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1 APRESENTAÇÃO

Desde sua criação em 2000, a Faculdade de Ciências e Educação Sena Aires
(FACESA), adotou diferentes políticas e práticas gerenciais no intuito de se adaptar
aos momentos e conjunturas de cada época, e assim, melhorar se adequando e
contribuindo com o desenvolvimento da sociedade Valparaisense, da Região
Integrada de Desenvolvimento do Entorno (RIDE) e brasileira. Neste contexto, a
Faculdade buscou em sua trajetória modelos acadêmicos administrativos inovadores
que se acumularam em experiências que permitem, no momento, propor um
planejamento acadêmico aderente as necessidades locais e de formação,
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 FACESA compromete-se a partir de sua missão institucional com a vida da
sociedade, articulando-se a poderes direitos democráticos, com a clareza de que,
mediante suas ações, pode e deve contribuir para a construção de um mundo
melhor, respondendo às transformações sociais por meio de uma formação cidadã.
Nesse sentido todas as políticas institucionais vigentes propiciam a preparação de
um profissional capaz de decidir, criar, liderar e conviver com processos em
permanentes transformações.
Todos os cursos da FACESA, tanto na modalidade presencial como a
distância 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 profissão. Todo esse
processo visa ofertar além do obrigatório descrito nas Diretrizes Curriculares
Nacionais para os cursos de Tecnologia, nas orientações constantes no Catálogo
Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia e nas Portarias que dispõem sobre os
componentes específicos dos cursos para o ENADE 2018, para o perfil do egresso.
Com isso, a FACESA inova ao ofertar cursos flexíveis, inovadores e regionalizados
voltados para o mercado de trabalho.
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A proposta curricular desse Projeto Pedagógico de Curso (PPC) foi concebida
sob três focos: atualização, inovação e criatividade, os quais encontram referências
nos fundamentos que privilegiam a ética, a justiça social, a crítica política, as
interações e o humanismo das relações pedagógicas para alcançar o máximo em
qualidade nos processos de ensino e de aprendizagem, iniciação cientifica e
extensão, na perspectiva de manter a identidade do Curso Superior de Tecnologia
em Gestão Financeira.
O PPC do Curso de Gestão Financeira contempla os objetivos do curso, o
perfil do profissional que se pretende formar, bem como as competências e
habilidades a serem desenvolvidas. O domínio dessas competências e habilidades
está relacionado aos conteúdos curriculares elencados na proposta curricular, assim
como nas atividades práticas, nos Projetos Integradores, nos incentivos a realização
de atividades extracurriculares e em todo o processo de avaliação interna e externa
da instituição.
Para o processo de autorização do curso, a estruturação da proposta
curricular e do Projeto do Curso foi elaborada pelo coordenador do curso e pelos
membros do Núcleo Docente Estruturante (NDE) e aprovada pelo Colegiado do
Curso. O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira na modalidade a
distância da FACESA funcionará de acordo com as políticas institucionais e as
orientações constantes no Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia
(2016), na Portaria nº 461/2018, que dispões sobre o componente específico da área
de Tecnologia em Gestão Financeira do Exame Nacional de Desempenho dos
Estudantes - Enade 2018, bem como nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais
para a organização e o funcionamento dos cursos superiores de tecnologia
(Resolução CNE/CP 3, de 18/12/2002).
Neste sentido, o PPC do Curso de Gestão Financeira visa traçar ações
curriculares e extracurriculares que possam desenvolver habilidades profissionais de
seus futuros tecnólogos, levando em conta, ainda, as perspectivas e condições dos
setores que envolvam gestão pública e privada com foco nas demandas globais da
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sociedade, em consonância com o pleno desenvolvimento da pessoa, do formando
e seu preparo para o trabalho e o exercício efetivo da cidadania.
Conclui-se que o oferecimento de um curso de Gestão Financeira na cidade
de Valparaíso de Goiás/GO e Goiânia - GO, bem como nos futuros polos de apoio
presencial será fundamento no interesse social da região, que comporta e requer
sua instalação, ainda mais quando asseguradas as exigências de qualidade nas
diferentes categorias de análise das condições do ensino.

