelecimentos no Brasil e no mundo. 

A Política de Acompanhamento do Egresso objetiva orientar a tomada de 

decisões para alcançar os objetivos listados abaixo: 

 avaliar o desempenho dos Cursos de ensino superior ofertados pela IES com 

relação ao mercado de trabalho, através do acompanhamento profissional 

dos egressos; 

 suscitar o desenvolvimento de competências e habilidades que qualifiquem o 
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exercício profissional, de modo a garantir uma maior inserção social dos 

egressos; 

 promover a educação continuada aos egressos através de cursos livres de 

extensão ofertados presencialmente e à distância (EaD), palestras 

direcionadas aos profissionais formados e cursos de pós-graduação; 

 promover o intercâmbio entre os egressos e os discentes com matrículas 

ativas; 

 incentivar o uso continuado da biblioteca física e virtual e seu acervo; 

 possibilitar o livre acesso dos egressos aos laboratórios de pesquisa a partir 

de um registro e controle específico; 

 cadastrar os egressos e manter os registros atualizados; 

 possibilitar a captação de informações, através de ferramenta própria, para 

divulgação de indicadores; 

 obter indicadores de adequação dos currículos dos cursos, através de 

pesquisa junto aos egressos; 

 propor medidas sistematizadas, a partir resultados dos indicadores de 

avaliação, voltadas ao aperfeiçoamento dos cursos; 

 tornar o egresso uma referência para divulgação e valorização da Instituição; 

 divulgar notícias dos egressos no site. 

 

A FACESA realiza ações que visam acompanhar o egresso, não só para sua 

permanente integração à comunidade acadêmica, mas também como uma 

dimensão do processo de autoavaliação. O que se observa, comumente, é o retorno 

de egressos para continuidade dos estudos em nível de pós-graduação ou para 

realizar uma segunda graduação; outros passam a prestar serviço à própria 

Instituição como funcionário técnico-administrativo ou como docente. 

É extremamente importante prever, fortalecer e aumentar a oferta de 

oportunidades de educação continuada, promover a integração e o intercâmbio entre 

acadêmicos e egressos de maneira contínua, divulgar oportunidades profissionais e 
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empreendedoras de acordo com a realidade local, de interesse de acadêmicos e 

egressos, em cada área de formação da FACESA. 

Adicionalmente, as ações voltadas ao acompanhamento do egresso devem 

ocorrer de forma sistêmica e completa, pois estas devem ser utilizadas como fonte 

de melhoria dos processos didático-pedagógicos e administrativos da Instituição. O 

melhoramento de processos internos buscando a captação de informações mais 

apuradas de forma a garantir um melhor e mais completo acompanhamento do 

egresso tem como base o estímulo a ações e práticas inovadoras que permitam a 

detecção de mudanças e adequações institucionais apropriadas a continuidade da 

participação acadêmica dos egressos da FACESA ao longo da sua vida profissional. 

 

 

4.5.1 Perfil do Egresso 

 

O perfil do egresso está definido em cada PPC, em sintonia com o PPI, 

observando-se o que estabelecem as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), a 

legislação vigente, as exigências do mundo do trabalho, a literatura na área 

específica de formação, bem como os diferenciais que a instituição pretende que 

tenham seus egressos. 

Os documentos que fixam os propósitos e metas a serem alcançados durante 

a formação dos alunos, os critérios norteadores para a definição do perfil do egresso 

pautam-se por uma visão humanista, que internaliza valores como responsabilidade 

social, justiça e ética profissional de maneira a integrar produtivamente 

conhecimentos, competências, habilidades e talentos na formação do futuro 

profissional. 

Considerando-se que à Educação Superior cabe possibilitar a construção e a 

socialização do conhecimento, bem como o desenvolvimento do posicionamento 

crítico a ele relacionado, espera-se que, mediante os currículos oferecidos, a 

instituição concorra para o aprimoramento de identidades pessoais e profissionais 

que apresentem, entre outras características, as que seguem: 

 Postura crítica, reflexiva e empreendedora; aptidão para exercer as funções 
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profissionais de modo ético; 

 Capacidade de analisar, compreender e buscar soluções para situações- 

problema; 

 Capacidade de inter-relacionar diferentes campos do saber 

(interdisciplinaridade); 

 Respeito à diversidade de diferentes naturezas; 

 Sólida formação técnico-profissional; 

 Competência para atuar em equipes multiprofissionais; 

 Capacidade de comunicação e expressão pautada em preceitos da ética do 

respeito e das diferenças ao outro; 

 Capacidade de utilizar diversificadas fontes de informação e recursos 

tecnológicos no processo de construção do conhecimento; e 

 Compromisso com ações/posturas (solidariedade, responsabilidade social, 

sustentabilidade, dentre outros) que concorram para a melhoria da qualidade 

de vida. 

 

Para mais, a definição das competências (que incluem conhecimentos e 

atitudes) foi realizada de acordo com o Referencial para as DCNs para os cursos de 

graduação, contido no Parecer CNE/CES nº 67/2003, ao qual expressa as 

competências a serem desenvolvidas pelo discente e as articula com necessidades 

locais e regionais, havendo planejamento para sua ampliação em função de novas 

demandas apresentadas pelo mundo do trabalho. As principais competências 

definidas pela FACESA a serem desenvolvidas são: 

 Tomada de decisões: O trabalho dos profissionais egressos deve estar 

fundamentado na capacidade de tomar decisões, visando o uso apropriado, 

eficácia e custo-efetividade da força de trabalho, de equipamentos, de 

procedimentos e de práticas. Para este fim, os mesmos devem possuir 

competências e habilidades para avaliar, sistematizar e decidir as condutas 

mais adequadas, baseadas em evidências científicas; 

 Comunicação: Os profissionais egressos devem ser acessíveis e ser capazes 
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de manter a confidencialidade das informações a eles confiadas, na interação 

com outros profissionais e o público em geral. A comunicação verbal e não-

verbal, o domínio da escrita e leitura; o domínio de tecnologias de 

comunicação e informação são competências necessárias; 

 Liderança: No trabalho em equipe multiprofissional, os egressos deverão 

estar aptos a assumir posições de liderança, sempre tendo em vista o bem-

estar da comunidade. A liderança envolve compromisso, responsabilidade, 

empatia, habilidade para tomada de decisões, comunicação e gerenciamento 

de forma efetiva e eficaz; 

 Pedagogia e Gerenciamento: Os profissionais devem estar aptos a tomar 

iniciativas, fazer o gerenciamento e Pedagogia tanto da força de trabalho 

quanto dos recursos físicos e materiais e de informação, da mesma forma que 

devem estar aptos a serem empreendedores, gestores, empregadores ou 

lideranças na equipe que integram e; 

 Educação Permanente: Os profissionais devem ser capazes de aprender 

continuamente, tanto na sua formação quanto na sua prática. Deverão 

aprender a aprender e a ter responsabilidade e compromisso com a sua 

educação e o treinamento/estágios das futuras gerações de profissionais, 

proporcionando condições para que haja benefício mútuo entre os futuros 

profissionais e os profissionais dos serviços, inclusive, estimulando e 

promovendo a mobilidade acadêmica e profissional, a formação e a 

cooperação por meio de redes nacionais e internacionais. 

 

Em síntese, o egresso da FACESA deve ser um profissional que construiu 

conhecimentos e desenvolveu habilidades e atitudes que lhe possibilitem a 

compreensão crítica e reflexiva da realidade, a capacidade de buscar 

conhecimentos (aprendizagem autônoma), a consciência da incompletude da 

formação inicial e consequente necessidade da formação permanente continuada, 

capaz de atuar e interagir nas diversas atividades e contextos sociais, orientando- se 

por princípios éticos e formação cidadã. 
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A FACESA deverá assegurar a seu egresso uma formação generalista, apto a 

atuar em todos os níveis da área, com uma visão ampla e global, respeitando os 

princípios éticos/bioéticos, morais e culturais do indivíduo e da profissão, com o 

objetivo de desenvolver padrões qualitativos na sua lide profissional. 

Independentemente de modalidade de ensino a qualidade e a seriedade devem ser 

coerentes com o perfil do egresso que desejamos.  

Visamos formar um profissional que, além de estar sempre apoiado em um 

repertório de informações e habilidades compostos por pluralidade de 

conhecimentos teóricos e práticos, cuja consolidação é proporcionada pelo exercício 

da profissão, seja capaz de ter: 

 Capacidade de formular e encaminhar soluções de problemas;  

 Capacidade de articular as diferentes áreas de conhecimentos;  

 Capacidade de articular ensino e pesquisa com atividades de extensão;  

 Capacidade de desenvolver metodologias adequadas às necessidades 

educativas atuais;  

 Atitude ética na atuação profissional;  

 Capacidade de atuar no planejamento das diferentes ações;  

 Capacidade de gerir e coordenar ações técnicas e administrativas; 

 Capacidade de desenvolver atitudes empreendedoras no campo profissional; 

 Capacidade de atuar interdisciplinarmente. 

 

Dentre várias competências desejáveis, destacamos as atitudes mais 

valorizadas no campo profissional e que serão intensamente trabalhadas na 

Instituição: iniciativa; criatividade; inovação; determinação; vontade política; abertura 

às mudanças; adaptabilidade a diferentes modelos organizacionais sempre 

marcados por percepções de um mundo internacional e globalizado; habilidades de 

comunicação e negociação; expressão e comunicação compatíveis com o exercício 

profissional, inclusive nos processos de negociação e nas comunicações 

interpessoais ou intergrupais; competência lógica e quantitativa; raciocínio lógico, 

crítico e analítico para operar com valores e formulações matemáticas presentes nos 
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fenômenos produtivos, administrativos e de controle; competência racional e 

estratégica; capacidade de reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, 

atuar preventivamente, transferir e generalizar conhecimentos e exercer o processo 

de tomada de decisão; e competência lidar com situações de estresse profissional. 

 

 

4.6 Comunicação da IES com a comunidade externa 

 

Os canais de comunicação e os sistemas de informação da FACESA 

significam processo e ferramenta da redistribuição social dos saberes acadêmicos e 

de outras naturezas. Para a disseminação das informações e o diálogo com a 

comunidade interna e externa são utilizados diversos mecanismos 

institucionalizados como folders, vídeos, propagandas, página institucional, 

ouvidoria, rádio, televisão, telefonia, manuais e murais digitais. 

A FACESA conta com campanha de marketing por teledifusão apresentando 

os cursos disponíveis e as possibilidades de fomento para aumentar o acesso ao 

curso superior. Complementarmente, a FACESA utiliza-se, alinhada com as 

demandas das redes sociais como Facebook e Instagram para divulgação de seus 

cursos, eventos e oportunidades variadas, inserindo-se com maior capilaridade na 

sociedade civil organizada em especial na sua zona de influência. 

Ainda, a FACESA adota meios clássicos de comunicação baseados em 

telefonia por meio de telemarketing ativo, onde acadêmicos em potencial são 

sondados quanto ao interesse em ingressar no curso superior, seja para fins de 

primeira ou segunda graduação ou pós-graduação Lato Sensu. Contudo, a FACESA 

dispões de uma Central de Relacionamento e Comunicação e Marketing, dedicada 

ao manejo de questões críticas como a retenção e evasão de curso, abordando os 

acadêmicos durante os processos de renovação para conhecimento das causas de 

evasão e reversão das mesmas quando possível, seja por meio de oferta de 

descontos, flexibilização curricular, adequação de horários ou ainda pelo apoio 

psicopedagógico. 
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A estrutura da FACESA, adaptando-se a modernidade e dinamismo adota 

ainda, de forma inovadora, o acesso a tais informações por meio de Whatsapp 

Institucional dedicado ao acolhimento do discente. 

A adoção de tais mecanismos garante a transparência institucional, por meio 

da publicidade dos atos internos, atividades, auto-avaliação e eventos da FACESA 

para a comunidade adjacente. 

Dada à multiplicidade de meios de acesso, é importante ressaltar que o Setor 

de Atendimento e Protocolo (SAP), dispondo de ampla variedade de modais de 

comunicação, pode ser considerada a instância central de comunicação transversal 

entre todas as esferas aqui descritas. 

A comunicação do SAP, da Secretaria de Acadêmica, da Secretaria de 

Estágios, das Coordenações de Curso, do NAP e de outros setores da FACESA 

com os alunos ocorre por meio de publicações nos quadros de avisos digitais e nos 

murais dos referidos setores e cursos, e, além disso, distribuídos ao longo do 

campus da FACESA (além de mensagens inseridas no Sistema Educacional), 

ademais, toda e qualquer comunicação importante será depositada no repositório 

institucional no endereço http://repositorio.facesa.com.br., excetuando-se os 

Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) que são depositados em endereço 

específico: http://repositorio.facesa.com.br/ntcc. 

Os docentes, tutores e acadêmicos são avisados prontamente por e-Mail 

institucional, bem como por meio do Sistema Educacional de qualquer atividade ou 

procedimento que devem tomar ou realizar. Sistematicamente são repassados aos 

docentes avisos e orientações pertinentes aos cursos, às atividades de iniciação 

científica e de extensão e ao funcionamento da instituição. 

A comunicação entre a Diretoria Geral, a Diretoria Acadêmica e as 

Coordenações de Curso, e as demais Coordenações e Núcleos também se faz por 

e-Mail próprio da instituição. 

A FACESA dispõe de e-Mails específicos de atendimento para a comunidade 

acadêmica em setores administrativos pedagógicos internos, e, além disso, dispõe 

de e-Mails para o sistema disciplina semipresencial e do sistema docente semi 

presencial, etc. 

http://repositorio.facesa.com.br/ntcc


Telefone: (61) 3627-4200  
Rua Acre, Qd. 02. Lts. 17/18, s/n  
Setor de Chácaras Anhanguera  

Valparaíso de Goiás/GO  
CEP 72870-508  

 

 

 

 

 

 
Elaboração: Comissão de Avaliação- Revisão Linguística: Jonas Rodrigo Gonçalves - Aprovado por: Nº 07/2018 

CONSU Versão 2.0 
225 

 

A comunicação com os acadêmicos, docentes, tutores e demais 

colaboradores a respeito dos procedimentos e normas da FACESA ocorre, 

principalmente, por meio do manual do docente/tutor e manual do acadêmico e 

calendário acadêmico, calendário de extensão, calendário de trabalho de conclusão 

de curso (TCC), PIC e Responsabilidade Social e também por meio de divulgação 

das políticas e regulamentos institucionais, que é fornecido gratuitamente a todos os 

discentes e docentes no início do período letivo. 

Esses manuais, calendários, políticas e regulamentos institucionais têm por 

finalidade transmitir uma série de informações à comunidade acadêmica, com o 

objetivo de proporcionar a todos um melhor aproveitamento da vida universitária e o 

entrosamento entre o corpo docente, discente e administrativo da FACESA. Contém 

as seguintes principais informações: 

Vale notar os procedimentos e normas da FACESA que constam no manual 

do aluno estão integralmente descritos no Regimento Geral da FACESA, disponível 

na biblioteca, no SAP, na SA, nas Coordenações de Curso, na biblioteca, bem 

como, no portal institucional.   

Adicionalmente, a Internet presta grande serviço à comunidade acadêmica e 

ao público em geral. Por meio de sua rede, permite acesso às informações mais 

atualizadas, possibilitando a realização de pesquisas, consultas bibliográficas, troca 

de opiniões com especialistas de todo o mundo. 

A FACESA, integrando-se à modernidade e à rede da Internet, dispõe de 

grande acervo de informações úteis aos alunos, aos docentes, aos tutores e à 

comunidade em geral em seu portal (portal.facesa.com.br), que permite o acesso às 

informações da Faculdade. Importante ressaltar que o portal institucional 

proporciona a ferramenta Rybená que realiza todas as adaptações necessárias em 

LIBRAS para os surdos (com atualização de sinais referentes a educação superior a 

cada vinte dias), apresenta ainda uma solução de áudio para os cegos e outras 

pessoas com deficiência. 

Vale destacar que a Ouvidoria Geral em uma instituição de ensino tem como 

objetivo criar um canal de comunicação dos acadêmicos, docentes, colaboradores e 

comunidade, a fim de fortalecer a transparência das ações diretivas, administrativas 
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e pedagógicas, melhorar os atendimentos de cada setor institucional, bem como 

desenvolver confiança ao interessado quanto aos seus direitos, pois as questões 

levantadas serão analisadas e respondidas, de forma sigilosa e imparcial por seus 

representantes. 

A Ouvidoria atua com autonomia e absoluta imparcialidade, como mediador 

dos anseios, insatisfações, sugestões ou elogios, entre o corpo acadêmico como ao 

corpo funcional e diretivo, portanto não representa um poder de decisão, mas têm 

autonomia para direcionar/comunicar as questões aos setores competentes, que 

apresentarão as soluções e/ou encaminhamentos necessários. 

As demandas apresentadas pela Ouvidoria são reconhecidas e/ou atendidas 

com a participação e envolvimento de todos os setores institucionais para a melhoria 

das ações individuais e coletivas na FACESA. 

Os setores diretivos, administrativos e pedagógicos ao serem 

comunicados/informados das reclamações dos requerentes, deverão encaminhar 

por e-Mail resposta ao protocolo para devolutiva da Ouvidoria ao interessado, 

favorável ou não. 

Os setores diretivos, administrativos e pedagógicos estão abaixo listados, a 

fim de facilitar o encaminhamento das demandas apresentadas, para identificá-las 

e/ou quantificá-las, o que permitirá também a identificação das fragilidades e 

potencialidades de cada setor institucional no atendimento aos interessados. 

A Ouvidoria do Sena Aires tem o objetivo zelar pelos princípios da legalidade, 

moralidade e eficiência diretiva, administrativa e pedagógica, ao lidar com as 

demandas do interessado, resguardando o sigilo das informações. 

Não é parte da rotina do Ouvidor fazer processo investigativo. Denúncias que 

ensejarem uma investigação serão encaminhadas para a Direção Geral nomear 

comissão investigativa. Suas atribuições são: 

 Garantir ao cidadão o direito à informação; 

 Ouvir as reclamações, denúncias, elogios, solicitações, sugestões; 

 Orientar o reclamante, ao relatar suas queixas, que forneça justificativas 

plausíveis para melhor entendimento do reclamado; 

 Criar oportunidade de minimizar ansiedade e insatisfação com a proposta de 
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encaminhar suas demandas, individuais ou coletivas, aos setores 

responsáveis; 

 Encaminhar as manifestações aos setores responsáveis para responderem e 

iniciarem os procedimentos necessários ao atendimento ao interessado; 

 Responder com clareza as manifestações dos usuários, no menor prazo 

possível, sejam elas favoráveis ou não; 

 Enviar relatórios trimestrais ou semestrais, conforme necessidade e 

quantidade de manifestações, e a critério do Ouvidor, para a supervisão e 

Diretoria Geral da FACESA, a fim de traçar uma avaliação das ações de 

melhorias movidas pelas demandas dos interessados, para aumentar o nível 

de satisfação com os serviços prestados. 

 

Os interessados poderão enviar as informações por meio de preenchimento e 

formulário e depósito nas urnas; por e-Mail eletrônico (ouvidoria@senaaires.com.br); 

pelo link específico na página institucional, por telefone; ou por agendamento 

presencial, a ser solicitado pelo e-Mail da ouvidoria. 

Estes canais possibilitam a divulgação de informação da Faculdade para 

todas as strata da comunidade. A FACESA realiza regularmente atividades dessa 

natureza envolvendo toda a comunidade interna e membros da comunidade externa.  