2 CONTEXTUALIZAÇÃO

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 02.532.311/000127. 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, a qual tem como objetivo geral promover e
manter o ensino superior presencial e a distância, no nível de Bacharelado,
Licenciatura e Tecnologia, nas áreas das ciências da saúde, meio ambiente,
educação e gestão e negócios, bem como no nível de Pós-Graduação Lato Sensu
cooperando para a melhoria da cidade de Valparaíso de Goiás - GO, assim como a
RIDE/DF e do Estado de Goiás, apoiando e mantendo contato permanente com as
instituições educacionais em todo o país.
Elaborado por: NDE do Curso de Gestão Financeira - Aprovado por: Resolução nº 05/2018 CONSU: Versão: 1.1.
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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 Faculdade 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. 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
credenciada 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/ existem as páginas
nas principais redes sociais, uma tendência mundial.
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
Elaborado por: NDE do Curso de Gestão Financeira - Aprovado por: Resolução nº 05/2018 CONSU: Versão: 1.1.
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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.
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.
Elaborado por: NDE do Curso de Gestão Financeira - Aprovado por: Resolução nº 05/2018 CONSU: Versão: 1.1.

11

Telefone: (61) 3627-4200
Rua Acre, Qd. 02. Lts. 17/18, s/n
Setor de Chácaras Anhanguera
Valparaíso de Goiás/GO
CEP 72870-508

Desde 2017 a FACESA busca o Credenciamento na modalidade a distância
com os cursos de Pedagogia, Administração, Ciências Contábeis, Processos
Gerenciais e Gestão Financeira.
O curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira a distância da
FACESA, confere ao seu estudante o grau de tecnólogo. Ao final do curso serão
formados tecnólogos aptos para planejar, abrir e gerenciar seu próprio negócio;
atuar nas áreas administrativa com foco na gestão contábil e financeira; e trabalhar
em consultorias e assessorias ou prestar consultoria como autônomo entre outras
atividades, em micro, pequenas e médias empresas, de caráter público ou privado.
Para compreender os problemas fundamentais da gestão financeira e
encaminhar-lhes soluções adequadas, os alunos de Gestão Financeira estudam
temas das seguintes áreas: Planejamento, Estratégia, Finanças, Contabilidade,
Custos, Economia, Estatística, Auditoria, Controladoria, Investimentos dentre outras.
Destaca-se que essa compreensão dos problemas gerenciais é verificada na prática
por meio das atividades desenvolvidas nos Projetos Integradores.

2.1 Dados Populacionais e Ambientais de Goiás e Valparaíso

Para melhor conhecimento da região, faz-se necessário começar pelo seu
entorno. Assim, a partir da construção de Brasília/DF, no governo de Juscelino
Kubitschek (1956/61), 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.
Elaborado por: NDE do Curso de Gestão Financeira - Aprovado por: Resolução nº 05/2018 CONSU: Versão: 1.1.
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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
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 goianos1.
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, destacandose os da área de saúde, educação, 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
1

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/go/valparaiso-de-goias/panorama.
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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:

Tabela 1 - Composição da RIDE
Polos Regionais (Microrregiões)

Centros
Nacionais

Sul

Norte/Nordeste

Oeste

Leste

Anápolis

Luziânia

Formosa

Pirenópolis

Unaí

Cabeceiras

Corumbá de Goiás

Planaltina de Goiás

Cocalzinho de Goiás

Buritis

Vila Boa

Alexânia

---

Abadiânia

---

Brasília
Belo Horizonte
Goiânia

Cidade
Ocidental
Novo Gama
Valparaíso de
Goiás

Itumbiara

Cristalina

Água Fria de Goiás

Paracatu

---

Padre Bernardo

Uberlândia

---

Mimoso de Goiás

Cabeceira
Grande

Santo Antônio do
Descoberto
Águas Lindas de Goiás

-----

Fonte: Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de Goiás e SEPLAN-GO/SEPIN/Gerência
de Estatísticas Socioeconômicas – 2002.

Tabela 2 - 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
2

Fonte: IBGE, 2018 .

2

IBGE, 2018. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/go/valparaiso-de-goias/panorama
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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
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 3 - Área das Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2013.
Brasil, Grande Região e Unidade da

Área (Km2)

Ranking

Federação

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

7º

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).
Elaborado por: NDE do Curso de Gestão Financeira - Aprovado por: Resolução nº 05/2018 CONSU: Versão: 1.1.
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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
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 Brasil3.

2.1.1 Valparaíso de Goiás: Inserção Regional e na RIDE
De acordo com Silva; Chaveiro (2012) 4 o Município de Valparaíso de Goiás
apresenta alguns pontos bem interessantes relacionados à sua origem e por nascer
3

https://g1.globo.com/economia/noticia/brasil-tem-mais-de-207-milhoes-de-habitantes-segundoibge.ghtml.
4
Silva, Gilmar Elias Rodrigues da; Chaveiro, Eguimar Felício. VALPARAÍSO DE GOIÁS-GO:
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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 significados.
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 4 - 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.

dinâmica socioespacial de um município metropolitano no contexto demográfico goiano, Revista
Conjuntura Econômica Goiana, 2012.
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Gráfico 1 - Dados Censitários base nacional 2010 – IBGE

2.2 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 94 de 246 e 144 de 246,
respectivamente. Já na comparação com municípios do Brasil todo, ficava na
posição 1957 de 5570 e 2690 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 190 de 246 dentre os
municípios do estado e na posição 4234 de 5570 dentre os municípios do Brasil.
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Tabela 5 - Dados Gerais Trabalho e Rendimento
Salário médio mensal dos trabalhadores formais [2016]
Pessoal ocupado [2016]

1,9 salários mínimos
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-degoias/panorama

Tabela 6 - Dados Gerais da Economia
PIB per capita [2015]

R$ 14.062,11

Percentual das receitas oriundas de fontes externas [2015]
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal [2010]

69,6 %
0,746

Fonte: IBGE 2018. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/v4/brasil/go/valparaiso-degoias/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
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 7 - Cidades mais populosas do Estado de Goiás
Posição

5

Localidade

Mesorregião

População (2017) 5

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

Fonte: IBGE 2018. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil
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6

Águas Lindas de Goiás

Leste

195.810

7

Valparaíso de Goiás

Leste

159.500

Tabela 8 - Síntese de informações Valparaíso, Goiás.
Síntese das Informações
Área da unidade territorial - 2017

61,450

Km²

Estabelecimentos de Saúde SUS

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

132.982

Pessoas

População residente - Homens

48,6%

Pessoas

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

-

Reais

2.595,24

Reais

-

Reais

510

Reais

População no último censo [2010]

Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios
particulares permanentes com rendimento domiciliar, por
situação do domicílio - Rural.
Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios
particulares permanentes com rendimento domiciliar, por
situação do domicílio - Urbana.
Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos
domicílios particulares permanentes - Rurais
Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos
domicílios particulares permanentes - Urbanas
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - 2010

0,746
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6

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 2018 .

Fonte: IBGE 2018. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/go/valparaiso-degoias/pesquisa/23/25124?detalhes=true

A região de Valparaíso não está diferente para este cenário, bem como o
estado de Goiás. O problema do empreendedorismo informal é que na maioria das
vezes está substanciado pelas restrições de recursos relacionados ao tempo e as
informações. Nessas circunstâncias, a improvisação tende a ser a escolha mais
provável e com isso tem-se aumentado o risco de não sucesso destes

6

Fonte: IBGE 2018. Disponível
goias/pesquisa/23/25124?detalhes=true.

em:

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/go/valparaiso-de-
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empreendedores, inutilizando muitas vezes negócios criativos e com grandes
potenciais de desenvolvimento.
À proposito, para uma população que vem crescendo nos últimos anos, esta
situação tende a aumentar dissipando assim necessidades prementes ao
desenvolvimento, como inclusive a inclusão no mercado de trabalho.
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 – IDH7 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,

7

http://www.seplan.go.gov.br/sepin/pub/conj/conj22/artigo07.pdf
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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 sociais que
estimulem a organização da sociedade civil.
Desta forma, fica constatada a necessidade de implementação de programas
e projetos de cunho social que venham a colaborar na redução desses índices.
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,
Elaborado por: NDE do Curso de Gestão Financeira - Aprovado por: Resolução nº 05/2018 CONSU: Versão: 1.1.
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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.
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 CONCEPÇÃO DO CURSO