 

 

4.7 Comunicação da IES com a Comunidade Interna 

 

Os canais institucionalizados de comunicação interna da FACESA buscam 

ouvir as demandas para aprimorar o fluxo das informações e democratizar o acesso 

às informações e ao conhecimento, visando à transparência das relações da 

FACESA com seu público interno. A FACESA apresenta, em relação à comunicação 

interna, os principais canais, meios e setores, como quadro de avisos e murais, e-

Mail, manual de informações acadêmicas, calendário acadêmico, calendários de 

atividades do PIC, da Extensão, do TCC e da responsabilidade social, Sistema 

Educacional, Página Institucional, sistema de consulta à Biblioteca física e virtual, 
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Ouvidoria, Central de Relacionamento, além de outros materiais tais como: políticas, 

regulamentos, manuais, normas de procedimentos e rotinas. 

O publico interno também é atingido pelos canais das redes sociais como 

Facebook e Instagram para divulgação de seus cursos, eventos e oportunidades 

variadas, inserindo-se com maior capilaridade na sociedade civil organizada em 

especial na sua zona de influência.  

A FACESA adota meios clássicos de comunicação baseados em telefonia por 

meio de telemarketing ativo, onde acadêmicos são acompanhados quanto ao seu 

desempenho acadêmico e como parte das práticas de retenção e redução de 

evasão, ou ainda para o oferecimento ao egresso da pós-graduação Lato Sensu ou 

da segunda graduação. 

A estrutura da FACESA, adaptando-se a modernidade e dinamismo adota 

ainda, de forma inovadora, o acesso a tais informações por meio de WhatsUp 

dedicado ao acolhimento do discente.  Além disso, as Coordenações de Curso 

dispõem de equipamento para videoconferência para o atendimento de demandas 

especiais que dispensem a presença física do interessado na resolução das 

questões acadêmico-pedagógicas, de forma previamente agendada. 

Buscando garantir a qualidade do atendimento, as Coordenações de Curso 

conta ainda com atendimentos na modalidade de agendamento, permitindo ao 

discente que programe o horário para sanar suas dúvidas com a Coordenação de 

Curso de forma otimizada e eficaz, sobretudo humanizada. 

A adoção de tais mecanismos garante a transparência institucional, por meio 

da publicidade dos atos internos, atividades, auto avaliação e eventos da FACESA 

para a comunidade adjacente. 

Dada à multiplicidade de meios de acesso, é importante ressaltar que o SAP, 

dispondo de ampla variedade de modais de comunicação, pode ser considerada a 

instância central de comunicação transversal entre todas as esferas aqui descritas. 

Assim a FACESA conta com o SAP, com o objetivo de facilitar a inserção do 

acadêmico na instituição, atendendo-o e dando encaminhamento a todas as suas 

necessidades acadêmicas.  
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Além do atendimento presencial, o SAP, por meio do Sistema Educacional, 

coloca o acadêmico ou o interessado em uma conexão virtual contínua com a 

FACESA, facilitando as ações de solicitação de documentos, acompanhamento de 

processos e recursos, além da visualização do desempenho acadêmico, com o 

acesso a seu histórico escolar. Conta ainda com o serviço de Ouvidoria, mediante o 

qual o acadêmico, ou interessado pode manifestar suas opiniões, críticas e 

sugestões, que são encaminhados diretamente a Ouvidoria. Compete ao SAP, 

também, receber os requerimentos para atendimento especial aos acadêmicos ou 

interessados com deficiência ou mobilidade reduzida para os devidos 

encaminhamentos às instâncias de competência, sob gestão do Núcleo de 

Acessibilidade, subordinado ao Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP/NAe), cuja 

responsabilidade é acolher o pleito, ofertar os mecanismos de apoio de 

acessibilidade, seja esta física, digital, metodológica, pedagógica ou atidudinal e/ou 

encaminhar a serviços acessórios necessários. 

Alinhando-se com as demandas modernas e ao atendimento a política de 

educação ambiental nas modalidades de comunicação, a FACESA conta com um 

sistema interno de TV/ murais digitais que apresenta, em tempo real, informações 

acadêmicas como grades horárias, localização de turmas, mensagens à 

comunidade acadêmica; os prazos para solicitação de documentos; a relação de 

alunos inscritos e selecionados para o ENADE; as datas de colação de grau; as 

carteirinhas de passe escolar disponíveis para retirada; os horários de aulas, de 

atendimento de monitores e de provas; os prazos para entrega de Atividades 

Complementares; as portarias baixadas pelo CONSU e CONEICE. Os murais 

também são destinados a avisos em geral e à divulgação de postos de estágios, de 

empregos, de atividades de extensão comunitária e de eventos culturais e 

educacionais dentro e fora da instituição. 

A Ouvidoria atua com autonomia e absoluta imparcialidade, como mediador 

dos anseios, insatisfações, sugestões ou elogios, entre o corpo acadêmico como ao 

corpo funcional e diretivo, portanto não representa um poder de decisão, mas têm 

autonomia para direcionar/comunicar as questões aos setores competentes, que 

apresentarão as soluções e/ou encaminhamentos necessários. 
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As demandas apresentadas pela Ouvidoria são reconhecidas e/ou atendidas 

com a participação e envolvimento de todos os setores institucionais para a melhoria 

das ações individuais e coletivas na FACESA. 

Os setores diretivos, administrativos e pedagógicos ao serem 

comunicados/informados das reclamações dos requerentes, deverão encaminhar 

por e-Mail resposta ao protocolo para devolutiva da Ouvidoria ao interessado, 

favorável ou não. 

Os setores diretivos, administrativos e pedagógicos estão abaixo listados, a 

fim de facilitar o encaminhamento das demandas apresentadas, para identificá-las 

e/ou quantificá-las, o que permitirá também a identificação das fragilidades e 

potencialidades de cada setor institucional no atendimento aos interessados. 

A Ouvidoria do Sena Aires tem o objetivo zelar pelos princípios da legalidade, 

moralidade e eficiência diretiva, administrativa e pedagógica, ao lidar com as 

demandas do interessado, resguardando o sigilo das informações. 

Não é parte da rotina do Ouvidor fazer processo investigativo. Denúncias que 

ensejarem uma investigação serão encaminhadas para a Direção Geral nomear 

comissão investigativa. Suas atribuições são: 

 Garantir ao cidadão o direito à informação; 

 Ouvir as reclamações, denúncias, elogios, solicitações, sugestões; 

 Orientar o reclamante, ao relatar suas queixas, que forneça justificativas 

plausíveis para melhor entendimento do reclamado; 

 Criar oportunidade de minimizar ansiedade e insatisfação com a proposta de 

encaminhar suas demandas, individuais ou coletivas, aos setores 

responsáveis; 

 Encaminhar as manifestações aos setores responsáveis para responderem e 

iniciarem os procedimentos necessários ao atendimento ao interessado; 

 Responder com clareza as manifestações dos usuários, no menor prazo 

possível, sejam elas favoráveis ou não; e 

 Enviar relatórios trimestrais ou semestrais, conforme necessidade e 

quantidade de manifestações, e a critério do Ouvidor, para a supervisão e 

Diretoria Geral da FACESA, a fim de traçar uma avaliação das ações de 
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melhorias movidas pelas demandas dos interessados, para aumentar o nível 

de satisfação com os serviços prestados. 

 

Os interessados poderão enviar as informações por meio de preenchimento e 

formulário e depósito nas urnas; por e-Mail eletrônico (ouvidoria@senaaires.com.br); 

pelo link específico no site institucional, por telefone; ou por agendamento 

presencial, a ser solicitado pelo e-Mail da ouvidoria. 

Como linha mestra adotada pela instituição, a FACESA adota a redução da 

pegada de carbono por meio da redução das impressões e disponibilização de 

matérias em papel, sendo estes oferecidos por meio eletrônico de forma a cumprir a 

proposição de responsabilidade ambiental e social declarados pela FACESA em seu 

PDI. 

 

 

4.8 Política de Atendimento aos Discentes 

 

Em toda atividade acadêmica, o comprometimento se inicia pela 

compreensão dos motivos que levam aos altos níveis de evasão verificados em 

grande parte das Instituições brasileiras e buscar medidas que possam minimizar 

esta ocorrência. 

Ao delinear a política de acesso para os cursos da FACESA, visualizou-se a 

necessidade de implementar ações para ampliar o acesso dos interessados ao 

curso, assim como garantir a permanência bem-sucedida dos discentes na FACESA. 

A partir disso, detectou-se que a política de atendimento aos discentes da FACESA 

contempla os programas de acolhimento e permanência do discente, programas de 

acessibilidade, monitoria, nivelamento, intermediação e acompanhamento de 

estágios não obrigatórios remunerados e apoio psicopedagógico.  

Este posicionamento é coerente com a legislação brasileira segundo a qual “A 

educação será desenvolvida com base, entre outros, no princípio da igualdade de 

condições para o acesso e permanência na escola” - artigo 206, Inciso I da 
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Constituição da República Federativa do Brasil e Artigo 3, Inciso I da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB).  

Percebe-se que a Politica de Atendimento aos Discentes da FACESA é não 

somente multifatorial, mas demanda uma flexibilização e adaptação institucional que 

abarque tanto a fase de detecção precoce de fatores correlacionados com a 

desistência, sejam estes de ordem reversível ou irreversível, seguido da triagem dos 

fatores reversíveis e encaminhamento aos setores responsáveis pela reversão da 

evasão, seja por meio de atendimento especializado, da oferta de programas de 

financiamento próprio ou de modalidades de bolsa para fins de redução dos custos 

financeiros atrelados ao curso de escolha ou adaptação das metodologias adotadas 

pelo curso, de forma que atendam as expectativas implícitas e explícitas do discente 

em questão. Tais esforços contam com a atuação complementar e transversal de 

todos os setores de atendimento ao aluno, que devam estar devidamente 

informados quanto aos processos internos, responsabilidades e eventos 

institucionais. 

Adicionalmente, a Política de Atendimento ao Discente adotada pela FACESA 

tem por objetivo principal oferecer apoio e atenção aos discentes e egressos, 

orientando-os em suas atividades acadêmicas e de trabalho, nas relações pessoais, 

no suporte financeiro (bolsas) e de acessibilidade, de forma a contribuir para o 

acesso e permanência dos discentes no Ensino Superior e para a educação 

continuada de seus egressos. 

Sob esta ótica, a FACESA promove condições para inclusão dos discentes e 

egressos nas atividades acadêmicas e orienta o seu corpo docente nas atividades 

didático-pedagógica. Assim, a presente Política está centrada em três pontos 

principais: acolhimento, permanência e acompanhamento do corpo discente e 

egressos da Instituição, em observação às necessidades e peculiaridades de cada 

um no decorrer do processo de ensino-aprendizagem e na atuação no mercado de 

trabalho, respectivamente.  

Visando alcançar, em sua plenitude, o objetivo principal da Política de 

Atendimento ao Discente, a FACESA dimensiona os seguintes objetivos específicos: 

 Acolher o corpo discente em suas demandas; 
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 Acompanhar o processo de ensino-aprendizagem, atuando junto aos 

docentes, discentes e egressos, com vistas a contribuir com a melhoria do 

ensino e formação acadêmica; 

 Orientar e planejar ações junto aos discentes para atender as solicitações 

visando acessibilidade e inclusão quanto ao plano de atendimento 

especializado aos estudantes com necessidades educacionais especiais; 

 Manter contato direto entre a FACESA e os discentes para fortalecer as 

ações coletivas no âmbito da política de desenvolvimento educacional e de 

assistência estudantil; 

 Acompanhar o número de evasão e analisar os fatores que a tem ocasionado, 

visando melhorias e garantindo a permanência dos estudantes na FACESA; 

 Propor estratégias pedagógicas que facilitem e fortaleçam o processo de 

ensino-aprendizagem; 

 Acompanhar e avaliar os programas de atendimento discente; 

 Articular a formação de discente e egressos com a educação continuada; 

 Acompanhar os egressos quanto a atuação no mercado de trabalho, visando 

o aprimoramento contínuo do ensino oferecido pela Instituição. 

 

Buscando o atendimento aos objetivos propostos, a presente Política 

contempla diversos mecanismos de atendimento ao corpo discente considerados 

institucionais, ou seja, ocorrem de maneira permanente (Figura 8). 
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Figura 8 - Mecanismos de atendimento ao discente. 

 

A FACESA, por meio de seus núcleos de apoio, acompanha a vida 

acadêmica do discente de forma a detectar, seja por meio de repasse de 

informações do docente as instâncias cabíveis, ou seja, por busca de apoio 

pedagógico originada pelo próprio discente, fragilidades na progressão acadêmica 

do discente que são, normalmente, relacionadas como sinais de evasão. 

A abertura de canais espontâneos de comunicação entre o docente, a 

coordenação de curso, a secretaria de registro acadêmico e o Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico e Assistência Pedagógica (NAPAP) permite a percepção de uma 
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possibilidade de evasão, dando possibilidade à estrutura organizacional da FACESA 

de diagnosticar os fatores causais relacionados e acionar os setores capazes de 

reverter tais fatores. 

Do ponto de vista financeiro, considerado um dos grandes fatores 

[reversíveis] de evasão, a FACESA aderiu ao Fundo de Financiamento ao Estudo do 

Ensino Superior FIES), criado pelo Governo Federal para financiar os estudos de 

alunos com poucos recursos. Informações a respeito podem ser obtidas junto à 

Coordenação do FIES. Bolsa do Governo Federal - Programa Faculdade para Todos 

(ProUni), do Governo Federal, que concede bolsas integrais a alunos carentes com 

base nos resultados obtidos no ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, e nas 

condições socioeconômicas do candidato. 

Oferta ainda diversos tipos de bolsas tais como: Bolsas Integrais por mérito 

acadêmico; Bolsa Iniciação Científica (Bolsa Institucional) - O investimento da 

FACESA em iniciação científica reflete-se também no incentivo à investigação.  O 

Núcleo do PIC publica, anualmente, o edital que seleciona alunos da graduação 

interessados em bolsas de iniciação científica; Bolsa Monitoria (Bolsa Institucional) - 

a FACESA tem interesse em gerar recursos humanos de qualidade entre seus 

próprios acadêmicos para, no futuro, atuarem em função docente. Para tanto, 

mantém um programa de monitoria junto à comunidade acadêmica. O programa de 

monitoria possibilita a experiência da vida acadêmica; Bolsa Parentesco (Bolsa 

Institucional) - Os alunos que têm um ou mais componentes do seu grupo familiar 

regularmente matriculado nos cursos da FACESA podem pleitear e obter descontos 

nas mensalidades.  

São consideradas as seguintes relações de parentesco: pais e filhos, irmãos, 

marido e esposa. São exigidos os documentos comprobatórios da relação de 

parentesco; Bolsa Ex-Aluno (Bolsa Institucional) - A FACESA procura incentivar a 

continuidade de estudos dos ex-alunos de seus cursos de graduação e pós-

graduação, concedendo-lhes descontos nas mensalidades de seus cursos. Para a 

obtenção desse tipo de desconto é necessária à apresentação do certificado de 

conclusão ou diploma do curso anterior; Bolsa mediante Convênios com Empresas e 

com as Prefeituras Municipais do Estado de Goiás - A FACESA, por meio da Direção 
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Geral, firma acordos de parcerias e integração entre a Faculdade e empresas 

públicas e privadas, e Prefeituras Municipais do Estado de Goiás com a finalidade 

de conceder descontos para os funcionários (e seus dependentes) destas;  

O Programa de Nivelamento da FACESA está devidamente institucionalizado, 

sendo considerado uma das ferramentas educacionais que são adotadas pela IES 

que visam proporcionar ao aprendiz o domínio de conhecimentos básicos e 

específicos em diferentes áreas do saber. Nesse sentido, buscando a qualificação 

do processo de ensino-aprendizagem, bem como a promoção da inclusão social, 

digital e comunicacional, a FACESA oferta cursos de nivelamento tanto na 

modalidade presencial quanto a distância (EaD). Além dos cursos ofertados, a 

instituição conta com outros mecanismos de nivelamento que envolvem a 

participação efetiva dos acadêmicos (JAHN, 2001).  

É entendido que os mecanismos de nivelamento, dentre outras coisas, 

propiciam a capacitação do acadêmico para atuação efetiva no mercado de trabalho.  

Desse modo, a FACESA, como um todo, busca atender às demandas para a 

formação do perfil do egresso. 

Visto isso, o Programa de Nivelamento da FACESA contribui, 

significativamente, para o formação generalista dos acadêmicos, uma vez que este 

oferece o atendimento e o apoio necessário para superar as deficiências 

educacionais e desenvolver a capacidade de iniciativa própria para aquisição de 

conhecimentos que possam garantir uma educação continuada e permanente. 

A FACESA preocupada com a atenção oferecida à comunidade acadêmica 

incentivou e sensibilizou toda a comunidade quanto ao funcionamento do apoio 

psicopedagógico destinado aos acadêmicos, bem como aos docentes. 

O NAPAP foi criado em abril de 2011, é um Núcleo essencialmente de cunho 

psicopedagógico institucional, pois trabalha conjuntamente com as Coordenações 

de Cursos, Colegiados de Curso, NDEs, e com o NAP a fim de buscar soluções e 

traçar planos de desenvolvimento acadêmico dos acadêmicos em consonância com 

as práticas educativas do corpo discente. 

O NAPAP desenvolve um programa de atendimentos aos acadêmicos e 

docentes, com o objetivo de orientar e dar apoio psicopedagógico, considerando o 
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pleno desenvolvimento nas dimensões sociais, cognitivas e emocionais para 

melhorar o processo de aprendizagem e a formação humana.  O Núcleo trabalha, 

também, com as potencialidades dos acadêmicos e docentes dos diversos cursos, 

no que diz respeito à organização de Projetos e Ações para melhoria do ambiente 

acadêmico. 

O profissional psicopedagogo lida com o processo de aprendizagem, com o 

desenvolvimento harmonioso do aprendiz e da consciência do significado de sua 

ação no contexto onde age. No âmbito institucional, no Ensino Superior, procura 

compreender os significados das diferentes situações do aprender para que se 

possa ampliar e aprofundar os significados, e a partir disso possibilitar ações que 

visem resgatar o que se emerge nesse ambiente de aprendizagem para melhorar as 

relações envolvidas nesse processo que contribuem significativamente para 

melhorar o desempenho acadêmico e ocupacional. 

O objetivo principal do Núcleo é levantar as causas dos conflitos decorrentes 

do processo ensino-aprendizagem a partir da identificação de sintomas, e intervir 

para possibilitar uma dinâmica equilibrada dos sujeitos aprendentes (discentes e 

docentes, tutores). 

O NAPAP tem o objetivo de apoiar acadêmicos da graduação, bem como os 

docentes, para desenvolver conjuntamente ações educativas que visem melhora do 

desempenho acadêmico do discente e de práticas educativas do docente, ao buscar 

condições que favoreçam o bem-estar pessoal e coletivo no ambiente acadêmico e 

ocupacional. 

O Núcleo também desenvolve trabalhos com docentes e tutores que 

apresentam dificuldades em desenvolver métodos e técnicas pedagógicas para 

discentes com dificuldades de aprendizagem ou tenham distúrbios de ordem 

psicológica, portanto atua de forma preventiva, uma vez que avalia o processo 

ensino-aprendizagem continuamente e intervém com práticas educacionais que 

contribuem para minimizar a evasão/desligamento de estudantes. 

São atribuições permanentes do NAPAP:  

 apoiar as coordenações de curso na administração de conflitos surgidos no 

processo ensino-aprendizagem, e que refletem no dinamismo intergrupal;  
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 identificar possíveis causas de dificuldades no processo de ensino-

aprendizagem;  

 orientar e encaminhar os discentes na busca de resolução dos conflitos, de 

minimizar ou solucionar as dificuldades de aprendizagem, e ainda na procura 

de profissionais especialistas em cada caso específico; 

 apoiar à implementação do Programa de Nivelamento da Tutoria entre Pares;  

 Realizar atendimento Educacional Especializado (AEE); 

 elaborar estratégias de intervenção pedagógica para prevenção do fracasso 

escolar e evasão;  

 propiciar espaço de escuta, tanto para o docente quanto para o discente, a 

fim de estabelecer novas formas de diálogo para compreensão de hierarquias 

e papéis; 

 criar estratégias de sensibilização para o exercício da criatividade e 

autonomia; e 

 elaborar planejamento de ações didático-pedagógicas, de cunho teórico-

prático, juntamente com as Coordenações de Cursos, Colegiados de Cursos, 

NDEs e NAP, a fim de alcançar metas de curto, médio e longo prazo. 