3.1 Justificativa

As rápidas transformações no cenário dos negócios são impulsionadas pelo
uso intensivo de tecnologias e pela massificação das informações. Diante desta
premissa, as políticas públicas educacionais buscaram intensificar o ensino
direcionado a demanda que este cenário causou, isto é, a necessidade de mão de
obra qualificada e em curto prazo.
A capacidade de adaptação às mudanças, a agilidade nos processos de
tomada de decisão, a leitura dos movimentos de mercado – preferencialmente –
antecipando-se a estes movimentos, a formação de uma equipe eficiente, coesa,
produtiva e de alto desempenho, são essenciais para a obtenção de vantagens
competitivas sustentáveis, e até de sobrevivência dos negócios.
Assim, o setor produtivo foi coagido a mudar suas competências reinventando
continuamente a qualificação de sua mão-de-obra.
Por tudo isto, o curso de Gestão Financeira tem um papel essencial na
atividade econômica brasileira, pois diante deste cenário, facilita aos gestores o
Elaborado por: NDE do Curso de Gestão Financeira - Aprovado por: Resolução nº 05/2018 CONSU: Versão: 1.1.
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acesso às informações técnicas necessárias ao processo de gerir, fomentando o
profissionalismo da área, fato imprescindível para qualquer organização, da mais
simples a mais moderna, sendo regional, nacional e internacional.
Desta forma, o curso de Gestão Financeira contribui para a preparação em
identificar, avaliar e implementar ações, visando adaptar as organizações às novas
exigências impostas por um ambiente de mudanças sociais e econômicas. E, como
não poderia ser diferente, os cursos em Gestão Financeira a distância tem
apresentado um crescimento significativo nos últimos anos, estando entre os 10
(dez) mais procurados. Mais uma prova que estes surgem como uma das respostas
do setor educacional às necessidades e demandas da sociedade brasileira e ao
crescimento das organizações e empresas no Brasil.
Do ponto de vista da região onde está inserida, a FACESA opera em
consonância com os movimentos para melhoria do ensino superior e redefinição do
perfil e papel do tecnólogo, coloca-se como uma instituição voltada para as
necessidades da população e pretende ocupar um importante papel tanto no
Município de Valparaíso de Goiás, na RIDE, no Estado de Goiás e Distrito Federal
como prestadora de serviços, quanto na sociedade, como formadora de recursos
humanos.
A necessidade do curso surgiu por demanda também específica da
Associação Comercial, Empresarial e Industrial de Valparaiso de Goiás ACIVALGO, que conta hoje com mais de 300 associados, que identificou em seus
membros uma carência para a execução adequada do planejamento e controle
financeiro das empresas e pequenas indústrias locais. A justificativa de abertura do
curso será ainda balizada pelos resultados do Censo empresarial de Valparaíso de
Goiás que está sendo realizado desde 9 de junho de 2018 pela Secretaria de
Desenvolvimento econômico de forma a mapear todos os empreendimentos, formais
e informais, o que permitirá adequar o enfoque a ser direcionado para as disciplinas
e projetos integradores do curso.
Neste sentido, o curso de Tecnologia em Gestão Financeira da FACESA é
alicerçado na proposta de oferecer um currículo pleno preocupado na formação de
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profissionais de excelência, que atuem em equipes multidisciplinares, 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.
O curso de Tecnologia em Gestão Financeira em EaD da FACESA tem a
perspectiva de atrelar a formação da pessoa humana como ser integral e o
desenvolvimento de sua qualidade de vida, construindo uma consciência críticocriativa 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.
Ademais, o curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira a distância
da FACESA está em consonância com a Resolução CNE/CP nº3, de 18 de
dezembro de 2002, conforme seu art. 2º, onde reforça que os cursos de nível
tecnológico têm por objetivo:
a) incentivar

o

desenvolvimento

da

capacidade

empreendedora

e

da

compreensão do processo tecnológico, em suas causas e efeitos;
b) incentivar a produção e a inovação científico-tecnológica, e suas respectivas
aplicações no mundo do trabalho;
c) desenvolver competências profissionais tecnológicas, gerais e específicas,
para a gestão de processos e a produção de bens e serviços;
d) propiciar a compreensão e a avaliação dos impactos sociais, econômicos e
ambientais resultantes da produção, gestão e incorporação de novas
tecnologias;
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e) promover a capacidade de continuar aprendendo e de acompanhar as
mudanças nas condições de trabalho, bem como propiciar o prosseguimento
de estudos em cursos de pós-graduação;
f) adotar a flexibilidade, a interdisciplinaridade, a contextualização e a
atualização permanente dos cursos e seus currículos;
g) garantir a identidade do perfil profissional de conclusão de curso e da
respectiva organização curricular.

3.2 Responsabilidade Social na Formação

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.
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, 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 comum 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
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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.
A FACESA está inserida em uma região de população de baixa renda e tem
um compromisso social com esta comunidade, enquanto instituição formadora.
O exercício da Responsabilidade Social por meio das diversas ações,
principalmente extensionistas, que a instituição desenvolve, colabora grandemente
ao desenvolvimento econômico e social.
Ressalta-se a assistência prestada por meio dos eventos realizados pelos
acadêmicos, docentes e técnicos administrativos e acadêmicos, tais como:
I.

Aferições de pressão arterial e glicemia capilar, orientações sobre
autocuidados e hábitos de vida saudáveis, palestras sobre prevenção de
doenças, empreendedorismo, saneamento básico, reutilização, reciclagem e
redução de produtos;

II.

Oferta de serviços diversos em parceria com as Secretarias de Saúde,
Serviço Social e de Cidadania do Município;

III.

Desenvolvimento do projeto Ler não tem idade, em parceria com a Prefeitura
Municipal de Valparaíso do Goiás. Neste projeto, representa uma inovação
social no município, livros doados pela comunidade acadêmica da FACESA; e

IV.

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 Escola de Fisioterapia, localizada no
campus. Onde muitos indivíduos com são reabilitados de forma gratuita e
humanizada.
Os programas de extensão, com seus diferentes públicos destacam-se
também como instrumentos para a promoção da qualidade de vida da população.

Elaborado por: NDE do Curso de Gestão Financeira - Aprovado por: Resolução nº 05/2018 CONSU: Versão: 1.1.

28

Telefone: (61) 3627-4200
Rua Acre, Qd. 02. Lts. 17/18, s/n
Setor de Chácaras Anhanguera
Valparaíso de Goiás/GO
CEP 72870-508

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.
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 Escola 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 a Prefeitura Municipal e Secretaria Municipal de Saúde,
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, realiza-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
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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
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.
De mais a mais, a FACESA tem como metas a intensificação da
responsabilidade social no âmbito do ensino, iniciação científica e extensão.

3.2.1 Educação Ambiental e Sustentabilidade – Ações desenvolvidas na
FACESA

Dentre os valores enaltecidos pela FACESA, a educação ambiental e a
sustentabilidade

são

itens

de

grande

cuidado

e

preocupação.

Em

sua

responsabilidade social, a instituição toma medidas para proteção do meio ambiente
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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 – 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.



Coleta de águas pluviais para reutilização durante operações de limpeza dos
ambientes.



A 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.



O 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.



A substituição de murais em paredes por monitores de plasma, que perfazem
uma redução no uso de papel, além de possibilitarem maior diversidade e
eficiência na comunicação, sobretudo na transparência institucional.

Essas ações foram publicadas em e-Book pela Editora Sena Aires.
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3.3 Justificativa de oferta de vagas

A cidade de Valparaíso possui um sistema de ensino básico e superior,
público e privado, incluindo escolas técnicas de formação profissional. Essa rede é
composta de 59 estabelecimentos de ensino fundamental e 24 escolas de nível
médio. As matrículas no ensino médio do município revelam um total de 5.713
alunos (IBGE 2015).
Em Valparaíso de Goiás não existem Instituições de Ensino Superior
presenciais em funcionamento para o curso de Gestão Financeira.
Para modalidade à distância em relação à oferta de Curso Gestão Financeira,
existem 14 (quatorze) instituições que ofertam o curso na cidade sendo elas:
INSTITUIÇÕES (IES)

SIGLAS

NOME DO
CURSO

Universidade

Gestão

Cruzeiro do Sul

Financeira

Universidade
Paulista
Centro Universitário
de Maringá

UNIP

UNICESUMAR

Gestão
Financeira
Gestão
Financeira

Faculdade São Luís

Gestão

– GSA Ensino

Financeira

Faculdade

Gestão

Anhanguera

Financeira
Gestão

Universidade Estácio

Financeira

Universidade

Gestão

Anhenbi-Murumbi

Financeira

Universidade do
Norte do Paraná
Centro Universitário
Internacional
Centro Universitário

UNOPAR

UNINTER
PROJEÇÃO

Gestão
Financeira
Gestão
Financeira
Gestão

GRAU

MODALIDADE

Tecnólogo

A Distância

Tecnólogo

A Distância

Tecnólogo

A Distância

Tecnólogo

A Distância

Tecnólogo

A Distância

Tecnólogo

A Distância

Tecnólogo

A Distância

Tecnólogo

A Distância

Tecnólogo

A Distância

Tecnólogo

A Distância
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e Faculdade

Financeira

Projeção
Faculdade
Educacional da Lapa

FAEL

Gestão
Financeira

Universidade

Gestão

Metodista

Financeira
Gestão

UNIASSELVI
Universidade
Católica de Brasília

Financeira
UCB

Gestão
Financeira

Tecnólogo

A Distância

Tecnólogo

A Distância

Tecnólogo

A Distância

Tecnólogo

A Distância

Fonte: Dados IBGE e-MEC /2018.