 

Vale ressaltar, que a Psicopedagogia Institucional da FACESA tem uma 

prática diferenciada da Clínica, pois tem como foco a coletividade, a integração dos 

sujeitos para a melhoria da aprendizagem, e não intervenção clínica terapêutica aos 

discentes e docentes centrada no indivíduo. Assim, o NAPAP da FACESA toma 

como base para sua atuação a aprendizagem como um produto das relações 

pessoais e interpessoais. 

Além disso, a Psicopedagogia Institucional da FACESA foca em grupos com 

formações, interesses, objetivos e tarefas diversificadas, e busca integrar essas 

pessoas a fim de sejam sujeitos de seus processos de aprendizagem. 

Os instrumentos utilizados para o diagnóstico psicopedagógico institucional 

são: Entrevista Operativa Centrada na Aprendizagem (E.O.C.A.); Provas Projetivas 
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(Parelha Educativa); Entrevistas; Dinâmicas de grupo (observação e análise); Grupo 

Operativo (Cone Invertido); Anamnese e Devolutiva. 

Os encaminhamentos dos docentes e discentes da FACESA ao NAPAP 

deverão ser agendados por meio eletrônico, com a ciência da coordenação do curso 

de graduação, tendo em vista dificuldades no processo ensino-aprendizagem que 

prejudicam o andamento das propostas pedagógicas. 

Caso se perceba a necessidade de um apoio especializado de um 

profissional (psicólogo, neurologista, psicopedagogo, fonoaudiólogo, psiquiatra etc.), 

os discentes serão devidamente orientados a buscar o diagnóstico e tratamento 

necessário para minimizar ou sanar as dificuldades específicas que vêm interferindo 

no processo de aprendizagem. Os atendimentos (orientações e encaminhamentos) 

serão registrados em fichas de atendimento, que deverão conter assinaturas dos 

docentes ou discentes, e do psicopedagogo responsável. 

Adicionalmente, o Núcleo de Acessibilidade (NAe), disponibiliza recursos 

pedagógicos e de acessibilidade aos discentes com deficiência ou mobilidade 

reduzida, com base nos dispositivos legais e normativos de Acessibilidade na 

Educação Superior. 

No que se refere ao relacionamento com a comunidade está consubstanciado 

em convênios firmados com empresas, órgãos públicos e privados, a exemplo do 

Governo do Estado de Goiás, Administrações Regionais e do Distrito Federal para 

ofertas de estágio curricular supervisionado (obrigatório e não obrigatório) e para 

demais para parcerias no ensino, na iniciação científica e na extensão, promovendo 

a inserção de seus acadêmicos no mercado de trabalho, sobretudo, visando a criar 

oportunidades para que o acadêmico possa aplicar conhecimentos e competências 

adquiridos em sua formação. 

Vale mencionar, que a intermediação e acompanhamento de estágios não 

obrigatórios remunerados está devidamente institucionalizada por meio de 

programa, permitindo, inclusive, o contato dos discentes em fase de cumprimento de 

estágio curricular obrigatório de conviverem com alguns dos egressos da instituição 

que, por vezes, são os preceptores dos programas de estágio curricular obrigatório 

na FACESA. 
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Essa vivência do mercado de trabalho acompanhado por um egresso da 

FACESA caracteriza o comprometimento institucional em prover ao discente um 

ambiente de acolhimento e estímulo à desafios com a possibilidade de visualizar, 

frente à frente, toda a potencialidade inerente à sua atividade acadêmica. 

 

 

4.8.1 Política de Educação Inclusiva 

 

A política de educação inclusiva estabelecida pela FACESA tem como 

objetivo principal proporcionar condições de acesso ao ensino superior a todos os 

indivíduos, independentemente de seu grupo social ou necessidade especial, tendo 

como perspectiva básica direitos e oportunidades iguais para todos os cidadãos. 

A proposta de educação inclusiva da FACESA fundamenta-se, 

prioritariamente, na maior democratização do acesso dos segmentos menos 

favorecidos da sociedade a seus cursos, sem comprometimento do critério de mérito 

como legitimador desse acesso. Dessa forma, a inclusão social é vista de forma 

abrangente, envolvendo padrão econômico e necessidades especiais, entre outros. 

Neste sentido, a FACESA conta com uma política de inclusão social que visa 

a facilitar o acesso e permanência do acadêmico no Ensino Superior, que prima por 

uma “Educação como compreensão e promoção da diversidade humana”, o que 

implica a elucidação de seu papel como agente (re) significador na sociedade, de 

modo a prover uma educação de qualidade para todos, caracterizando a coerência 

entre a missão e suas ações. 

Entre as ações voltadas a esse objetivo, destacam-se: 

 A participação da FACESA em programas governamentais, como Bolsa 

Universitária, FIES e PROUNI, além de oferecer possibilidades de 

financiamentos privados; 

 A oferta de bolsas diversas: bolsas integrais por mérito acadêmico; desconto 

familiar; bolsas para funcionários e familiares; convênios com empresas e 

sindicatos; bolsas de incentivo à segunda graduação para egressos da 

FACESA e de outras IES; 
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 A inserção curricular de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) como disciplina 

curricular nos cursos, em atendimento ao Decreto no 5.626, de 22/12/2005; 

 A aplicação da Portaria 3.284, de 07/11/2003, no sentido de assegurar aos 

portadores de deficiência física e sensorial, condições básicas: de acesso ao 

ensino, acesso e atendimento prioritário, imediato e diferenciado para a 

utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, de todos os 

espaços, mobiliários, equipamentos e edificações dos portadores de 

necessidades especiais; 

 A ampliação de projetos institucionais que contribuam para a inclusão social. 

 

 

4.9 Políticas Institucionais e Ações de Estímulo à Produção e à Participação 

em Eventos (Graduação e Pós-Graduação) 

 

A FACESA conta com um regulamento do Programa de Apoio à Ciência, 

onde constam as condições para solicitação de aportes financeiros institucionais 

para a participação dos docentes, tutores e discentes em eventos científicos locais, 

regionais, nacionais e internacional, sendo que este regulamento apresenta 

capítulos distribuídos sendo estes: Dos Objetivos, Do Incentivo, Das Atribuições da 

Coordenação do programa, Dos Critérios para a Concessão de Auxílio aos 

Docentes, Dos Critérios da Concessão do Auxílio aos Discentes, Da Documentação 

Necessária, Da Prestação de Contas e Das Disposições Finais. 

Além disso, FACESA divulga agenda de eventos relacionados às áreas dos 

cursos implantados e oferece auxílio financeiro para alunos que participarem na 

condição de expositor, de acordo com o estabelecido no regulamento do Programa 

de Apoio à Ciência. 

Alinhando todos os processos aqui descritos, a FACESA, utiliza-se da Editora 

Sena Aires como uma opção para a instrumentalização de produção acadêmica 

científica para os discentes, permitindo que iniciativas inovadoras sejam registradas 

e creditadas ao discente em questão que opte pela participação em eventos, 

projetos de iniciação científica e pós-graduação Lato Sensu. O fomento a esta 
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produção é dado a partir do nível institucional por meio do estímulo à publicação de 

produção acadêmica, normalmente integrando docentes e discentes, de forma a 

permitir a troca de visões e experiências entre ambos lados do espectro. Esse nível 

de compartilhamento de experiência e visões de mundo torna mais frequente o 

engajamento do discente com o compromisso institucional de contribuir para a 

sociedade local, atuando na difusão do conhecimento e retornando à comunidade 

uma parcela daquilo que foi absorvido pelo discente. 

A FACESA realiza regularmente atividades dessa natureza envolvendo toda a 

comunidade interna e membros da comunidade externa. Além disso, apoia a 

divulgação de trabalhos de autoria dos seus discentes e docentes por meio de 

editora própria além de contar com revistas científicas indexadas (REVISA e 

REIcEN). 

 

 

5 POLÍTICAS DE GESTÃO 

 

5.1 Política de Capacitação e Formação Continuada (Corpo Docente, Corpo 

Técnico-Administrativo e o Corpo de Tutores Presenciais e a Distância) 

  

A política prevista de capacitação docente e formação continuada possibilita a 

participação em eventos científicos, técnicos, artísticos ou culturais, em cursos de 

desenvolvimento pessoal e a qualificação acadêmica em programas de mestrado e 

doutorado, com práticas regulamentadas. 

A FACESA acredita que sua equipe é formada por profissionais que devem 

possuir equidades nas condições de acesso ao ensino ao longo de suas vidas, 

inclusive o que preconiza em sua missão e visão. Assim, a estrutura sistematizada 

para os docentes e tutores é a mesma para qualquer colaborador da FACESA, 

respeitada a questão do nivelamento, mantendo o compromisso em oportunizar 

condições de desenvolvimento e fidelização com a IES. 

Contudo a FACESA respeita as peculiaridades de cada grupo, por isso 

entende a centralidade do professor no processo de ensino e aprendizagem 
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mediado por tecnologias (ou sem tecnologias), como maestro, planejador, 

idealizador da gestão da sala de aula, o professor necessita formação continuada 

para melhorar sua atuação de mediador do processo de construção do 

conhecimento, sobretudo em ambientes instrumentalizados pelas tecnologias 

digitais e informação e comunicação. 

No modelo de EaD da FACESA, os tutores a distância e presencial atuam 

como docente, portanto a aderência à área e a sua consistência epistemológica são 

fundamentais bem o aprimoramento de suas competências comunicativas. 

O Tutor presencial é o responsável pelo acolhimento dos discentes nos polos 

de apoio presencial, em horários preestabelecidos, para auxiliá-los no 

desenvolvimento de suas atividades individuais e em grupo do processo de ensino 

aprendizagem. Fomenta o hábito da pesquisa e participa dos momentos presenciais, 

apoiando a interação dos alunos com tutores a distância e docentes conteudistas. 

Responde as orientações do Professor conteudistas, sob a supervisão do 

Coordenador de Curso e do Coordenador de Polo, sendo a sua articulação com 

alunos e com tutores a distância o principal meio em que o trabalho e progressão 

acadêmicos são acompanhados.  

O tutor presencial deve ter a formação de graduação na área do curso em 

que atua bem como a expertise em diversas áreas uma vez que as demandas por 

parte do corpo discente serão centradas em dúvidas referentes a todo e qualquer 

conteúdo curricular constante na matriz do curso.  

O tutor a distância é o profissional docente que realiza a mediação 

pedagógica à distância por disciplinas. Atua em regime de home office e na sede 

sob supervisão do Coordenador de Tutoria. Entre suas atribuições, realiza a gestão 

acadêmica do processo de ensino e aprendizagem, especialmente no que se refere 

à motivação, orientação, acompanhamento e avaliação dos estudantes, sendo uma 

importante peça na detecção de dificuldades pedagógicas que possam levar ao 

abandono de curso e, por isso, tem responsabilidades no controle de evasão e no 

estímulo à retenção acadêmica; esclarece dúvidas, promove espaços de construção 

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

conteúdos e participa dos processos avaliativos de ensino-aprendizagem; exerce 
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suas funções sob a orientação dos Professores EaD, supervisionado pela 

Coordenação de Curso e Coordenação de EaD; responde à Coordenação de curso, 

em articulação com a Coordenação de EaD; participa do Fórum de Professores e 

Tutores online; Contribui para o bom relacionamento com clientes externos e 

internos, assegurando a qualidade buscada pelos ciclos do processo avaliativo 

(CPA). 

Já os colaboradores nos casos onde estes já possuam curso superior, a 

FACESA estende todas as pós-graduações Lato Sensu ofertadas ao corpo docente 

e de tutores, sem distinção, promovendo sua missão de disseminar a informação e o 

conhecimento.  Tendo sido sua mais recente atividade o oferecimento de pós-

graduação Lato Sensu em Didática do Ensino Superior em EaD, de forma gratuita 

ao corpo técnico- administrativo. 

O objetivo de tal postura tem sede na percepção de que o conhecimento dos 

colaboradores indiretos às atividades acadêmico-pedagógicas reflete 

significativamente na percepção de valor institucional de seu corpo docente. A 

possibilidade de considerarmos cada colaborador como um agente ativo das 

políticas de retenção por meio de acolhimento adequado e bem informado é um 

importante reversor da evasão institucional e, portanto, uma posição estratégica de 

alta importância de acordo com as políticas institucionais. 

Para aqueles que não possuem curso superior serão ofertados cursos de 

extensão para desenvolvimento em suas funções e vidas profissionais, e ainda, de 

acordo com os eixos de sistematização da Educação Continuada e seus respectivos 

regulamento, serão disponibilizados bolsas parciais nos cursos de graduação da 

FACESA.  

Destarte a FACESA busca pela formação continuada de seus docentes, 

tutores e corpo técnico implementar uma estratégia imprescindível ao 

desenvolvimento e a melhoria da oferta de ensino. Em função da natureza dinâmica 

de tal evolução metodológica e intimamente associada aos saltos tecnológicos, a 

FACESA se propôs a institucionalizar a promoção, implementação e apoio às 

iniciativas voltadas para formação continuada, tendo como centralidade a 
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ressignificação crítico-reflexiva das práticas pedagógicas, visando a superação de 

modelos baseados na racionalidade técnico-instrumental. 

A formação continuada é um compromisso da FACESA e está fundamentada 

em pressupostos epistemológicos, teóricos e metodológicos orientados ao 

desenvolvimento do pensamento e das ações pedagógicas. Nossa política de 

formação visa propiciar o domínio do conhecimento científico específico de sua área, 

desenvolver novas metodologias e reflexões sobre a importância da flexibilização 

curricular, debater práticas pedagógicas inovadoras, aplicação de novos métodos e 

técnicas de ensino, aprendizagem e avaliação. 

Preparando-se para atender às necessidades dos cursos previstos na 

modalidade de EaD, a FACESA iniciou, em agosto de 2017, as atividades do Núcleo 

de Educação Continuada (NEC) que possuem o objetivo a formação continuada do 

corpo de docentes, tutores e corpo técnico-administrativo (a distância e presencial) 

de forma a garantir que a transposição da prática educativa ocorra de forma 

eficiente, das atividades do ambiente presencial para o ambiente virtual, seguindo as 

devidas adaptações e adequações ao novo meio de ensino aprendizagem.  

O NEC apresenta e divulga semestralmente um cronograma de atividades 

que possibilita e estimula os docentes, tutores e o corpo técnico-administrativo fazer 

parte de tais atividades, a realizarem a programação de forma a capacitarem-se em 

consonância com sua disponibilidade pessoal.  

A FACESA, por meio do NEC, forneceu treinamento para docentes, de forma 

a preparar seu corpo de colaboradores para manter-se atualizado frente às 

dinâmicas alterações do mercado e buscando trazer para o ambiente acadêmico 

práticas inovadores e exitosas, seja por meio de workshops, atualizações e pós-

graduações Lato Sensu, tendo sido sua mais recente atividade o oferecimento de 

pós-graduação Lato Sensu em Didática do Ensino Superior em EaD, de forma 

gratuita a todos seus colaboradores. 

No que se refere a participação em eventos científicos, técnicos, artísticos ou 

culturais, a FACESA conta com o Programa de Apoio à Ciência, onde constam as 

condições para solicitação de aportes financeiros institucionais para a participação 

em eventos científicos locais, regionais, nacionais e internacional. 
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Adicionalmente, a FACESA incentiva e apoia a qualificação acadêmica em 

programas de mestrado, doutorado e pós-doutorado, flexibilizando a carga horária, 

operando com remanejamento de horários, de forma a garantir a motivação e o 

comprometimento do docente com a educação de qualidade, trazendo para a 

FACESA os mais recentes avanços dentro de suas áreas de atuação, além de 

estimular que tais processos de capacitação externa sejam devidamente 

acompanhados de produção técnico científica por meio da Editora Sena Aires e a 

REVISA. 

Assim, o planejamento institucional da FACESA para capacitação de 

docentes, tutores e corpo técnico administrativo, e para Educação Continuada está 

consonante com as diretrizes das políticas públicas e sistematizado em quatro eixos: 

 Eixo de capacitação para TIC;  

 Eixo de desenvolvimento pessoal; 

 Eixo Científico, Cultural e Artístico; e 

 Eixo de capacitação para cursos de Pós-graduação Latu Senso. 

 

Neste contexto, a FACESA criou quatro regulamentos que evidenciam e 

tornam transparentes as regras de participação da equipe FACESA nos eixos 

sistematizados de Educação Continuada. 

 

 

 5.2 Processos de Gestão Institucional 

 

A fim de priorizar a qualidade acadêmico, a FACESA desenvolve modelo de 

gestão compartilhada entre a Mantenedora e a Mantida, nas esferas da Diretoria 

Presidência, Diretoria Superintendência, Direção Geral, Diretoria Acadêmica e 

Coordenações de Cursos e Programa. Privilegia-se o modelo de gestão colegiada, e 

participativa e transparente, envolvendo todos os níveis acadêmicos e os órgãos 

colegiados. Ressalta-se que tal modelo permite a participação da comunidade 

acadêmica em todas as discussões pertinentes à Administração Superior, por meio 

das reuniões de conselhos, colegiados de cursos e comissões das diversas áreas. 
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Nas relações da FACESA com a Mantenedora são observados; o respeito à 

autonomia acadêmica e científica da instituição; o diálogo mútuo; e a autoridade 

própria de seus órgãos colegiados, nos limites da lei, do contrato social da 

Mantenedora. As atribuições de autonomia administrativa, financeira, acadêmica e 

disciplinar podem ser atestadas no Regimento Geral. 

A gestão acadêmica administrativa da FACESA deve rege pelos valores 

éticos, objetivando assegurar o direito dos sujeitos que participam da vida 

acadêmica de ter voz e voto nas decisões que dizem das políticas e ações 

institucionais. Deve-se prever também a participação da sociedade civil organizada 

nos espaços de debate e de reflexão da vida da FACESA. 

A participação da comunidade interna e, em alguns casos, da comunidade 

externa nos Conselhos e Colegiados espaços coletivos de decisão, possibilita uma 

forma de governo horizontal. 

O exercício da Faculdade requer políticas de gestão colegiada mais flexíveis, 

em face da dinâmica de mudanças socioeconômicas e políticas, ensejando 

princípios efetivamente democráticos, estratégicos e participativos. Com o intuito de 

traçar um caminho norteador das estratégias de gestão voltado para o atendimento 

das demandas sociais internas e externas, a FACESA concebe um sistema 

integrado de planejamento, orçamento e gestão. 

O PDI é um instrumento de gestão imprescindível à incorporação das ações 

de planejamento, de forma integrada, ao orçamento que, por sua vez, é construído 

com a ampla participação dos seus atores sociais: servidores, discentes e docentes. 

São consideradas, também, as demandas da sociedade Valparaisense, bem como 

da Região Integrada de Desenvolvimento do Entorno (RIDE). 

Os espaços e a organização da gestão acadêmica e administrativa devem 

seguir também o princípio da nucleação, com decisões colegiadas e estruturas 

administrativas coletivas que permitam o desenvolvimento pleno das funções 

fundamentais da Faculdade. 

A gestão administrativa busca constantemente a plenitude da informatização 

para permitir fluxos administrados e acadêmicos mais ágeis e eficazes. 
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Para as atividades de gestão acadêmica e financeira, a organização dos 

cursos, o acompanhamento da execução do projeto pedagógico do curso, a 

avaliação contínua do desempenho acadêmico e financeiro a FACESA EaD utilizará 

uma plataforma de última geração integrado ao sistema acadêmico (Blackboard), 

que consta nos projetos pedagógicos dos cursos, de modo a propiciar a 

racionalização dos processos, introduzindo mecanismos de controle da qualidade do 

ensino e da avaliação institucional. 

Na FACESA, a gestão do curso é planejada considerando-se a autoavaliação 

institucional e o resultado das avaliações externas como insumo para 

aprimoramento contínuo do planejamento do curso, com previsão da apropriação 

dos resultados pela comunidade acadêmica e delineamento de processo 

autoavaliativo periódico do curso. 

A partir dos valores de sua missão e visão, a FACESA preza por políticas de 

gestão que considerem a participação da coletividade, da democracia e correção 

nos processos decisórios em todas as ações de seus gestores. 

As inovações e mudanças devem fazer parte de processos de avaliação, bem 

como levantamento de situações importantes e relevantes para o processo 

decisório, planejamento acompanhamento por meio de avaliação continuada, 

notadamente os resultados colhidos pela CPA. 

No âmbito do curso, o Núcleo Docente Estruturante tem como insumo dos 

processos de revisão do PPC, o resultado da avaliação institucional e a avaliação 

interdisciplinar que acontecem sistematicamente. 

As atividades acadêmicas estão sob a gestão do Coordenador de Curso. 

Para mais, as Coordenações de Curso, com parceria dos Colegiados de Curso, dos 

NDEs e do Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP) acompanham o desenvolvimento do 

docente com a finalidade de aperfeiçoar o seu desempenho. O docente e tutores 

também tem acesso aos microcomputadores (conectados à Internet em tempo 

integral) para pesquisas, para o desenvolvimento pessoal e como instrumento 

didático. Compõem os colegiados superiores; o Conselho Superior (CONSU) e o 

Conselho Superior de Ensino, Iniciação Cientifica e Extensão (CONEICE).  
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Os Conselhos e Colegiados de Cursos reúnem-se ordinariamente duas vezes 

por semestre, sendo no início e término do semestre letivo e, extraordinariamente, 

sempre que necessário, por convocação do respectivo presidente ou de um terço 

dos seus membros, com indicação da pauta deliberativa, é obrigatório e tem 

preferência sobre qualquer outra atividade o comparecimento dos membros às 

reuniões dos Colegiados. 

Sempre que o assunto e interesse da matéria exigirem, a critério do Diretoria 

Geral e Diretoria Acadêmica, os Colegiados podem se reunir e tomar decisões 

conjuntas, desde que convocados para esse fim, sendo lavrada ata de reunião 

conjunta e sancionados os atos decorrentes com as especificações necessárias. No 

que se refere a sistematização e divulgação das decisões colegiadas, na página 

institucional consta um link de transparência para postagem das atas das reuniões 

ordinárias e extraordinárias dos Conselhos e Colegiados, por meio do Repositório 

Institucional, localizado no endereço eletrônico http://repositorio.facesa.com.br. 

 

 

5.3 Sistema de Controle de Produção ou Distribuição de Material Didático 

(Logística) 

 

O sistema de controle de produção ou distribuição de material didático da 

FACESA está formalizado, atende à demanda e possui plano de contingência para a 

garantia de continuidade de funcionamento. A logística dispõe de um sistema 

informatizado de acompanhamento para gerenciamento dos processos, com uso de 

indicadores bem definidos e revisados semestralmente. 

O modelo de produção didático pedagógico da FACESA busca construir 

ambientes em educação a distância que promova experiências de aprendizagem 

significativas de ordem teórico-práticas mediadas pelo uso de multimídias 

integradas, ações interdisciplinares, promoção da autonomia, da cooperação e da 

construção significativa do conhecimento. 

O processo passa pela submissão de todo e qualquer material didático por 

um repositório digital cujo conteúdo é validado pelos professores do curso antes da 
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liberação para o corpo acadêmico. Todo esse processo é realizado com simulações, 

com posterior adoção do material junto aos repositórios para outros docentes, 

tutores e alunos, tanto da sede quanto do polo. 

O sistema permite ainda a sinalização e comentários de adequações de 

conteúdos, que serão apreciados pelos docentes e NDE de cada curso. O AVA 

permite o material seja atualizado no sistema em tempo real. 

Para tanto, a FACESA conta com equipes multidisciplinares, compostas pelos 

coordenadores de área, professores/autores, programadores visuais, web designers, 

designer instrucionais, profissionais da área de comunicação, tutores, 

programadores, cinegrafistas, fotógrafos, ilustradores, em diferentes modalidades 

contratuais. Todos voltados à construção desses ambientes virtuais de 

aprendizagem em prol da qualidade significativa da aprendizagem mediada pelas 

tecnologias digitais. Esses profissionais estão alocados no setor de Produção de 

Materiais Didáticos do NEAD ou terceirizados de acordo com a demanda ou 

especialidade. 

 

 

5.3.1 A Organização do Processo de Produção 

 

Existem dois processos de construção dos materiais didáticos no modelo de 

EaD da FACESA:  

 de curadoria pelos professores sobre o catálogo Sagah (Grupo A); e 

 a criação dos conteúdos internamente. 

 

Internamente os professores (autores) e a equipe de produção da FACESA 

elaboram, reelaboram e constroem os conteúdos das disciplinas para apresentação 

tanto do material de referência quanto do material web que é apresentado de forma 

dinâmica contemplando uma aprendizagem cooperativa, interativa e autônoma, em 

situações de grupo e individual. 
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Durante o processo a equipe busca associar os materiais educacionais entre 

si e entre as disciplinas e unidades de estudos, promovendo a interdisciplinaridade e 

evitando uma proposta fragmentada e descontextualizada do programa do curso. 
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Figura 9 - Fluxo de Produção das Disciplinas em formato EAD 
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Figura 10 - Fluxo de Produção de Disciplinas Catálogo SAGAH 
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5.3.2 Avaliação de Qualidade e de Revisão dos Materiais Educacionais 

 

O NEAD acompanha todo o processo de produção do autor e qualidade do 

material instrucional e web conforme explicitado nos fluxos de trabalho acima. Todas 

as atividades realizadas seguem normas e padrões estabelecidos pela equipe 

editorial da FACESA. 

 

 

5.3.3 Logística de Distribuição dos Recursos didáticos no AVA 

 

A logística de distribuição dos materiais inclui materiais on-line e com 

conteúdos digitais. No modelo da FACESA não será utilizado conteúdo em meios 

físico/impresso. Portanto, todos os objetos de aprendizagem e as ferramentas de 

interação e informação serão acessados via AVA e a disponibilização de conteúdo 

se dará pela equipe do NEAD até 10 dias úteis antes do início de cada semestre 

letivo para posterior validação do NEAD e dos Professores/Tutores.  

A distribuição de materiais aos alunos através do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem da FACESA será de responsabilidade do NEAD e utilizará de 

diferentes funcionalidades existentes no AVA Moodle Rooms. 

 

 

5.3.4 Logística de Distribuição das Avaliações Presenciais 

 

A logística de distribuição das Avaliações Presenciais é de responsabilidade 

do Núcleo de Educação da Distância da FACESA, partindo da listagem dos alunos 

de cada disciplina e por turma. 

As provas e a lista de presença das respectivas disciplinas serão enviadas 

aos Polos, via correio e/ou malote com antecedência de no mínimo de quinze dias, 

juntamente com a relação de alunos, para análise e conferência prévia.  

Após a aplicação da prova, o responsável pelo Polo, digitaliza as provas 

realizadas pelos alunos juntamente com a respectiva lista de presença assinada e 

salva o arquivo no próprio Polo. Em seguida, providencia o envio dos documentos 
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originais, via correio/malote para a sede da FACESA onde será corrigida e terá sua 

nota lançada no sistema. Está prevista a implantação de uma inovação da logística 

das avaliações presencias via repositório institucional em ambiente seguro, com 

credenciais específicas para o Coordenador do polo realizar a impressão das 

avaliações e da lista de chamada. Posteriormente, realiza-se o envio da digitalização 

da prova VIA REPOSITÓRIO e encaminhamento dos originais via correio/malote 

para sede proceder com o arquivo.  Essa inovação deverá ser realizada após o ato 

de credenciamento institucional. 

 

 

5.3.5 Do Sistema Acadêmico 

 

A FACESA conta com o apoio de um sistema acadêmico moderno, contando 

com sistemas de contingência e redundância de operação, terceirizado, oferecido 

como SaaS – Software como Serviço -, incluindo no descritivo de serviços a 

infraestrutura computacional, Consultoria, Suporte Centralizado, Serviços de 

Manutenção corretiva e evolutiva. 

As aplicações são mantidas em datacenters da Amazon (AWS) com nível de 

segurança mundialmente reconhecido. 

Aplicação moderna, responsiva, contando com versões de aplicativo para 

dispositivos móveis, permitindo amplo e irrestrito acesso ao docente à instituição.  

Baseada em nuvem, o software de gestão LYCEUM da Techne, é uma 

robusta ferramenta com um respeitável portfólio de instituições de ensino de grande 

porte sob seus serviços. 

 

 

5.4 Sustentabilidade Financeira: relação com o desenvolvimento institucional 

 

A sustentabilidade financeira da expansão da FACESA pressupõe que o 

planejamento e a gestão orçamentária devam garantir o crescimento da receita, por 

meio da captação de novos acadêmicos de graduação, extensão e de Pós-

Graduação Lato Sensu. Assim, mesmo com a manutenção do valor médio da 
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mensalidade dos cursos, será possível gerar superávit para subsidiar os 

investimentos previstos. 

A proposta orçamentária que está de acordo com as políticas de ensino da 

FACESA e suas planilhas estão a disposição na visita in loco. 

 

 

5.5 Sustentabilidade Financeira: participação da comunidade acadêmica 

 

A FACESA utiliza o orçamento aliado ao planejamento como uma ferramenta 

de gestão econômico financeira e suporte ao processo decisório. Como a principal 

fonte de recursos é proveniente das mensalidades dos acadêmicos, o planejamento 

e o gerenciamento administrativo contábil e financeiro tem como principal objetivo 

maximizar os recursos orçamentários disponíveis para o atendimento do custeio e 

de investimentos nas áreas de ensino, iniciação científica, extensão, 

responsabilidade social e prestação de serviços. Para tanto, os colaboradores 

devem zelar pela IES até como forma de garantir seu emprego, participando com 

sugestões de economia, diminuição de gastos, de forma a manter a sustentabilidade 

da empresa. 

 

 

5.6 Aspectos Financeiros e Orçamentários 

 

5.6.1 Estratégias da Gestão Econômico Financeira 

 

A FACESA utiliza o orçamento aliado ao planejamento como uma ferramenta 

de gestão econômico financeira e suporte ao processo decisório. Como a principal 

fonte de recursos é proveniente das mensalidades dos acadêmicos, o planejamento 

e o gerenciamento administrativo contábil e financeiro tem como principal objetivo 

maximizar os recursos orçamentários disponíveis para o atendimento do custeio e 

de investimentos nas áreas de ensino, iniciação científica, extensão e prestação de 

serviços. São estratégias para a gestão econômico financeira: 

 Disponibilização de recursos orçamentários para as atividades de ensino, 

iniciação científica e extensão; 
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 Racionalização e acompanhamento dos gastos com custeio, evitando-se o 

desperdício de recursos; 

 Estímulo à elaboração de projetos que possibilitem a captação de recursos 

em agências de fomento a atividades de iniciação científica e extensão; 

 Desenvolvimento de parcerias, visando à captação de recursos e redução de 

custos. 

 

 

5.6.2 Previsão Orçamentária e Cronograma de Execução 

 

A sustentabilidade financeira da expansão da FACESA pressupõe que o 

planejamento e a gestão orçamentária devam garantir o crescimento da receita, por 

meio da captação de novos acadêmicos de graduação, extensão e de pós-

graduação. Assim, mesmo com a manutenção do valor médio da mensalidade dos 

cursos, será possível gerar superávit para subsidiar os investimentos previstos. 

O quadro a seguir demonstra a previsão de receita e de despesas para o período 

2018-2022. 

 

Tabela 25 - Quadro de Receitas e Despesas (2018-2022) 

Semestre/Ano Receita Despesa 

1º/2018 R$ 5.937.164,72 R$ 4.462.992,88 

2°/2018 R$ 5.373.646,21 R$ 4.621.228,64 

1º e 2º/2019 R$ 11.322.914,85 R$ 9.084.987,89 

1º e 2º/2020 R$ 11.991.820,91 R$ 9.296.187,65 

1º e 2º/2021 R$ 12.384.819,36 R$ 10.515.054,54 

1º e 2º/2022 R$ 12.763.926,46 R$ 10.741.859,99 

 

Ressalta-se que a projeção do quinquênio 2018-2022, acima apresentada, 

depende do comportamento do cenário macroeconômico brasileiro. 
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5.7 Sustentabilidade Financeira para o Credenciamento EaD 

 

Considerando o modelo de EaD adotado pela IES na estruturação e 

organização dessa modalidade será desenvolvido um plano de investimentos de 

curto e médio prazos, contemplando também as despesas de custeio para essa 

modalidade de ensino, conforme as normativas vigentes do Ministério da Educação.  

No que concerne aos investimentos de curto e médio prazos foram estimados os 

seguintes itens: 

 Produção de material didático; 

 Implantação do sistema de gestão; 

 Aquisição de equipamentos de comunicação, gestão e laboratórios e, 

 Implantação da infraestrutura física da FACESA e dos polos descentralizados 

de apoio presencial no Grupo Sena Aires. 

 Destaca-se da previsão das despesas de custeio o que segue: 

 Contratação e manutenção de coordenadores de curso e de tutoria, docentes 

conteudistas, docentes responsáveis pelas disciplinas; 

 Contratação e manutenção da equipe de tutores; 

 Contratação e manutenção das equipes multidisciplinares; 

 Contratação e manutenção da equipe de gestão; 

 Logística de distribuição do material didático; e 

 Logística de aplicação do modelo de avaliação adotado pela FACESA EAD. 

 

O documento referente à sustentabilidade financeira é auditado pelo 

profissional competente e encontra-se disponível na IES. 

 

 

5.8 Plano de Carreira 

 

O corpo docente é regido pelo atual Plano de Carreira Cargos e Salários da 

FACESA homologado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) em 11 janeiro 

de 2017, publicado no Diário Oficial da União (DOU) por meio da portaria nº 4, de 24 

de janeiro de 2017.  
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O Plano de Carreira normatiza a evolução funcional do docente, tutor e 

técnico administrativo com base nos critérios de comprovação das experiências 

profissional e acadêmica da produção científica e do desempenho, entre outros 

fatores. Como incentivo à qualificação e ascensão, o Plano de Carreira contempla 

programa de capacitação docente, tutor e técnico administrativo que visa à formação 

continuada. Além disso, o referido Plano possui critérios de progressão sob 02 

(duas) dimensões: Progressão Horizontal e Ascensão Vertical. Vale destacar, que 

conforme metas previstas, a FACESA irá reformular o Plano de Carreira Cargos e 

Salários da FACESA. 

Outrossim, conforme Art. 461, §2º da CLT que diz: 

 

Art. 461. Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, prestado ao 

mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual 

salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade.  

 

§ 1º Trabalho de igual valor, para os fins deste Capítulo, será o que for feito com 

igual produtividade e com a mesma perfeição técnica, entre pessoas cuja diferença 

de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a quatro anos e a 

diferença de tempo na função não seja superior a dois anos.   

 

§ 2º Os dispositivos deste artigo não prevalecerão quando o empregador tiver 

pessoal organizado em quadro de carreira ou adotar, por meio de norma interna da 

empresa ou de negociação coletiva, plano de cargos e salários, dispensada 

qualquer forma de homologação ou registro em órgão público". 

 

 

6 INFRAESTRUTURA 

 

A infraestrutura da FACESA atende as recomendações da NBR 9050, possui 

o alvará de funcionamento emitido pela corporação do corpo de bombeiro, visando 

manter a infraestrutura física adequada para o atendimento à comunidade 

acadêmica, possui planos de avaliação periódica dos espaços e de gerenciamento 



Telefone: (61) 3627-4200  
Rua Acre, Qd. 02. Lts. 17/18, s/n  
Setor de Chácaras Anhanguera  

Valparaíso de Goiás/GO  
CEP 72870-508  

 

Elaboração: Comissão de Avaliação- Revisão Linguística: Jonas Rodrigo Gonçalves - Aprovado por: Nº 05/2017 
CONSU Versão 1.1 

260 

 

de manutenção patrimonial, além disso, possui a proposição de recursos 

tecnológicos diferenciados. 

 

 

6.1 Instalações Administrativas 

 

As instalações administrativas compreendem a Diretoria Geral, Administrativa 

e Acadêmica, Secretaria Acadêmica, Serviço de Atendimento e Protocolo, Central 

de Relacionamento, Comunicação e Marketing, Departamento Financeiro, e 

Ouvidoria. Atendem plenamente as necessidades institucionais e propiciam as 

melhores condições para as práticas administrativas. 

A guarda e disponibilização de documentos acadêmicos e institucionais estão 

a cargo da Secretaria Acadêmica e obedecem a legislação educacional vigente 

quanto ao gerenciamento da manutenção patrimonial. 

 

 

6.1.1 Infraestrutura de Segurança 

 

A FACESA conta com infraestrutura de segurança pessoal, patrimonial e de 

prevenção de incêndio e de acidentes de trabalho. Além disso, a FACESA possui 

em seu quadro administrativo um corpo de segurança formado por seguranças e 

porteiros, treinados para vigilância, nos seguintes aspectos: preservação da 

integridade física da comunidade acadêmica – acadêmicos, docentes, tutores e 

funcionários; controle de entrada e circulação de pessoas no interior das instalações; 

e funcionamento e preservação das instalações, no que tange ao patrimônio. As 

instalações estão equipadas com extintores de incêndio. 

 

 

6.1.2 Manutenção e Conservação das Instalações Físicas 

 

A manutenção e a conservação das instalações físicas da FACESA, 

dependendo das amplitudes envolvidas, são executadas por funcionários da 

FACESA ou por meio de contratos com empresas especializadas. Vale salientar que 
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serviços de pequeno porte de conservação, de reformas e de reparos são 

controlados por excelente padrão de qualidade em prol da segurança e bem-estar 

dos acadêmicos, dos docentes, dos tutores, dos funcionários e dos visitantes 

externo. 

 

 

6.2 Salas de Aula 

 

As salas de aula da FACESA atendem as necessidades institucionais e dos 

cursos, oportunizando distintas situações de ensino-aprendizagem, além disso, 

possui outros recursos cuja utilização é comprovadamente exitosa. 

A IES possui 26 (vinte e seis) salas de aulas, e dentre elas estão incluídas 

uma sala de aula invertida e uma sala destinada ao laboratório de inovação 

acadêmica, ambas bem dimensionadas e dotadas de isolamento acústico, 

iluminação, ventilação, mobiliário e aparelhagem específica. Juntamente com a 

manutenção periódica, as salas apresentam conforto, disponibilidade de recursos de 

tecnologias da informação e comunicação adequados às atividades a serem 

desenvolvidas, aliadas com a flexibilidade relacionada às configurações espaciais e 

atendendo a todas as condições de salubridade. Nas salas existem ainda placas 

informativas com acesso à internet através de login e senha. 

 

 

6.2.1 Painéis Coloridos nas Salas de Aula.  

 

O fundo de cada sala de aula terá um painel geométrico com cores. A posição 

no fundo das salas é para que quando da chegada do aluno ele seja estimulado pela 

pintura, mas não seja distraído por ela durante as aulas.  