Assim sendo, a partir dos dados apresentados, chega-se a uma realidade
desproporcional em relação ao restante do país no número de vagas de Gestão
Financeira para os habitantes de Valparaíso, pois em um município com população
de 159.500 habitantes, a razão de número de vagas por habitantes é
aproximadamente 0,0012 vagas/semestrais.
A partir desses dados, FACESA observa um campo aberto para novos
empreendimentos na área, oferecendo novas oportunidades de capacitação,
mediante a utilização de novas tecnologias e metodologias educacionais. Por meio
do seu PDI, procura ampliar sua atuação educacional, com metodologias
inovadoras, voltadas para o desenvolvimento pessoal e profissional. Isso ocorre
através da oferta de um ensino que conduza à cidadania e ao comprometimento
com os desafios da sociedade contemporânea.
Dessa forma, em decorrência do pequeno número de vagas ofertadas em
Valparaíso, o município claramente demanda por um novo Curso de Gestão
Financeira.

4 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA
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Sob esse aparato e considerando a literatura especializada, o processo
formativo é implementado como uma ação educativa metódica e intencional,
construída por meio de interações aluno/objeto de estudo/professor/tutor, com a
utilização do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) - moodleroons a partir da
compreensão da educação à distância como “mediação didático-pedagógica nos
processos de ensino e aprendizagem que ocorre com a utilização de meios e
tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores
desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos.
A concepção pedagógica adotada pelo curso, em relação à aprendizagem, é
a de que esta deve se efetivar na inter-relação com o outro, sempre com a mediação
da linguagem, e como um processo de elaboração compartilhada de significações.
Assim sendo, aprender é um ato social, embora materializado individualmente e que
ocorre sob a mediação pedagógica do professor.
Também é importante, no curso e para as vivências pessoais e interpessoais,
o pensamento de Paulo Freire, particularmente no que se refere à conscientização
como um processo de inserção crítica do indivíduo na realidade e de atuação para
transformá-la, ou seja, uma educação transformadora no contexto da necessidade
de construção da autonomia intelectual do sujeito que se apresenta ao aprender, isto
é, o estudante.
Esse propósito pressupõe mudanças pautadas no desenvolvimento das
competências e habilidades, no respeito ao ritmo individual, na formação de
comunidades de aprendizagem e nas redes de convivência, entre outras.
Desse modo, as atividades curriculares compreendem elementos teóricos que explicam e orientam a forma de abordagem do currículo e que se concretiza nas
práticas pedagógicas, as quais requerem, necessariamente, interações em um tripé
formado pelo professor/aluno/objeto de estudo - e, ao mesmo tempo, elementos
práticos, na medida do contato constante do aluno com o mercado de trabalho,
observada a realidade empresarial brasileira, em particular as peculiaridades dos
estados e cidades; as inovações tecnológicas e sua incorporação aos processos
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administrativos; a complexidade da própria contabilidade frente às atuais condições
de enfrentamento da competitividade empresarial em um mundo globalizado.
A demanda que justifica a oferta do curso proposto se consolida em função
do crescimento demográfico no DF e da região integrada de desenvolvimento
econômico (RIDE) que num futuro muito próximo deverá alcançar um teto jamais
imaginável, requerendo o quantitativo mínimo de profissionais da ciência contábeis
necessários para suprir as necessidades que serão exigidas pela RIDE neste
contexto que se projeta.
Portanto para atender a esta demanda que lança luz em futuro de
oportunidades é que a FACESA tem como desafio quebrar paradigmas naquilo que
tem na existência do mito de que a EaD não apresenta as mesmas condições de
aprendizagens e outros correlacionados, quando comparados ao sistema presencial.
Face às mudanças sociais decorrentes da revolução da tecnologia da
informação e ao surgimento da denominada sociedade pós-moderna (CASTELLS,
2005), observam-se mudanças nas posturas e nas estratégias do processo de
ensinar e de aprender. Neste contexto a educação passa a ser vista como eixo
articulador entre o indivíduo e a sociedade e a exigir novo panorama de ensino e
trabalho.
Nesse novo cenário a ideia de complexidade e rede são suas principais
características, quando se torna impossível fugir das relações que nos cerceiam
sejam elas de natureza biológica, social, política, econômica ou tecnológica.
A EaD, ou aprendizagem aberta e mediada pelas Tecnologias de Informação
e de Comunicação (TICs) - surge como possibilidade de atendimento as
necessidades dos professores e alunos, por ser mais flexível e respeitar a
individualidade, mais que o ensino formal (Rumble8). Acrescido a estas vantagens a
EaD conta em sua operacionalização com a mediação de diversas tecnologias
educacionais o que, permite que a educação alcance os mais diversificados lugares,
atendendo a demanda de formação, no caso em foco do trabalhador. Ao exercer sua