Cada sala terá um painel um próprio com variação do mesmo tema, para que 

não se torne monótono e cansativo no conjunto das salas. A intenção desses 

painéis, além, lógico, da sua função estética é a de promover psicologicamente a 

melhor capacidade de absorção de conteúdo. Sabemos que ambientes bem 

planejados esteticamente favorecem as tarefas desempenhadas nestes locais. O 

conforto visual abriga, acolhe a pessoa. Ela se sente bem recebida.  
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As formas e cores empregadas nesses painéis têm funções que contribuem 

para a otimização do aprendizado. São figuras simples formadas pela inclinação de 

linhas que normalmente vemos na vertical ou horizontal. Essas linhas inclinadas 

criam campos primariamente triangulares. Essa "quebra" de padrão ajuda que o 

aluno veja além do óbvio. Incentiva, portanto, sua criatividade e dinâmica de 

raciocínio.  

As cores utilizadas também têm função capital. Foram utilizadas basicamente 

variações das cores padrão da instituição: o azul e o laranja, acrescido de uma cor 

neutra que é o cinza azulado. O tom dessas cores tende para o pastel, a fim de que 

o painel, mesmo estando no fundo das salas, não exerça uma distração que 

desvirtue sua função. A função de cada cor: 

Azul - é uma cor fria primária, que descansa a mente, comum na natureza 

como no céu e na água. Portanto dá aconchego, sensação de familiaridade. O azul 

simboliza a sabedoria. Isso por que é, das cores, a que mais compete para facilitar o 

aprendizado. Além disso, o azul é uma cor que agrega, promove o coletivo e 

transmite confiança. Das três cores que compõem os painéis, o azul se faz presente 

em duas. Mais evidenciado num tom claro e compondo o tom neutro de cinza. Como 

na natureza, estamos mais familiarizados com tons frios como o azul do céu e o 

verde das plantas. Os tons quentes nos chegam com menor intensidade, como as 

flores, por exemplo, para que não nos canse. É como nosso corpo e mente estão 

acostumados.  

Laranja - o laranja é uma cor quente não primária. Formada pela combinação 

do amarelo, símbolo de alegria e do vermelho que nos dá energia e vigor. O laranja 

compõe apenas um dos três campos dos nossos painéis, na maioria das vezes o 

menor. Isso porque, como já foi dito, as cores quentes, pela sua força, cansam mais. 

Laranja é sol, energia e luz. Aqui a função do laranja é motivar a criatividade. É uma 

cor revigorante e estimula a atividade mental. Estudos mostram que ela pode 

aumentar o suprimento de oxigênio no cérebro. Além disso, também é uma cor que 

facilita as relações por seu caráter convidativo. É uma cor jovem. Viva.  
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6.3 Auditório 

 

A FACESA possui um auditório, com capacidade para 300 (trezentos) 

pessoas e nomeado de Dona Nora de Sena, que é utilizado para eventos da 

instituição bem como pode ser disponibilizado à comunidade para encontros, 

apresentações teatrais, musicais e dança. O auditório também conta com a 

existência de recursos tecnológicos multimídia, incluindo-se a disponibilidade de 

conexão à internet e de equipamentos para videoconferência. 

 

 

6.4 Sala Coletiva de Professores 

 

A sala coletiva de docentes é dotada de isolamento acústico, iluminação, 

ventilação, mobiliário e aparelhagem específica. Possui placa informativa com o 

login e senha para o acesso à da internet. A sala é ampla, bem equipada e oferece 

maior conforto e privacidade para os professores e tutores, em seus momentos de 

trabalho ou descanso, com condições de salubridade e acessibilidade, atendendo as 

necessidades institucionais e suas atividades.  

Trata-se de espaço harmonioso propiciado para, além de descanso, um 

momento de descontração entre os docentes, e está equipado com televisão, banco, 

almofadas, poltronas, frigobar, micro-ondas, purificador de água e café para livre uso 

dos professores. Há também um espaço para café denominado "Café com ideias" 

onde cada docente tem canecas personalizadas. Além disso, a sala coletiva de 

professores possui um sanitário de uso unissex e PNE, evidenciando em sua 

estrutura física do sanitário a valorização da diversidade. 

Ainda sala coletiva dos professores atende as necessidades institucionais, 

considerando a sua adequação às atividades e acessibilidade. 

Assim, ela viabiliza o trabalho docente, por meio de recursos de tecnologias 

da informação e comunicação apropriados para o quantitativo de docentes, 

permitindo atividades de lazer e integração com apoio técnico-administrativo próprio 

e espaço para a guarda de equipamentos e materiais. 
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6.4.1 Espaço de trabalho para Docentes em Tempo Integral 

 

A sala de docentes em Tempo Integral conta com espaço adequado dotado 

de isolamento acústico, iluminação, ventilação, mobiliário e aparelhagem específica, 

atendendo às condições de salubridade. Os espaços de trabalho para docentes em 

tempo integral viabilizam ações acadêmicas, tais como planejamento didático-

pedagógico, e atendem às necessidades institucionais.  

Esse espaço também possui recursos de tecnologias da informação e 

comunicação apropriados que garantem privacidade para uso dos recursos, 

possibilitando o atendimento a discentes e orientandos.  Ainda o arranjo do espaço 

garante a guarda de materiais e equipamentos pessoais com a devida segurança.  

Possui (TV, sofá, puffs, máquina de café, frigobar, micro ondas, etc.) Além disso, 

conta com o apoio da infraestrutura da sala de reuniões. 

 

 

6.5 Espaços para Atendimento aos Discentes: SAP, Ouvidoria, Núcleo de 

Apoio Pedagógico, Coordenações de Curso, Departamento Financeiro, Núcleo 

de Educação a Distância, Núcleo de Educação Continuada e Central de 

Cursos. 

 

O atendimento aos alunos ocorre num espaço dividido entre a área 

acadêmica e administrativa. Quanto à primeira, esta é composta pelo SAP, com uma 

área total de 41,10 m², setor de Ouvidoria, com uma área de 6,32 m², Departamento 

Financeiro, 38,55m², Núcleo de Educação a Distância, Núcleo de Educação 

Continuada e Central de Cursos com área total de 20,95 m² e o NAP com área total 

de 15,33 m².  

A área administrativa destinada ao atendimento discente compõe a Secretaria 

e o Núcleo de Estágio, 47,10 m² e Coordenação de Curso com uma área total de 

89,10 m². O atendimento ao discente ocorre de forma presencial, virtual e via 

atendimento telefônico. A FACESA possui infraestrutura física e tecnológica 

adequadas ao funcionamento dos cursos. São espaços acessíveis, amplos, 

arejados, adequados aos Projetos Pedagógicos dos Cursos e viabilizam a realização 

das atividades presenciais dos cursos à distância e possibilitam a implementação de 
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variadas formas de atendimento. O projeto conta ainda com áreas dedicadas a 

discussões de ideias inovadores e aspectos ligados a criatividade, aqui nomeadas 

de “Sala de Ideias” e “Sala de Criação”, gerando uma ambientação leve e 

estimulatória, com recursos tecnológicos avançados como lousa digital touch, 

projetor e acesso a internet em alta velocidade e sem fio, acessível aos acadêmicos, 

docentes e tutores e corpo técnico administrativo, no cumprimento de suas 

atividades. 

A FACESA possui salas para Coordenações de Curso, todas bem 

dimensionadas e dotadas de isolamento acústico, iluminação, ventilação, mobiliário 

e aparelhagem específica, atendendo às condições de salubridade. O espaço de 

trabalho para o coordenador viabiliza as ações acadêmico-administrativas, 

possuindo equipamentos adequados que atendem às necessidades institucionais. 

Dessa forma, permite o atendimento de indivíduos ou grupos com privacidade e 

dispõe de um de espaço - Sala de Ideias - a qual apresenta uma infraestrutura 

tecnológica diferenciada para possibilitar formas distintas de trabalho. 

 

 

6.6 Espaços de Convivência e de Alimentação 

 

A FACESA possui uma área de convivência, que possibilita à comunidade 

acadêmica a interação social. A área de alimentação, ocupando uma área de 300 

m2, dispõe de mesas e cadeiras onde se pode realizar o break de forma acolhedora, 

aliado à praça cultural com uma área de 100 m² que dispõem aos alunos balanços 

de rede e tatames. O local conta ainda com serviço de reprografia, espaços de 

convivência e de alimentação que atendem as necessidades institucionais, 

considerando a sua adequação as atividades e à acessibilidade. 

 

 

6.7 Laboratórios 

 

Todos os laboratórios são acessíveis às pessoas com deficiência e 

mobilidade reduzida.  Ademais, os laboratórios da FACESA atendem às 

necessidades do curso, com as respectivas normas de funcionamento, utilização e 
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segurança, apresentando conforto, manutenção periódica, serviços de apoio técnico 

e disponibilidade de recursos de tecnologias da informação e comunicação 

adequados às atividades a serem desenvolvidas. 

No que se refere à infraestrutura e biossegurança os laboratórios da FACESA 

foram construídos e montados observando as normas de biossegurança pertinentes 

(extintor de incêndio, exaustor, isolamento de produtos químicos em relação ao 

ambiente de atividades dos acadêmicos, entrada específica para a movimentação 

de produtos químicos e cadáveres isolados da entrada principal dos acadêmicos 

avisos e regulamento quanto ao uso de equipamento de proteção individual, tais 

como: avental, luvas e máscaras, e de uso coletivo). Os Laboratórios estão dotados 

de acesso para acadêmicos portadores de necessidades especiais. 

As instalações físicas referentes à segurança laboratorial e proteção contra 

incêndio estão de acordo com as regulamentações de segurança do Corpo de 

Bombeiros local e as normas legais e técnicas vigentes. 

As rotas de fuga e saídas de emergência estão identificadas e, localizadas, 

na direção oposta às portas de acesso, com saída direta para a área externa da 

edificação. As instalações elétricas para os laboratórios e instalações elétricas de 

equipamentos eletroeletrônicos ou equipamentos associados à operação e/ou 

controle de sistemas de climatização foram projetadas, executadas, testadas e 

mantidas em conformidade com as normas legais e técnicas vigentes. 

Todas as tubulações das instalações prediais estão adequadas, identificadas 

e mantidas em condições de perfeito funcionamento, conforme normas legais e 

técnicas vigentes. 

O sistema de abastecimento de água possui reservatório suficiente para as 

atividades laboratoriais e para a reserva de combate a incêndio. A água de 

abastecimento atende as especificidades do laboratório e seguir os critérios técnicos 

vigentes. 

As circulações horizontais e verticais tais como corredores e rampas estão 

estar de acordo com as normas legais e técnicas vigentes. As paredes, o teto e os 

pisos são lisos, não porosos, sem reentrâncias, com cantos arredondados, 

acabamentos impermeáveis e resistentes a produtos químicos para facilitar a 

limpeza e a descontaminação da área. Os pisos e os tetos são nivelados. 
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As portas são mantidas fechadas e possui visores. As janelas e as portas 

possuem materiais e acabamentos que retardem o fogo e facilitem a limpeza e a 

manutenção. Há espaço suficiente entre as bancadas, cabines e equipamentos de 

modo a permitir acesso fácil para a realização da limpeza. 

A superfície das bancadas é revestida por material impermeável, liso, sem 

emenda ou ranhura e resistente ao calor moderado e a ação dos solventes 

orgânicos, ácidos, álcalis e solventes químicos utilizados na descontaminação das 

superfícies. 

O mobiliário do laboratório evita detalhes desnecessários, como reentrâncias, 

saliências, quebras, cantos, frisos e tipos de puxadores que dificultem a limpeza e a 

manutenção, e atender os critérios de ergonomia, conforme normas técnicas e 

legais vigentes. 

As cadeiras e outros móveis utilizados nos laboratórios são revestidos com 

um material que não absorvente e que possa ser facilmente descontaminado. Cada 

laboratório possui pelo menos um lavatório exclusivo para lavagem das mãos. 

Dentro dos laboratórios possui local adequado à guarda de substâncias e 

materiais de uso frequente, tais como armários ou prateleiras. Para estocagem de 

grandes volumes e das demais substâncias e materiais, há um local em condições 

adequadas, fora das áreas laboratoriais, e em concordância com as normas legais e 

técnicas vigentes. 

 

 

6.7.1 Laboratórios, Ambientes e Cenários para Práticas Didáticas: infraestrutura 

física 

 

Os laboratórios didáticos especializados estão implantados em quantidade 

suficiente para atender os cursos presenciais e a distância (quando previsto nos 

planos de aula), funcionando dentro das respectivas normas utilização e segurança. 

Desta forma, atendem, aos aspectos: às necessidades institucionais, sobretudo a 

sua adequação às atividades, o plano de avaliação periódica dos espaços e de 

gerenciamento da manutenção patrimonial, e, além disso, possui recursos 

tecnológicos diferenciados. 
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No que se refere à acessibilidade e as normas de segurança ressalte-se que 

todos os laboratórios são acessíveis aos portadores de necessidades especiais e de 

mobilidade reduzida e mantém disponíveis equipamentos de biossegurança EPI 

(equipamentos de proteção individual), tais como luva, jaleco, máscaras, óculos de 

proteção e capacete, e EPC (equipamentos de proteção coletiva), como extintores 

de incêndio e placas de sinalização de emergência. A FACESA possui, entre outros: 

Laboratório de Inovação Acadêmica e Sala de Aula Invertida, Brinquedoteca, 

Laboratórios do Ciclo Básico da Área da Saúde, Clínica Escola de Fisioterapia, 

Laclisa e Laboratório de Informática.  A descrição detalhada consta nos PPC’s. 

 

 

6.7.2 Sala de Aula Invertida e Laboratório de Inovação Acadêmica 

 

A Sala de Aula Invertida e o Laboratório de Inovação Acadêmica é um projeto 

do NAP, a área destinada é de 54,81 m2 e 63,28 m² respectivamente, sua estrutura 

permite ao aluno atuar como sujeito ativo do próprio processo de educação. E que, 

diante dessa premissa, trabalha na formação permanente do seu docente, para que 

ele entenda a nova natureza da sua profissão: um mediador do processo de ensino 

e aprendizagem. Assim, a Sala de Aula Invertida e o Laboratório de Inovação 

Acadêmica proporciona o alargamento do estudo de novas metodologias 

educacionais. 

As duas salas possuem lousa digital e mobiliário específico, com mesa 

trapezoidal. Essa mesa trapezoidal visa estimular novos formatos de aula, e também 

são chamadas de modulares, pois podem ser usadas de várias maneiras. 

Outrossim, para estimular a criatividade dos alunos, foram colocados adesivos nas 

salas e laboratórios.  

A FACESA conta ainda com salas de inovação pedagógica onde os alunos 

podem criar diversos materiais inovadores exercendo seu papel diante das 

metodologias ativas não obstante as referidas salas proporcionam um ambiente 

adequado à proposta metodológica do EaD e presencial prevista nas políticas 

institucionais. Portanto, os laboratórios da FACESA possuem também mobiliário 

inovador com data show, climatizados e paredes que estimulam a criatividade, 

sobretudo visam atender não apenas à legislação de ensino, mas a realizar a 
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produção de conhecimentos, colocando à disposição do acadêmico, espaços 

significativos de aprendizagem. 

 

 

6.7.3 Laboratórios de Ensino e Específicos 

 

O funcionamento dos laboratórios tem regulamento próprio e as normas são 

revistas periodicamente e disponibilizadas à comunidade acadêmica, em locais 

acessíveis, assim como apresentadas aos usuários dos laboratórios de forma 

habitual e recorrente. Para tanto, conta com apoio e suporte de técnicos e 

monitores, com formação e experiência na área do conhecimento, de acordo com os 

laboratórios em que atuam. 

A atualização e qualificação do pessoal que utiliza laboratórios (docentes, 

tutores, corpo técnico-administrativo e discentes), é possibilitada, sempre que 

necessário, para instrução de questões de segurança, de utilização do ambiente, de 

desenvolvimento tecnológico, de evolução ética e de possíveis mudanças legais, 

promovendo, assim, uma integração atualizada frente aos novos desafios da 

realidade institucional e científica. 

Os laboratórios contam com equipamentos e recursos adequados e 

suficientes para atender os cursos e programas desenvolvidos na Instituição, para a 

complementaridade do conhecimento teórico, prático, científico. Portanto, os 

laboratórios da FACESA visam atender não apenas à legislação de ensino, mas a 

realizar a produção de conhecimentos, colocando à disposição do acadêmico, 

espaços significativos de aprendizagem.  

O detalhamento da infraestrutura, com relação às dimensões, à localização 

dos laboratórios, às políticas de acesso e funcionamento, pode ser verificado em 

documento interno. 

Sendo assim, os laboratórios didáticos atendem às necessidades dos cursos, 

de acordo com as respectivas normas de funcionamento oferecendo: segurança; 

conforto ergonômico; manutenção preventiva e corretiva periódica e documentada; 

serviços de apoio técnico mediados por sistema 24 (vinte e quatro) horas; 

disponibilidade de recursos de tecnologias da informação e comunicação adequados 

às atividades a serem desenvolvidas; quantidade de insumos, materiais e 
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equipamentos condizentes com os espaços físicos e o número de vagas; avaliação 

periódica quanto às demandas, aos serviços prestados e à qualidade dos 

laboratórios. Através disso, os resultados são utilizados pela gestão acadêmica para 

planejar o incremento da qualidade do atendimento e da demanda existente, bem 

como das aulas ministradas. 

 

 

6.7.4 Laboratórios Didáticos de Formação Específica 

 

Os laboratórios didáticos atendem às necessidades do curso, com as 

respectivas normas de funcionamento, utilização e segurança, apresentando 

conforto, manutenção periódica, serviços de apoio técnico e disponibilidade de 

recursos de tecnologias da informação e comunicação adequados às atividades a 

serem desenvolvidas. Assim, possuem quantidade de insumos, materiais e 

equipamentos condizentes com os espaços físicos e o número de vagas, havendo, 

ainda, avaliação periódica quanto às demandas, aos serviços prestados e à 

qualidade dos laboratórios, sendo os resultados utilizados pela gestão acadêmica 

para planejar o incremento da qualidade do atendimento, da demanda existente e 

futura e das aulas ministradas. 

 

 

6.7.5 Brinquedoteca 

 

Em virtude das atividades lúdicas fazerem parte da vida da criança, tornou-se 

necessário criar espaços específicos destinados a vivências lúdicas, que são as 

chamadas brinquedotecas. Elas estão presentes nas escolas, universidades, 

hospitais, clínicas, etc. A Brinquedoteca da FACESA é um núcleo de apoio ao curso 

de Pedagogia, enquanto simultaneamente, presta-se ao propósito institucional de 

servir a comunidade acadêmica e externa, sendo um espaço no qual os alunos 

contam com um laboratório no qual os alunos podem pensar, discutir, analisar, e 

investigar o valor do brinquedo e das brincadeiras no desenvolvimento da criança, 

enquanto os usuários podem contar com um espaço adequado para acolher seus 

filhos durante a jornada de trabalho ou a realização de avaliações na instituição. 
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Ademais esse espaço foi criado para: oferecer um espaço aos professores e 

alunos onde eles possam realizar práticas interdisciplinares e dedicar-se aos meios 

de desenvolvimento infantil; permitir que crianças brinquem e realizem atividades 

lúdicas; desenvolver a expressão artística das crianças; proporcionar a interação 

entre adultos e crianças.  

Dessa forma, por meio da implantação da brinquedoteca na FACESA, os 

alunos poderão ter um espaço de observação da criança, bem como para 

desenvolvimento de atividades que contribuam para o aperfeiçoamento profissional 

e de possibilidade de estreitar a relação com a Comunidade. 

Os alunos e os professores têm com esse espaço a oportunidade de trabalhar 

na prática vários conceitos, pesquisas, projetos e atividades que envolvem não só a 

área do conhecimento voltada para o brincar como poderão contemplar as demais 

disciplinas do curso, como, por exemplo, matemática, alfabetização, ciências, 

desenvolvimento motor, artes, entre outras. 

Os discentes terão a sua disposição uma moderna brinquedoteca 

(atendimento ao público e criação de jogos pedagógicos). 

A brinquedoteca da FACESA tem como objetivo geral proporcionar, aos 

alunos do curso: 

 desenvolvimento de estudos e projetos no âmbito da prática pedagógica; 

 construção, elaboração e reflexão temática, referentes aos conteúdos 

curriculares; 

 ampliar possibilidades aos futuros professores, mediadores, brinquedistas a 

compreensão da diversidade apresentada pelas crianças, podendo considerar 

diferentes habilidades, interesses e maneiras de aprender no 

desenvolvimento de cada capacidade; 

 promover o desenvolvimento da inteligência, criatividade e sociabilidade de 

crianças e adultos. 

 

São objetivos específicos da brinquedoteca: 

 Propiciar um espaço onde professores e alunos da Licenciatura em 

Pedagogia possam realizar práticas interdisciplinares e dedicar-se à 

exploração do brinquedo tendo como foco o desenvolvimento das habilidades 
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das crianças desde a educação infantil; 

 Possibilitar as crianças momentos de brincadeira, realizando atividades 

lúdicas, desenvolvendo a expressão artística, transformando e descobrindo 

novos significados lúdicos, propiciando a interação e a troca entre adultos e 

crianças; 

 Contribuir para a conceituação de jogo, brinquedo e brincadeira e sua 

importância na educação; 

 Formar profissionais que valorizem o lúdico para estimular aprendizagens 

variadas das crianças; 

 Desenvolver estudos e pesquisas que apontem a relevância dos jogos, 

brinquedos e brincadeiras para a educação; 

 Confeccionar, testar, avaliar brinquedos e brincadeiras, inclusive construindo 

jogos utilizando recursos como sucatas; 

 Oferecer informações, organizar cursos e divulgar experiências; 

 Estimular ações lúdicas entre os docentes e os alunos do curso no que tange 

à construção do conhecimento em matemática, alfabetização, metodologias 

do ensino, arte e literatura entre outras; 

 Promover cursos para a conscientização do valor do brinquedo no 

desenvolvimento infantil, para organização e categorização dos jogos e 

brinquedos na brinquedoteca, para preparação de profissionais 

especializados e para a orientação educacional aos pais e familiares. 

 

 

6.7.6 Laboratórios do Ciclo Básico da Área da Saúde 

 

Os laboratórios multidisciplinares visam atender as unidades curriculares que 

demandam aulas práticas, bem como projetos de iniciação científica (IC) e de 

extensão. 

As aulas práticas são estratégias de ensino-aprendizagem que tem o objetivo 

de estimular a construção de conhecimentos e o desenvolvimento de habilidades, 

além de favorecer as atividades em equipe. Ademais, são complemento importante 

no estabelecimento das relações teórico-práticas. 
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Considerando as atividades práticas das disciplinas que compõem as 

matrizes curriculares dos cursos da FACESA, foram idealizados os laboratórios 

multidisciplinares que contemplam as aulas práticas laboratoriais dos cursos em 

funcionamento na Instituição. Os laboratórios atendem tanto à legislação de ensino, 

quanto a realização da produção de conhecimentos, colocando à disposição do 

acadêmico discente espaços significativos de aprendizagem. 

Os laboratórios da FACESA são: 

 Laboratório Multidisciplinar de Fisioterapia I 

 Laboratório Multidisciplinar de Fisioterapia II 

 Laboratório Multidisciplinar de Enfermagem I 

 Laboratório Multidisciplinar de Enfermagem II 

 Sala da monitoria e Coordenação de laboratórios (não é contabilizada como 

laboratório) 

 Laboratório de Análises Clínicas 

 Laboratório de Multidisciplinar I - Química e Controle de Qualidade 

 Laboratório Multidisciplinar II – Microscopia 

 Sala de Pesagem 

 Laboratório de Farmacotécnica e Cosmetologia 

 Laboratório de Farmacognosia 

 Laboratório de Central de Material e Esterilização 

 Laboratório de Anatomia Humana 

 O laboratório de Anatomia e Central de Material de Esterilização são comuns 

aos cursos, respeitando os critérios da multidisciplinaridade. 

 

 

6.7.6.1 Laboratórios Multidisciplinares de Enfermagem. 

 

O laboratório Multidisciplinar I destina-se a capacitar o aluno a prestar 

assistência de enfermagem sistematizada ao paciente crítico, a saúde da mulher, 

frente a todo o ciclo gravídico puerperal, bem como capacitar para a prática do 

atendimento do noenato e a criança, fazendo-o compreender a complexidade dos 

processos através do desenvolvimento do julgamento e do raciocínio clínico e o 
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planejamento de ações de cuidar, individualizadas e fundamentadas para a 

necessidade do desenvolvimento técnico-científico.  Estimula o aprendizado prático 

do processo fisiopatológico e o tratamento clínico e cirúrgico das principais afecções 

agudas e crônicas que afetam a saúde do adulto, acometem a criança e o 

adolescente, tendo como base a importância da humanização e princípios éticos na 

assistência ao usuário e sua família. 

 

 

6.7.6.2 Laboratório Multidisciplinar de Enfermagem II 

 

O Laboratório Multidisciplinar II tem como finalidade de realizar o processo de 

enfermagem em todas as fases do ciclo vital, com ênfase na fase adulta. enfatiza os 

procedimentos não evasivos e invasivos no planejamento e execução das ações de 

Enfermagem, a nível individual e coletivo, em todas as fases do ciclo vital.  

O conhecimento das disciplinas de Bases para o Cuidar I e II, viabiliza o 

desenvolvimento de habilidades e competências específicas de forma a capacitar o 

estudante para a realização de procedimentos junto ao cliente. 

 

 

6.7.6.3 Laboratório Multidisciplinar de Fisioterapia I e II 

 

O Laboratório de Multidisciplinar de Fisioterapia I tem como finalidade servir 

de local para a parte prática das disciplinas de Fisioterapia aplicadas nas áreas de 

pneumologia e cardiologia. Poderá também ser usado em outras disciplinas que 

ocasionalmente necessitem da observação, treinamento com equipamentos de 

reabilitação cardiopulmonar. 

O Laboratório de Reabilitação Multidisciplinar II é o local para a parte prática 

das disciplinas de Fisioterapia aplicadas nas áreas de Ortopedia, Eletroterapia e 

Estética. Poderá também ser usado em outras disciplinas que ocasionalmente 

necessitem da observação, treinamento com equipamentos de Eletroterapia. 
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6.8 Infraestrutura Física e Tecnológica Destinada à CPA 

 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA), busca articular os resultados das 

diferentes modalidades de avaliação, desde a auto avaliação, avaliação externa, 

avaliação de cursos de graduação, avaliação de desempenho do estudante e 

avaliação da pós-graduação. Tais resultados agregados à avaliação institucional, 

são considerados nas tomadas de decisão, os quais propiciam uma melhor gestão 

da instituição quanto a seus cursos, discentes, docentes e qualidade de ensino, de 

acordo com suas diretrizes. A Comissão Própria de Avaliação possui espaço, 15,33 

m², destinado a seus trabalhos em reunião na unidade. A sala é composta por mesa 

de reunião, computador conectado à internet e rede sem fio disponibilizada aos 

usuários. A composição da sala está de acordo com as recomendações da Norma 

Brasileira NBR 9050:2015.  

A infraestrutura física e tecnológica destinada a CPA atende as necessidades 

institucionais, considerando o espaço de trabalho para seus membros, as condições 

físicas e de tecnologia da informação para a futura coleta e análise de dados, os 

recursos tecnológicos para a implantação da metodologia escolhida para o processo 

de autoavaliação e recursos ou processos inovadores.  

 

 

6.9 Biblioteca 

 

A Biblioteca Sena Aires (BCESA), localizada no bloco E, ocupa um espaço 

físico de 405,6 m², e tem capacidade para atender 150 alunos simultaneamente. 

Nessa área, foram delimitados os seguintes locais para utilização dos alunos: 

 Acervo; 

 Salas de estudos em grupo com paredes que estimulam a criatividade; 

 Sala de criação aparelhada para reuniões, dispondo de projetor fixo no teto e 

lousa digital, além de ferramentas de acessibilidade como teclado ampliado e 

braile; 

 Cabines de estudos individuais; 

 Sala de processamento técnico; 
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 Sala do bibliotecário; 

 Atendimento; 

 Banheiro de uso para diversidade de gênero e de PNE e mobilidade reduzida 

procurando contribuir para a garantia do cumprimento das políticas nacionais 

de inclusão social e respeito às diversidades.  

 

 

6.9.1 Biblioteca Virtual 

 

A BCESA com a subscrição a dois sistemas de bibliotecas virtuais, Biblioteca 

Virtual Pearson e Biblioteca Virtual Sagah, as quais fornecem acesso ilimitado a todo 

o corpo acadêmico. As Bibliotecas Virtuais ofertam livros eletrônicos universitários 

em língua portuguesa e disponibiliza um acervo completo de e-books de livros-texto, 

com acesso ilimitado e multiusuário.  

Fazem parte do consórcio Biblioteca Virtual os selos editoriais da Pearson 

Education: Prentice Hall, Makron Books e Addison Wesley e as Editoras parceiras: 

Manole, Contexto, Ibpex/Intersaberes, Cia das Letras, Casa do Psicólogo, Rideel, 

Aleph, Papirus, Ática, Scipione, Educs, Jaypee Brothers, Callis, Lexikon, Summus, 

Interciência, Autêntica, Vozes, Freitas Bastos, Oficina de Textos, Difusão e 

EdiPucRs.   

A forma de acesso é online, responsivo, acessível e multiplataforma, por meio 

de login e senha fornecidos pela instituição em ambiente seguro, disponível por 24 

horas, 7 (sete) dias por semana. O acesso pode ser feito pela instituição ou fora 

dela, por meio da internet, sem restrições. Além do acesso integral e ilimitado aos 

livros, a plataforma oferece aos usuários um conjunto de funcionalidades que 

enriquecem a experiência do processo ensino aprendizagem. 

 Anotações eletrônicas nas páginas; 

 Ferramentas de edição de texto;  

 Seleção de livros favoritos; 

 Sistema de busca simples e avançada;  

 Impressão de páginas; 

 Livros catalogados com arquivo MARC 21.  
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A Biblioteca Virtual visa garantir fácil acesso para todas as pessoas, em 

especial para os usuários com dificuldades físicas e sensoriais, com infraestrutura 

adequada e qualificado para atender a comunidade acadêmica, tendo como objetivo 

propiciar acesso ao material necessário para o desenvolvimento das atividades 

relacionadas ao ensino, iniciação científica e extensão dos cursos ministrados pela 

FACESA.  

 

 

6.9.2 Serviços Oferecidos 

 

A biblioteca possui em seus acervos os seguintes recursos disponíveis: livros 

e periódicos nacionais e internacionais, monografias, catálogos, obras de referência 

(enciclopédias, dicionários, atlas e compêndios), vídeos, slides, CD-ROMs e DVDs. 

Para que o corpo discente e o corpo docente utilizem e conheçam todos 

esses recursos disponíveis são oferecidos os seguintes serviços orientados pelos 

bibliotecários: 

 Pesquisa bibliográfica; 

 Elaboração e normalização de trabalhos acadêmicos (ABNT); 

 Empréstimo domiciliar; 

 Consulta local; 

 Elaboração de referências bibliográficas (ABNT); 

 COMUT – Programa de comutação bibliográfica que visa facilitar a obtenção 

de cópias de documentos independentemente de sua localização; 

 SCAD – Serviço cooperativo de acesso ao Documento da Biblioteca Virtual 

em Saúde, coordenado pela BIREME com a colaboração das bibliotecas 

integrantes do Sistema Latino-Americano e do Centro de Informação em 

Ciências da Saúde, o principal objetivo é prover o acesso a documentos da 

área de ciências da saúde, exclusivamente para fins acadêmicos e de 

pesquisa; e 

 Treinamento de usuários. 



Telefone: (61) 3627-4200  
Rua Acre, Qd. 02. Lts. 17/18, s/n  
Setor de Chácaras Anhanguera  

Valparaíso de Goiás/GO  
CEP 72870-508  

 

Elaboração: Comissão de Avaliação- Revisão Linguística: Jonas Rodrigo Gonçalves - Aprovado por: Nº 05/2017 
CONSU Versão 1.1 

278 

 

6.10 Plano de Atualização do Acervo 

 

A Política de atualização do acervo é fruto de um trabalho interdisciplinar que 

consiste no planejamento do acervo, de maneira coerente com as decisões do NDE 

de cada curso no que se refere aos títulos e números de exemplares. Trata-se de 

um processo contínuo, que permanecerá ao longo da existência da Instituição. 

Esse trabalho, de certa forma, promove a aproximação entre os usuários 

(docentes /tutores/ acadêmicos / colaboradores / comunidade). Seu gerenciamento 

busca trabalhar a qualidade na aquisição do acervo, primando pela excelência e 

eficácia. 

A Biblioteca, para atender os cursos que a Instituição mantém, observa 

criteriosamente as diversas matrizes curriculares, como forma de manter o acervo 

atualizando com novidades apresentadas pelo mercado editorial, além de observar a 

relação recomendada “número de títulos/número de alunos. A seleção do acervo 

consiste em buscar um volume cada vez maior e melhor de recursos informacionais, 

para poder dar suporte ao trabalho de iniciação científica realizado pela comunidade 

acadêmica, tendo com parâmetro a bibliografia básica e complementar das 

disciplinas dos cursos. 

Outrossim, as coleções da biblioteca da FACESA visam a atender as 

necessidades geradas pelas atividades de ensino, de iniciação científica, e extensão 

da Faculdade, e toda a informação é adquirida em diversos suportes como livros, 

periódicos, DVDs e CD-ROMs (multimeios), bases de dados nacionais e 

internacionais. A aquisição dos periódicos vem nos últimos anos priorizando como 

meio de avaliação o sistema de Qualificação da Capes, o Qualis. 

A FACESA preocupa-se com atualização do acervo da biblioteca no que se 

refere à área educacional e pedagógica, possibilitando, dessa forma, mais qualidade 

e mais oportunidades à aprendizagem. As políticas usadas pela instituição para 

aquisição de livros, periódicos segue critérios pré-estabelecidos, os quais visam 

atender as necessidades dos cursos por ordem de prioridades geridas nas 

discussões entre docentes e coordenadores de cada curso. 

O bibliotecário da FACESA é responsável pelo desenvolvimento de seu 

acervo, tendo em vista além da bibliografia do conteúdo programático atualizado de 

cada curso, sugestões do corpo docente, discente e as recentes publicações técnico 
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científicas disponíveis no mercado editorial. Além disso, encaminha a cada início de 

semestre do ano letivo para a Diretoria Geral e Diretoria Acadêmica, por meio de e-

Mail, as requisições bibliográficas e as listagens bibliográficas avaliadas e aprovadas 

pelas pelos NDEs. Posterirormente encaminha todas as requisições e listagens 

bibliográficas para o Departamento de Compras. A conservação do acervo se dá por 

meio de higienização periódica, encadernação e restauro das obras danificadas. O 

acervo é avaliado pela comunidade acadêmica. Para atender à proposta de 

implantação dos novos cursos, a FACESA adquirirá a bibliografia básica e 

complementar dos cursos que serão implantados. 

A biblioteca apresenta-se como elemento fundamental nas atividades de 

ensino, pesquisa e extensão seja com relação à busca de informação atualizada, 

seja com vistas à manutenção de textos acadêmicos tradicionais dos chamados 

autores clássicos de cada área de ensino.  

Assim, é política da instituição promover a renovação permanente do acervo, 

através de compra, doação ou permuta, garantindo a qualidade do acervo em 

permanente atualização e propiciando ao usuário a oportunidade de incorporar 

valores, tanto de formação técnico-educacional como também cultural e de 

responsabilidade social.  

 

 

6.10.1 Bibliografia básica por Unidade Curricular (UC) 

 

O acervo físico está tombado e informatizado e o acervo virtual possui 

contrato que garante o acesso ininterrupto pelos usuários, sendo que ambos estão 

registrados em nome da FACESA. 

O acervo da bibliografia básica é adequado em relação às unidades 

curriculares e aos conteúdos, estando atualizado, considerando-se a natureza das 

UC. Da mesma forma, está referendado por relatório de adequação, assinado pelo 

NDE, comprovando a compatibilidade, em cada bibliografia básica da UC, entre o 

número de vagas autorizadas dos cursos da FACESA; bem como a quantidade de 

exemplares por título (ou assinatura de acesso) disponível no acervo. 

Nos casos dos títulos virtuais, existe a garantia de acesso físico na FACESA, 

através da instalação de recursos tecnológicos que atendem à demanda e à oferta 
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ininterrupta via internet, bem como de ferramentas de acessibilidade e de soluções 

de apoio à leitura, estudo e aprendizagem. 

O acervo possui exemplares ou assinaturas de acesso virtual, com periódicos 

especializados que suplementam o conteúdo administrado nas Unidades 

Curriculares. O acervo é gerenciado de modo a atualizar a quantidade de 

exemplares e assinaturas de acesso mais demandadas, sendo adotado plano de 

contingência para a garantia do acesso e do serviço. 

Como forma de propiciar ao corpo discente dos cursos condições adequadas 

para pesquisa, leitura e estudo em geral, constam na biblioteca da Instituição as 

bibliografias básicas discriminadas no ementário/plano de ensino a partir dos PPCs 

cujos títulos das bibliografias básica e complementar previstas constam de relatório 

assinado pelo NDE que comprova a necessidade de cada título e indique o número 

de obras necessárias ao atendimento discente. 

O acervo bibliográfico é atualizado constantemente, em razão de novas 

edições ou para atualização dos temas objeto de estudos, além de publicações 

destinadas a subsidiar projetos de pesquisa (iniciação científica) e extensão. A 

prioridade na aquisição de livros é dada àqueles títulos indicados pelos professores 

para cada disciplina do curso, seguindo o Plano de Atualização do Acervo. 

A bibliografia básica é indicada pelos professores e NDE, e composta três 

obras de cada disciplina, sendo que todos os exemplares são tombados junto ao 

patrimônio da IES. 

No acervo bibliográfico da FACESA existem títulos indicados nas bibliografias 

básicas e complementares dos cursos ofertados. A biblioteca dispõe também de 

livros de referência e acervo abrangente de outras áreas de conhecimento. A 

biblioteca conta em seu acervo com periódicos, nacionais e estrangeiros, específicos 

para os todos os cursos ofertados. 

Ressalta-se que a IES faz uso, também, de Biblioteca Virtual na composição 

do seu acervo, com garantia de oferta ininterrupta sem limitação de acessos 

simultâneos aos títulos e prazos de empréstimos. 

Periodicamente é realizada uma busca para atualização do acervo, sendo 

verificados os lançamentos de novas obras acadêmicas. O controle é totalmente 

informatizado e possibilita que o aluno faça a reserva e renovação online. A 
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conservação do acervo se dá por meio de limpeza periódica e restauração, no caso 

de obras danificadas. 

A biblioteca disponibiliza aos seus usuários equipamentos necessários para a 

utilização deste acervo, dispõe de ferramentas de acessibilidade que possibilitam: o 

acesso a pessoas com baixa visão e/ou cegos, portadores de surdez e/ou pessoas 

com baixa audição e ainda ferramentas de tradução para o português. 

O acervo possui, ainda, bases eletrônicas de periódicos indexados, correntes 

e atualizados em sua maioria nos últimos três anos, sempre atendendo, a periódicos 

de textos completos distribuídos entre as principais áreas de abrangência do curso. 

Os periódicos são importante ferramenta para atualização e fonte de 

conhecimento extraclasse. Deste modo, optou-se por periódicos que permeiam o 

perfil do egresso bem como ampliam a visão sistêmica dos cursos oferecidos. Todos 

os periódicos possuem avaliação Qualis constituindo fontes nacionais e 

internacionais. 