8

RUMBLE, Greville. Gestão de Sistemas de Ensino a Distância. Brasília: UNB, 2003.

Elaborado por: NDE do Curso de Gestão Financeira - Aprovado por: Resolução nº 05/2018 CONSU: Versão: 1.1.

35

Telefone: (61) 3627-4200
Rua Acre, Qd. 02. Lts. 17/18, s/n
Setor de Chácaras Anhanguera
Valparaíso de Goiás/GO
CEP 72870-508

função social a EaD minimiza ou erradica as questões da marginalização e exclusão
social, oportunizando que o trabalhador faça parte do sistema produtivo.
A EaD é uma realidade incontestável, reconhecida pela LDB 9.394/96 como
uma modalidade oficial de educação integrada aos diversos sistemas de ensino,
atendendo atualmente à formação inicial e continuada em todos os níveis de ensino,
diferenciando-se do ensino presencial apenas em relação ao seu funcionamento que
requer o suporte das TICs. Recentemente a legislação foi atualizada pelo 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, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, o
qual foi regulamentado pela Portaria Normativa nº 11 de 20 de junho de 2017,
cumprindo-se ainda outros dispositivos oficiais pertinentes.
No entanto, o uso das tecnologias como suporte deve ser criterioso, pois
conforme Lèvy 9 ela não deve ser usada a qualquer custo, mas sim acompanhar
consciente

e

deliberadamente

a

mudança

de

civilização

que

questiona

profundamente as formas institucionais, as mentalidades, a cultura dos sistemas
educacionais e, sobretudo, o papel do professor e de estudante.
Por isso, educadores precisam assimilar as mudanças que as TICs trazem à
escola e compreender que o novo paradigma educacional exige dos cidadãos uma
postura autônoma, criativa, crítica, ética e reflexiva.
Ainda, Peters10 nos leva a um raciocínio descortinador, ao destacar que:
A revolução das tecnologias digitais de comunicação e
informação está reduzindo o prazo de validade dos modelos e
facilitando a quebra de paradigmas mais resistentes e
orientando as ações educativas na direção dos interesses e
necessidades das pessoas, ao longo de toda a vida. (PETERS,
2003).

9

LEVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Ed. 34, 1999.
PETERS, Otto. Didática do Ensino a Distância. Rio Grande do Sul: Unisinos, 2002.

10
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Nesse cenário, segundo Giusta11, a EaD desponta para atender a parcela da
população que se encontra excluída da possibilidade de vivência de um processo de
educação permanente e para atender as exigências do “paradigma emergente” que
vê o conhecimento como uma rede em que todos os conceitos e todas as teorias
estão interconectados.
O denominado por Moraes12 como “emergente” é conhecido por Asmann 13
por sociedade do conhecimento que segundo o autor é complexa, dinâmica e sem
fronteiras.
Para Asmann assim como para Castells

14

a revolução tecnológica é

irreversível, e essa irreversibilidade é determinada pelas TICs, as quais permitem,
concomitantemente, a utilização de diversas formas de linguagem e a organização
de novos espaços de aprendizagem, por elas mediados.
A relevância do curso, pois, pode ser evidenciada na medida do atendimento
às principais demandas econômicas e socioambientais; por fazer-se chegar àqueles
que não tiveram a oportunidade de ingressar no ensino superior, ou aos que já se
encontram no mercado de trabalho e precisam de formação profissional com maior
flexibilidade de horários; por ter como missão “desenvolver a capacidade
empreendedora, mediante um ensino de qualidade, visando à formação integral e
continuada do cidadão, para atuar como agente transformador da realidade
empresarial e comunitária”.
Destaca-se, como um dos princípios curriculares, a contextualização que,
pressupondo interações entre o aluno e o objeto do conhecimento, a partir de
práticas nas diversas organizações, evoca áreas e dimensões presentes na vida
pessoal, social e cultural dos sujeitos e mobiliza competências cognitivas já
adquiridas.