Quanto aos periódicos específicos, a cada semestre, por indicação da 

coordenação de curso que recebe demanda dos professores e NDE, são feitas 

assinaturas e renovações necessárias. É observado, na seleção dos periódicos a 

serem adquiridos a classificação da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior). 

 

 

6.10.2 Bibliografia complementar por Unidade Curricular (UC) 

 

O acervo físico está tombado e informatizado, e o acervo virtual possui 

contrato que garante o acesso ininterrupto pelos usuários, sendo que ambos estão 

registrados em nome da FACESA. 

O acervo da bibliografia complementar é adequado em relação às unidades 

curriculares e aos conteúdos dos cursos, estando atualizado e sendo considerada a 

natureza das UC. 

Assim, está referendado por relatório de adequação, assinado pelo NDE, 

comprovando a compatibilidade, em cada bibliografia complementar da Unidade 

Curricular, entre o número de vagas autorizadas dos cursos da FACESA e a 

quantidade de exemplares por título disponível no acervo. 



Telefone: (61) 3627-4200  
Rua Acre, Qd. 02. Lts. 17/18, s/n  
Setor de Chácaras Anhanguera  

Valparaíso de Goiás/GO  
CEP 72870-508  

 

Elaboração: Comissão de Avaliação- Revisão Linguística: Jonas Rodrigo Gonçalves - Aprovado por: Nº 05/2017 
CONSU Versão 1.1 

282 

 

Para os títulos virtuais, existe a garantia de acesso físico na FACESA, com 

instalações e recursos tecnológicos que atendem à demanda e à oferta ininterrupta 

via internet, bem como de ferramentas de acessibilidade e de soluções de apoio à 

leitura, estudo e aprendizagem. 

O acervo possui exemplares ou assinaturas de acesso virtual, com periódicos 

especializados que complementam o conteúdo administrado nas Unidades 

Curriculares. O acervo é gerenciado de modo a atualizar a quantidade de 

exemplares de acesso mais demandadas, sendo adotado plano de contingência 

para a garantia do acesso e do serviço. 

A adequação da bibliografia complementar está referenciada e aprovada pelo 

NDE no que diz respeito à compatibilidade relacionada ao conteúdo de cada uma 

das disciplinas e também em relação ao número de vagas e a quantidade de 

exemplares por título no acervo. 

O acervo bibliográfico é atualizado constantemente, em razão de novas 

edições ou para atualização dos temas objeto de estudos, além de publicações 

destinadas a subsidiar projetos de pesquisa (iniciação científica) e extensão. A 

prioridade na aquisição de livros é dada àqueles títulos indicados pelos professores 

para cada disciplina do curso, seguindo o Plano de Atualização do Acervo. 

A bibliografia complementar é indicada pelos professores e NDE, é composta 

cinco obras de cada disciplina, sendo que todos os exemplares são tombados junto 

ao patrimônio da IES. 

A FACESA faz uso, também, de Biblioteca Virtual na composição do seu 

acervo, com garantia de oferta ininterrupta sem limitação de acessos simultâneos 

aos títulos e prazos de empréstimos. 

A biblioteca disponibiliza aos seus usuários equipamentos necessários para a 

utilização deste acervo, dispõe de ferramentas de acessibilidade que possibilitam: o 

acesso a pessoas com baixa visão e/ou cegos, portadores de surdez e/ou pessoas 

com baixa audição e ainda ferramentas de tradução para o português. 

O acervo possui assinaturas de acesso virtual, de periódicos especializados 

que complementam o conteúdo administrado nas unidades curriculares. 

Os periódicos são importante ferramenta para atualização e fonte de 

conhecimento extraclasse. Deste modo, optou-se por periódicos que permeiam o 

perfil do egresso bem como ampliam a visão sistêmica dos cursos oferecidos. Todos 
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os periódicos possuem avaliação Qualis constituindo fontes nacionais e 

internacionais. 

Quanto aos periódicos específicos, a cada semestre, por indicação da 

coordenação de curso que recebe demanda dos professores e NDE, são feitas 

assinaturas e renovações necessárias. É observado, na seleção dos periódicos a 

serem adquiridos a classificação da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior). 

 

 

6.11 Laboratório de Informática e Acesso dos Alunos a Equipamentos de 

Informática 

 

O laboratório de informática da FACESA atende às necessidades 

institucionais em relação à disponibilidade de equipamentos, ao conforto, à 

estabilidade e à velocidade de acesso à internet, à rede sem fio e à adequação do 

espaço físico. Para isso, a FACESA possui 60 (sessenta) Notebooks, sendo que 30 

(trinta) deles estão devidamente instalados no Laboratório de Informática e os 

demais ficam à disposição na Sala de Apoio de Informática. 

As atualizações dos softwares e hardware são programadas através de 

avaliações periódicas de sua adequação, qualidade e pertinência, sendo realizadas 

de forma automática, ou de forma manual a depender do programa. A FACESA, 

atenta às inovações tecnológicas, elaborou um plano de atualização permanente da 

infraestrutura em consonância com as novas necessidades didáticas-pedagógicas. 

O campus possui infraestrutura de rede para conexão de computadores e internet, 

bem como cobertura total de sinal Wi-Fi. 

A FACESA conta, 1 (um) laboratório de informática conta com 30 (trinta) 

computadores e uma sala de apoio à informática a qual disponibiliza 40 (quarenta) 

Notebooks, localizados no Bloco C, e no Bloco F conta com um espaço de apoio de 

informática presente no ambiente da biblioteca na Sala de Criação, contando com 

(seis) 6 Notebooks. 

Todos os espaços mencionados encontram-se à disposição dos docentes e 

acadêmicos com acessibilidade e funciona de segunda a sexta-feira, no horário das 
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07h às 22h30min, e no sábado no horário das 07h às 17h, e aos domingos das 07h 

às 17h. 

Os acadêmicos podem utilizar os laboratórios de informática para pesquisas, 

trabalhos e outras atividades de fins acadêmicos. A permanência dos acadêmicos 

nos laboratórios, fora do horário de aula, é acompanhada por funcionários do setor, 

em tempo integral, com a finalidade de orientá-los e auxilia-los de acordo com suas 

necessidades. 

O laboratório de informática é destinado às aulas práticas, conforme o 

cronograma estabelecido, e às necessidades dos docentes dentro do horário de 

aula, podendo ser reservado com antecipação de, pelo menos, 24 (vinte e quatro) 

horas. 

O acesso aos equipamentos do laboratório de informática e sala de apoio 

informática é realizado por ordem de chegada, enquanto houver disponibilidade 

desses. Cada acadêmico, assim, pode ocupar um equipamento por 02 (duas) horas 

consecutivas, inclusive para acessos aos serviços oferecidos pela Internet, podendo 

renová-las, caso não haja procura por outros acadêmicos. 

Os acadêmicos têm acesso livre aos laboratórios de informática no horário de 

funcionamento, exceto quando estiver reservado para a realização de aulas por 

algum docente ou funcionário da FACESA. Os acadêmicos podem acessar os 

equipamentos de informática na biblioteca, sempre que o equipamento estiver 

disponível. 

A FACESA possui seus equipamentos interligados em rede de comunicação 

científica (Internet), e o acesso aos equipamentos de informática está disponível em 

quantidade suficiente para o desenvolvimento das atividades na Faculdade. 

Todos os terminais de acesso são habilitados para a utilização de 

ferramentas de acessibilidade digital, citando-se: leitor de telas, modos de alto 

contraste e, sob demanda, teclado ampliado e em braile, de forma a propiciar aos 

portadores de necessidades especiais e mobilidade reduzida o pleno uso de tal 

ferramental no cumprimento de seus deveres acadêmicos, sem a percepção de 

prejuízos. 
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6.11.1 Relação Equipamento/Acadêmico 

 

A relação equipamento/acadêmico na FACESA é de 01 (um) 

microcomputador para cada 30 (trinta) acadêmicos. 

Os acadêmicos têm acesso livre aos laboratórios de informática no horário de 

funcionamento, exceto quando estiver reservado para a realização de aulas por 

algum docente da FACESA. Os alunos podem acessar os equipamentos de 

informática na biblioteca, sempre que o equipamento estiver disponível. 

A FACESA pretende manter a relação equipamento/acadêmico existente 

durante o período de vigência do PDI, estando prevista a aquisição de Notebooks. 

 

 

6.11.2 Recursos Tecnológicos e de Áudio Visual 

 

Para dar suporte ao processo de ensino e aprendizagem, a FACESA conta 

com recursos audiovisuais, tais como, televisores, videocassetes, aparelhos de 

DVD, retroprojetores, projetores multimídia, equipamento de som, microfones. 

Existem salas de multimeios para serviço de apoio logístico às atividades 

acadêmicas. Esse serviço abrange: reserva e distribuição de equipamentos, de 

audiovisuais e de multimídia. 

Organização e reprodução de materiais; auxílios prestados por bedéis 

posicionados próximos às salas de aula; assistências de técnicos presentes nos 

laboratórios de informática e sistema eletrônico de reserva. Os docentes solicitam 

material de apoio conforme atividades e cronograma de cursos, sendo estes 

disponibilizados aos mesmos no início da atividade. Caso haja necessidade de 

preparo prévio de ambiente virtual ou maquinário, a solicitação é apresentada ao 

setor de informática que providenciará a instalação e oferecimento da ferramenta em 

questão para atender as demandas do docente alinhado com o projeto do curso e a 

disciplina em questão. 

A FACESA oferece ainda um repositório de ferramentas digitais para ensino 

aprendizagem, devidamente aprovadas pelo NDE de forma a se tornar um 

repositório de recursos tecnológicos especificamente curados para o atendimento 
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das demandas do curso levando em consideração o perfil do acadêmico e a área do 

conhecimento em questão. 

A FACESA conta ainda com salas com lousa digital para a sobreposição de 

projeções didáticas com intervenções digitais em tempo real com o conteúdo de 

forma a aumentar a imersão e a capacidade de compreensão crítica e reflexiva por 

parte do acadêmico. 

 

 

6.11.3 Descrição das Reservas dos Laboratórios e dos Equipamentos de Áudio e 

Vídeo 

 

As reservas dos equipamentos e dos laboratórios de Informática devem ser 

feitas pelos docentes e funcionários com até 24 (vinte e quatro) horas de 

antecedência através do Sistema Lyceum ou através do e-Mail 

info@senaaires.com.br. Em casos de indisponibilidade de algum desses serviços 

será permitido realizar a reserva de equipamentos de forma presencialmente com os 

funcionários do setor. 

Os equipamentos estão sob a responsabilidade dos docentes e funcionários 

que realizaram a reserva, o que inclui a integridade e conservação do equipamento 

até que seja entregue novamente aos técnicos do laboratório para verificação e 

guarda do material. 

 

 

6.12 Instalações Sanitárias 

 

A FACESA conta com instalações sanitárias em quantidade suficiente para o 

atendimento de seus alunos, mantendo-as higienizadas e aptas ao uso. Já os 

sanitários adaptados seguem a legislação vigente, Lei Federal nº 10.098 e NBR 

9050 - Acessibilidade nas edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, 

estando em conformidade com a mesma. A FACESA também conta com banheiro 

familiar e fraldário buscando respeitar e atender a questões de diversidade e 

inclusão social. 
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6.13 Estrutura dos Polos EaD 

 

6.13.1 Infraestrutura de Apoio 

 

A oferta de EaD requer para o seu adequado funcionamento uma 

infraestrutura material proporcional ao número de acadêmicos, aos recursos 

tecnológicos envolvidos e à extensão territorial a ser atendida que contempla dentre 

outros, equipamentos de televisão, equipamentos de produção audiovisual e para 

videoconferência, além de computadores conectados em rede. 

Complementando essa infraestrutura a FACESA disponibilizará de centros de 

documentação e informação ou midiotecas estrategicamente distribuídos entre a 

sede e os seus polos de apoio presencial, destinados a prover o suporte aos 

docentes, tutores e acadêmicos para o desenvolvimento das atividades acadêmicas. 

 

 

6.13.2 Polos de Apoio Presencial 

 

O Polo de apoio presencial será uma unidade operacional voltada para o 

desenvolvimento descentralizado de atividades pedagógicas e administrativas dos 

cursos e programas ministrados na modalidade à distância.  Nessas unidades os 

acadêmicos a elas vinculados realizarão atividades práticas, receberão orientação 

para realização do estágio curricular, apresentarão trabalhos de conclusão de curso, 

comparecerão às avaliações presenciais previstas na legislação, receberão 

orientação dos tutores, assistem a videoconferências e participam de atividades de 

estudo individual ou em grupo. 

Os Polos de apoio presencial da FACESA serão estruturados de sorte a: 

 Prover condições mobilidade irrestrita às pessoas com deficiências; 

 Dispor de equipe de profissionais capacitados para desempenhar as 

atividades planejadas nos projetos pedagógicos dos cursos, composta por um 

coordenador do polo, tutores presenciais, técnicos de laboratório de ensino, 

técnicos para o laboratório de informática, bibliotecário e pessoal de 

secretaria; 

 Funcionar toda semana, de segunda a sábado, nos três turnos (manhã tarde 
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e noite); 

 Considerar na localização desses polos as peculiaridades da sua região de 

inserção e as características dos cursos a serem ministrados; 

 Assegurar aos acadêmicos as condições necessárias para o 

desenvolvimento das atividades acadêmicas previstas nos projetos 

pedagógicos dos cursos neles ministrados; 

 Prover o acesso a internet de banda larga em laboratórios de ensino com os 

recursos de TI indispensáveis para os fins a que se destinam; 

 Atender nos laboratórios de informática aos parâmetros qualitativos 

estabelecidos pelo MEC para a relação entre o número de equipamentos 

disponíveis e o número de alunos a serem atendidos; 

 Dispor de salas para realização das avaliações, tutorias, estudos individual e 

em grupo; 

 Dispor de biblioteca com acervo compatível com os requisitos de qualidade 

previstos nos instrumentos de avaliação utilizados pelo INEP/MEC; 

 Dotar as respectivas secretarias com a necessária logística de administração 

acadêmica e operacional para que possam dar conta das tarefas que lhe 

competem; 

 Permitir o livre acesso dos acadêmicos ao laboratório de informática para 

consulta à internet, realização de trabalhos acadêmicos e promoção da 

inclusão digital; e 

 Dispor de um plano de manutenção e conservação das instalações físicas e 

dos equipamentos, contando com profissionais devidamente habilitados para 

a execução destes serviços. 

 

 

6.14 Infraestrutura Tecnológica 

 

A FACESA, alinhada com seu compromisso institucional de "oferecer um 

ensino de qualidade, tornar público o conhecimento científico produzido, sobretudo 

formar cidadãos com visão técnica, científica e humanística que contribuam de 

maneira efetiva para o desenvolvimento na sua região de influência.", apresenta-se 
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determinada na adoção em seu cotidiano de recursos tecnológicos para usufruto por 

parte da comunidade acadêmica, bem como seu corpo de colaboradores em todas 

as instâncias, sendo oferecido aos seu público o que há de mais moderno em 

recursos tecnológicos alinhados com o processo de ensino aprendizagem. 

Entre tais recursos, a FACESA disponibiliza acesso à internet de forma ampla 

e irrestrita a toda sua comunidade, seja na modalidade cabeada, apresentando uma 

extensa infraestrutura de cabeamento lógico CAT5 por todo o campus, bem como 

recentemente implementou um projeto de cobertura plena da sua área por meio de 

tecnologia de rede sem fio IEE812. AC, operando tanto em 2.4GHz quanto 5GHz, 

para acesso pleno aos recursos de rede da instituição. 

Para tal a FACESA conta ainda com um link de 100MB dedicado baseado em 

fibra ótica, com baixa latência, cuja infraestrutura de chegada à FACESA foi 

custeado por parte da própria IES e doado à prefeitura de forma a permitir o 

abastecimento da IES com acesso à internet de alta qualidade e velocidade. 

No aspecto da estabilidade da energia elétrica, a FACESA ainda conta com 

sistema de iluminação de emergência de acionamento automático e imediato tão 

logo porventura se estabeleça cenário de falha de abastecimento de energia elétrica 

na região. Adicionalmente, todos os sistemas críticos de comunicação contam com 

sistema de backup de energia elétrica descentralizado, devidamente dimensionados 

de acionamento automático para o fornecimento contínuo de seus serviços 

dependentes de energia elétrica. 

Todos os serviços de internet da FACESA são hospedados em 3 servidores 

distintos, sendo estes a LOCAWEB, DIGITAL OCEAN e DREAMHOST, todos 

contando com servidores disponíveis com tempo de uptime superior a 99%, 

oferecidos por 168 horas semanais e contanto com atualizações regulares quanto a 

vulnerabilidades de sistema e contando ainda com certificados SSL para criptografia 

em suas plataformas disponíveis na internet. 

 

 

6.14.1 Infraestrutura de Hardware e Software 

 

A FACESA contará com uma estrutura de servidores em ambiente com 

sistema operacional selecionado e validado para atender às suas necessidades. 
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Como ambiente virtual de aprendizagem, a FACESA utilizará recursos 

baseados em diversas tecnologias, proprietárias e de código aberto, entre as quais 

figura no gerenciamento de bancos de dados o Structured Query Language (SQL) 

que gerencia conteúdos multimídia, sob formas variadas, associados a mecanismos 

de fixação dos conhecimentos adquiridos de metodologias diversas. 

Ferramentas e recursos dinâmicos e atuais serão utilizados para distribuição 

de conteúdos, para o relacionamento entre coordenadores, docentes, tutores e 

acadêmicos e como plataforma de produção e distribuição de conteúdo audiovisual 

sob as mais variadas formas na estrutura de TI. 

A FACESA irá dispor de uma equipe de gestores e desenvolvedores de 

software que avalia os recursos existentes no mercado e selecionará aqueles que 

melhor se adequam ao Projeto Institucional e desenvolverá novas ferramentas e 

aplicativos que integrem todos os softwares próprios e de terceiros, mantendo as 

ferramentas de interação no processo ensino aprendizagem atuais e seguras. 

 

 

6.14.2 Incorporação de Avanços Tecnológicos 

 

A FACESA - incorpora de maneira crescente os avanços tecnológicos às 

atividades de ensino, iniciação científica e extensão. Para tanto, atualiza 

constantemente seus equipamentos de informática, softwares e recursos 

audiovisuais. Por outro lado, incentiva a participação do corpo docente em eventos 

que abordem temas relacionados à incorporação de novas tecnologias ao processo 

de ensino aprendizagem, criando condições para que, de posse dos recursos 

disponibilizados pela FACESA e do conhecimento adquiridos nesses eventos, os 

docentes promovam as inovações no âmbito de suas disciplinas. 

 

 

6.15 Infraestrutura de Execução e Suporte 

 

A infraestrutura de execução e suporte atende às necessidades institucionais, 

considerando a disponibilidade de serviços previstos e meios apropriados para sua 

oferta, por meio de um plano de contingência, redundância e expansão. 
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A FACESA, devidamente alinhando seu PDI e as demandas tecnológicas 

implementas em seu parque tecnológico apresenta ampla infraestrutura de 

execução e suporte, contando com corpo de profissionais contratados dedicados ao 

pronto atendimento de demandas locais realizadas na sede. 

A equipe está preparada e treinada, com processos internos de atualização 

alinhados com as orientações do Núcleo de Educação Continuada e com a 

Coordenação de EaD. 

A equipe é formada por técnicos em informática, programadores em PHP, JS, 

CSS3, HTML5 com experiências em JAVA e C++, alinhados com a gerência de TI. 

Uma vez que os serviços internet dependentes da FACESA são todos 

hospedados em datacenters nos Estados Unidos, existe, complementarmente ao 

suporte presencial, os serviços de suporte remoto provido pelos fornecedores da 

hospedagem, tanto do Sistema Gestor Educacional e demais plataformas baseadas 

em Internet. 

Os contratos operam 24 horas por dia, 7 dias por semana, com tempo de 

resposta reduzido e atendimento prioritário aos chamados abertos pela FACESA, 

sendo essa articulação realizada por meio das equipes presenciais: Coordenação de 

EAD, Gerências de TI e os provedores de serviço remoto que são ofertados de 

forma ininterrupta sendo contatados por meio de chamados telefônicos ou 

eletrônicos. 

Todos os serviços contam com backup regular (hora a hora) com 

possibilidade de reversão imediata a algum backup de até 3 meses (snapshot). 

Ainda, contamos com backups completos feitos regularmente de forma prévia a 

qualquer alteração nas plataformas. 

Em casos de operação em regime de contingência, a FACESA dispõe de 

Mirror Server que podem ser ativados caso haja alguma manutenção de maior prazo 

de resolução. 

Todos os dados são armazenados em RAID de forma a permitir a 

redundância dos dados hospedados nos servidores, sendo estes facilmente 

remanejados entre servidores. 

Os contratos de hospedagem da FACESA apresentam programa de 

expansão alinhado com o crescimento das demandas pelo servidor, sem 

interrupção, bastando os níveis de acesso aumentarem que o próprio provedor de 
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serviço registra a elevação e enquadra o serviço contratado no próximo nível 

hierárquico superior, sem disfunção de serviços perceptível pelos discentes, 

docentes, tutores ou corpo técnico administrativo. 

 

 

6.16 Plano de Expansão e Atualização de Equipamentos 

 

Na expansão da infraestrutura física serão observadas as seguintes diretrizes 

gerais: a) atendimento às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – 

ABNT/NBR quanto à iluminação, ventilação, refrigeração, acústica e mobiliário; b) 

atendimento aos requisitos de acessibilidade a pessoas portadoras de necessidades 

especiais e mobilidade reduzida; c) atendimento às normas de biossegurança. 

O plano de expansão do parque tecnológico da sede, a FACESA estabelece 

o uso de indicadores baseados no tempo de acesso dos serviços locais, a 

ocorrência de incrementos pontuais nas solicitações de reservas de equipamento 

podem eventualmente acontecer. O critério básico é que o parque de máquina 

deverá ser renovado a cada 3 anos, substituindo todos os equipamentos utilizados 

na área administrativa.  Portanto, os recursos de TDICs utilizados pela instituição 

segue uma política de expansão que leva em consideração a capacidade 

orçamentária e também a necessidade levantada pontualmente. 

O compromisso da FACESA é a manutenção de seu parque tecnológico 

operando com os mesmos padrões de uptime dos serviços de hospedagem em nível 

excelência, cabendo para isso à qualificação dos serviços de oferta de links 

dedicados da região, com ampliação da largura de banda condicionada às 

disponíveis na infraestrutura regional. 

Vale ressaltar que a FACESA, ao buscar os melhores indicadores de 

qualidade, viabilizou e custeou toda a infraestrutura de chegada do link em fibra 

ótica até seu endereço e continua comprometida em ampliar e manter-se como 

referência em qualidade no ensino, presencial ou na modalidade à distância. 

Para isso, temos o acompanhamento da percepção de qualidade dos serviços 

ofertados por parte dos discentes, docentes, tutores e corpo administrativo. 
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6.17 Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no Processo Ensino-

Aprendizagem 

 

A FACESA administra os recursos de tecnologia de informação e 

comunicação (TIC) de forma a permitir a acessibilidade digital plena para todos os 

discentes, de forma a derrubar barreiras entre o conhecimento e os discentes.  

Esses recursos são muito bem aplicados sendo oferecido uma estrutura de 

informática aos estudantes em laboratório e em salas presentes na biblioteca e na 

estrutura dos polos. O acesso à internet é liberado a todos com sinalização de rede 

estruturada sem fio e cabeada em toda IES. Sua inovação educativa apresenta uma 

evidência na sociedade atual que é impulsionada por uma vasta gama de novos 

recursos tecnológicos que surgem diariamente. 

As tecnologias de informação e comunicação planejadas para o processo de 

ensino-aprendizagem possibilitam: a execução do projeto pedagógico do curso; 

acessibilidade digital e comunicacional; interatividade entre docentes, discentes e 

tutores; acesso a materiais ou recursos didáticos a qualquer hora e lugar que 

propiciem experiências diferenciadas de aprendizagem baseadas em seu uso. 

A FACESA busca assegurar recursos materiais para que o quadro docente – 

professores e tutores – e o corpo técnico implementem inovações disruptivas com 

tecnologias associadas às mesmas para que seus alunos ingressem no mundo do 

trabalho de maneira competitiva. Na modalidade EaD de ensino e aprendizagem, os 

processos coerentes com a filosofia da IES como as demais ações educativas 

presenciais como a produção de conhecimentos sobre as condições sociais 

concretas das regiões a que estamos inseridos, significa integrar, mediados pelas 

tecnologias digitais de informação e comunicação, o ensino, a iniciação científica a 

extensão, a inter e transdisciplinaridade como métodos, tendo como princípio o foco 

no aluno e a contextualização do conhecimento, pela ação dialógica mediada pelas 

TICs e no presencial, da comunidade acadêmica com a sociedade. 

A FACESA administra os recursos de tecnologia de informação e 

comunicação de forma a permitir a acessibilidade digital plena para todos os 

discentes, de forma a derrubar barreiras entre o conhecimento e os discentes. Suas 

Políticas de acessibilidade incluem a digital, na modalidade à distância, ao 

disponibilizar no ambiente virtual de aprendizagem recursos didáticos em diferentes 
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linguagens e suportes, tais como texto, vídeo, legendas, áudio, entre outras, com 

base nas orientações do Consórcio W3C. 

Ademais conta com uma equipe multidisciplinar composta por docentes e 

profissionais de TI, programadores em PHP, JAVASCRIPT, CSS3 e HTML5 de 

forma a executar e implementar toda e qualquer demanda tecnologia institucional 

estimulada pelos NDEs dos cursos EaD. Entre as ferramentas utilizadas para fins de 

acessibilidade comunicacional, todas as ferramentas baseadas em WEB cumprem 

os requisitos de acessibilidade digital proposto pela W3C, sob a forma do WCAG 2.0 

e ARIA, buscando a plena compatibilidade com ferramental de acessibilidade digital. 

Entre as ferramentas utilizadas para fins de acessibilidade comunicacional, 

todas as ferramentas baseadas em WEB cumprem os requisitos de acessibilidade 

digital proposto pela W3C, sob a forma do WCAG 2.0 e ARIA, buscando a plena 

compatibilidade com ferramental de acessibilidade digital. 

Buscando a disseminação dos processos comunicacionais e a interatividade 

entre membros da comunidade acadêmica a FACESA desenvolve e implementa 

ferramentas para fins complementares as atividades docentes, entre eles, a criação 

de fóruns de discussão, plataformas wiki, espaços digitais colaborativos, repositórios 

institucionais e plataformas de submissão de avaliações de forma a trazer todo o 

ferramental institucional para o dia a dia dos colaboradores. 

Do ponto de vista de infraestrutura, a FACESA possui três ambientes para 

inovações tecnológicas. Os sistemas de comunicação são o cerne da educação à 

distância, proporcionando a interatividade entre docentes e entre acadêmicos no 

processo ensino aprendizagem, garantindo a efetiva construção de conhecimento 

próprio, moldado e adaptado a aplicação em sua comunidade. 

 

 

6.18 Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem da FACESA apresenta materiais, 

recursos e tecnologias apropriadas, que permitem desenvolver a cooperação entre 

tutores, discentes e docentes, a reflexão sobre o conteúdo das disciplinas e a 

acessibilidade metodológica, instrumental e comunicacional, e previsão avaliações 
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periódicas devidamente documentadas, de modo que seus resultados sejam 

efetivamente utilizados em ações de melhoria contínua. 

Buscando a disseminação dos processos comunicacionais e a interatividade 

entre membros da comunidade acadêmica a FACESA utiliza o software 

MoodleRooms da Blackboards como seu ambiente virtual de aprendizado (AVA), 

dotado dos módulos Webconferencia Blackboard Collaborate e Blackboard Open 

Content com ferramentas tais fóruns de discussão, plataformas wiki, espaços digitais 

colaborativos, repositórios institucionais e bibliotecas virtuais e integrados ao 

moderno e inovador Sistema Acadêmico Lyceum que propicia a operacionalização 

de metodologias ativas. 

Os recursos de comunicação e interação deverão ser disponibilizados por 

meio do AVA, que está integrado ao sistema Lyceum onde está centralizado as 

informações acadêmicas, administrativas e da FACESA. 

A infraestrutura tecnológica estará sustentada em modernos conceitos de 

comunicação baseada em estruturas computacionais, gerenciadas por bancos de 

dados distribuídos por dispositivos multimídia conectados ou não, estando 

remotamente alocados em datacenters externos (Clouds servers). 

Parte do processo do ensino aprendizagem deriva da interação humana e a 

percepção de demandas e necessidades exógenas alheias à nosso conhecimento. 

A exposição do acadêmico a posições conflitantes com a sua própria visão de 

mundo desencadeia alargamento da sua percepção de mundo, incluindo conceitos, 

observações e condições desconhecidas por este. A adaptação da visão do 

acadêmico a uma percepção diversa da sua permite o emprego de objetos de 

conhecimento e a moldagem do processo do pensar em torno de um problema com 

o objetivo de solucioná-lo. 

Essa instrumentalização do conhecimento auxilia na sedimentação das 

competências e a percepção da limitação das mesmas, levando o acadêmico a um 

processo de raciocínio para a otimização e seleção da melhor ferramenta para 

aplicação em cada cenário do desafio. 

Nesse cenário, a FACESA conta ainda em seu AVA, com ferramentas 

baseadas em fóruns de discussão mediados pelos tutores que exponham os 

acadêmicos - ora em grupos, ora individualmente - à desafios de natureza crítica, 

cuidadosamente delineados observando as competências das UAs apresentadas na 
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primeira fase do processo. Tais desafios são acompanhados de produções de 

propostas por parte do acadêmico ou seu grupo, que são avaliadas pelo tutor e 

confrontadas com outras propostas de outros grupos, em ambiente colaborativo 

(wiki) para o aprofundamento dos conceitos e competências desenvolvidas em 

diversas UAs ao longo do curso. Esse processo aprofunda a multidisciplinaridade 

tão necessária a formação do acadêmico em consonância com o perfil do egresso. 

 

 

6.19 Material Didático 

 

O material pedagógico utilizado na FACESA é desenvolvido com linguagem 

inclusiva e acessível, e recursos inovadores. Tal material disponibilizado aos 

discentes poderá ser elaborado ou validado por equipe multidisciplinar ou 

equivalente. Isso possibilita desenvolver a formação definida no projeto pedagógico, 

considerando sua abrangência, aprofundamento e coerência teórica, sua 

acessibilidade metodológica e instrumental e a adequação da bibliografia às 

exigências da formação. 

Blackboard Open Content é o repositório de objetos de aprendizagem 

baseado em nuvem projetado para funcionar com diversos sistemas de 

gerenciamento de aprendizagem (LMS). É construído em padrões abertos e permite 

a criação, descoberta e compartilhamento de objetos de aprendizagem ricos. 

O material didático da FACESA buscará sempre contemplar em sua criação, 

adoção e implementação dos Referenciais de Qualidade em EaD, as pesquisas 

acadêmicas desenvolvidas na área e o projeto político pedagógico do curso e as 

melhores práticas. Nesse sentido, buscam: 

 Estar em consonância com os princípios metodológicos, epistemológicos e 

políticos explicitados no projeto pedagógico de curso; 

 Contribuir para desenvolver habilidades e competências específicas; 

 Apresentar diversidade no uso de mídias e linguagens (verbal e não verbal) e 

sua adequação ao contexto socioeconômico e cultural do aluno; 

 Detalhamento dos objetivos da aprendizagem em cada unidade curricular e 

suas atividades; 
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 Apresentar atividades desafiadoras que coloquem o aluno em movimento 

para buscar, pesquisar e interagir com colegas e com o professor tutor; 

 Desconstruir e construir os conteúdos do curso em conformidade com as 

diretrizes curriculares nacionais, de forma organizada e sistemática, 

aproveitando a web para abordagens interdisciplinares; 

 Apresentar mecanismos de recuperação de estudo; 

 Indicar bibliografia e websites complementares para o aprofundamento da 

aprendizagem; 

 Uso de linguagem objetiva, direta e dialógica, que motive o estudante a ser 

autônomo e a controlar seu próprio processo de aprendizagem; 

 Proporcionar acessibilidade para estudantes portadores de alguma 

deficiência, à distância ou presencial. 

 

O material didático permite o aluno articular os diversos conceitos que são 

apresentados, para construir um entendimento cada vez mais aprofundado das 

temáticas. 

Um dos modelos de material didático adotado é o material de referência com 

o conteúdo completo do componente curricular, buscando sempre desafiar e 

oportunizar o aluno buscar soluções com um caminho próprio. O material didático 

web apresenta o conteúdo de forma objetiva, interativa e dinâmica com diversas 

inserções motivacionais no texto, dentre as quais, desafios, pesquisasse leituras 

adicionais comentários do autor, dicas, propostas para reflexão, indicações de 

outras mídias e sites para pesquisa. 

Todo material didático é disponibilizado ao aluno por meio do ambiente virtual 

de aprendizagem proporcionando maior interatividade entre aluno/conteúdo, 

aluno/ambiente virtual de aprendizagem, aluno/tutor e, aluno/comunidade de 

aprendizagem. 

A logística de distribuição dos materiais inclui materiais on-line e com 

conteúdos digitais. Não será utilizado conteúdo em meios físico/impresso. Portanto, 

todos os objetos de aprendizagem e as ferramentas de interação e informação serão 

acessados via AVA e a configurações e disponibilização de conteúdo se darão pela 
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equipe do NEAD até 10 (dez) dias úteis antes do início de cada semestre letivo para 

posterior validação pelo próprio NEAD e pelos Docentes/Tutores.  

Após o início do semestre cada Docente/Tutor poderá disponibilizar novos 

conteúdos para cada uma das turmas de acordo com o planejamento dele ou 

necessidade da turma. 

 

 

6.20 Divisão dos Blocos e Área Construída 

 

B
L

O
C

O
 A

 

REPARTIÇÕES ÁREA (m²) 

Sala Coletiva dos Professores 47,1 

Coordenação de Curso Superior 89,1 

Serviço de Atendimento e Protocolo 41,1 

Secretaria Acadêmica FACESA 47,1 

Secretaria de Estágio / Núcleos / Comissão de Ética e Pesquisa 47,1 

Gestão de Pessoas 21,23 

Secretaria da Diretoria 13,55 

Diretoria Geral e Administrativa 23,88 

Central de relacionamento, Comunicação e Marketing 9,54 

Diretoria Acadêmica 23,1 

Mantenedora 38,9 

Central de Processamento de Dados I 6,07 

Sanitários Masculino 10,83 

Sanitários Feminino 13,11 
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 REPARTIÇÕES ÁREA (m²) 
B

L
O

C
O

 B
 

Sala 1 48,9 

Sala 2 86,8 

Sala 3 87,3 

Sala 4 94,8 

Sala 6 46,8 

Sala 8 46,8 

Diretório Acadêmico Estudantil 8,7 

Sala de Descanso 30,8 

Refeitório 68,06 

Sanitário do Refeitório 2,68 

 REPARTIÇÕES ÁREA (m²) 

B
L

O
C

O
 C

 

Sala 1 47,1 

Sala 2 47,1 

Sala 3 47,1 

Sala 4 47,1 

Sala 5 41,1 

Sala 6 41,1 

Sala 8 47,1 

Comissão Própria de Avaliação 23,1 

Apoio da Informática 23,1 

Laboratório de Informática 95,37 

 Sanitários Masculino 17,1 

 Sanitários Feminino 17,1 

 

 REPARTIÇÕES ÁREA (m²) 

B
L

O
C

O
 D

 

Sala 1 46,8 

Sala 2 46,8 

Sala 3 54 

Sala 4 54 

Sala 5 88,42 

Sala 6 38,8 
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Sala 7 47,1 

Sala 8 46,8 

Sala 9 46,8 

Telemarketing 21,6 

Central de Processamento de Dados II – Patrimônio e 

Manutenção 
21,6 

Laboratório Segurança do trabalho 46,8 

Laboratório de Radiologia 46,8 

Sanitários Masculino 24 

Sanitários Feminino 24 

 

 REPARTIÇÕES/BIBLIOTECA ÁREA (m²) 

B
L

O
C

O
 E

 

Sala de Criação 28,18 

Sala de Estudo 1 9,84 

Sala de Estudo 2 9,84 

Sala de Estudo 3 8,86 

Sala de Estudo 4 8,86 

Sanitário 4,26 

Acervo 130,4 

Atendimento 31,96 

 

 REPARTIÇÕES/ANATOMIA ÁREA (m²) 

B
L

O
C

O
 E

 

Sala 01 113,52 

Sala 02 113,12 

Sala de Peças 01 38,03 

Sala de Peças 02 87,6 

Sanitário 2,94 

 

 

 

 



Telefone: (61) 3627-4200  
Rua Acre, Qd. 02. Lts. 17/18, s/n  
Setor de Chácaras Anhanguera  

Valparaíso de Goiás/GO  
CEP 72870-508  

 

Elaboração: Comissão de Avaliação- Revisão Linguística: Jonas Rodrigo Gonçalves - Aprovado por: Nº 05/2017 
CONSU Versão 1.1 

301 

 

 REPARTIÇÕES/BIBLIOTECA ÁREA (m²) 
B

L
O

C
O

 F
 

Brinquedoteca 60,26 

Clínica Odontológica 69,21 

Compras e Almoxarifado 31,19 

Sala de Arquivos 28,25 

Banheiro Familiar 9,92 

Fraldário 3,78 

 

 REPARTIÇÕES/BIBLIOTECA ÁREA (m²) 

B
L

O
C

O
 F

 -
 S

U
P

E
R

IO
R

 

Espaço de Tempo Integral 51,5 

Equipe Multidisciplinar 16,67 

Núcleo do atendimento Pedagógico 15,33 

Sala de Reuniões 55,01 

Sala de aula Invertida 54,81 

Laboratório de Inovação Acadêmica 63,28 

Núcleo de Ensino à Distância/Núcleo de Educação 

Continuada /Central de Cursos 
20,95 

 

B
L

O
C

O
 G

 

REPARTIÇÕES/BIBLIOTECA ÁREA (m²) 

Laboratório De Fisioterapia 1 124,42 

Laboratório De Fisioterapia 2 124,42 

Laboratório De Enfermagem 1 69,73 

Laboratório De Enfermagem 2 69,36 

Laboratório De Química 69,47 

Laboratório De Microscopia 69,34 

Laclisa 101,83 

Laboratório De Análises Clínicas 28,36 

Monitoria 19,9 

Centro de Materiais Esterilizados 60,22 

Sanitário Masculino 13,22 
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Sanitário Feminino 13,22 

Depósito 1 7,24 

Almoxarifado II 40,96 

 

B
L

O
C

O
 I

 

REPARTIÇÕES/BIBLIOTECA ÁREA (m²) 

Tutoria 42,73 

Sanitário Masc. 11,59 

Sanitário Fem. 11,59 

 

A
U

D
IT

Ó
R

IO
 

ÁREA (m²) 

304,3 

 

Tabela 26 – Cronograma de Expansão da Infraestrutura 

CRONOGRAMA GERAL DE EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA 

INFRA-ESTRUTURA 
QUANTIDADE 

2018 2019 2020 2021 2022 

Auditório     X 

Biblioteca     X 

Laboratórios Didáticos Especializados   X X X 

Clínica Escola de Fisioterapia   X   

Fachada   X   

Salas de Aula  X X X  

Bloco H  X    

Sanitários  X X   

Salas de Coordenações de Curso  X X X  
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