11

GIUSTA, Agnela da Silva (org). Educação a Distância: uma articulação entre a teoria e a prática.
Belo Horizonte, PUC, 2003.
12
MORAES, Maria Cândida O Paradigma Educacional Emergente São Paulo: Papirus, 1999.
13
ASMANN, Hugo. Reencantar a Educação Rumo à Sociedade aprendente. Rio de Janeiro: Vozes,
2000.
14
CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede. São Paulo: Paz e Terra, 2005.
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Permeando esse entendimento está a interdisciplinaridade, que diz respeito à
minimização da fragmentação dos conhecimentos historicamente associada à
divisão social e técnica do trabalho. Destaca-se, no Curso, a oferta de disciplinas
cujas especificidades ensejam possibilidades de interligação entre os conteúdos de
uma mesma série ou de séries diferentes e ainda, entre os saberes historicamente
construídos.
Sob esses princípios, o processo formativo está referido: a) às relações
econômicas, socioambientais e produtivas, as quais influenciam conceitos, princípios
e objetivos do Curso, assim como as competências que o estudante deve construir;
b) à necessidade de manter-se o egresso atualizado em relação aos conhecimentos
da sua profissão; c) ao desenvolvimento de valores éticos, o que compreende, entre
outros aspectos, o respeito à diversidade de pessoas e grupos expressos na adoção
de posturas que propiciem a inclusão social.
Assim, o curso buscará assegurar o sucesso acadêmico por meio da
excelência do ensino, de um currículo baseado nas relações entre ciência,
tecnologia, sociedade e humanidades, valorizando a responsabilidade partilhada
com o discente na sua aprendizagem. O pacto com a excelência direciona as ações
institucionais para a procura de um desenho inovador de aprendizagem, apoiado por
novas tecnologias e por equipamentos modernos. Esse é o princípio pedagógico
mais importante da FACESA e que a diferencia das outras instituições de ensino
superior.
Nesse sentido a Educação a Distância pode e deve ser aplicada e
desenvolvida nos mesmos patamares de qualidade da educação presencial. É o que
se propõe o presente Projeto Pedagógico.
Apresenta-se aqui, as linhas gerais do funcionamento e organização didática
pedagógica.
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4.1 Políticas institucionais no âmbito do curso

As políticas institucionais de ensino, extensão e pesquisa, estão previstas no
âmbito do curso de Gestão Financeira 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:
I.

Comprometimento com a qualidade acadêmica e com a sustentabilidade;

II.

Disponibilização de infraestrutura moderna e atualizada;

III.

Ensino orientado por docentes qualificados e titulados;

IV.

Formação e preparação dos acadêmicos para a cidadania e para o mundo do
trabalho;

V.

Responsabilidade social;

VI.

Seriedade e transparência, observando-se os regulamentos internos;

VII.

Eficiência no atendimento ao acadêmico; e

VIII.

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.
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A concepção pedagógica adotada no curso, em relação à aprendizagem, é a
de que esta deve se efetivar na inter-relação 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. A
flexibilidade curricular se viabiliza pela oferta de atividades complementares.
O currículo do curso de Gestão Financeira contempla as orientações
constantes das DCNs, indicadas pelo Conselho Nacional de Educação como
indispensáveis à habilitação profissional.
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 a 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. Todo esse processo é realizado envolvendo discentes e docentes, tutores,
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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 as 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.
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 são desenvolvidas 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.
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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
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
à 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.
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4.1.1 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.



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:
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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
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; e



A unidade entre teoria e prática, por meio do desenvolvimento, por parte de
docentes e acadêmicos em atividades de iniciação científica.

Vale salientar, que cada curso oferecido possui seu próprio PPC, que reúne
informações acerca da concepção do curso, do perfil profissional, dos objetivos, da
matriz, bem como de todas as ações do curso, tendo em vista uma metodologia
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institucional que privilegia, além de estudos teóricos, a prática vivenciada em cada
área. Destaca-se nesse PPC 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.

4.1.2 Política de Graduação
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:
a) 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.
b) Aprender a fazer é um aprendizado da criatividade. “Fazer” também significa
criar algo, trazer à luz as próprias potencialidades criativas, para que venha a
exercer uma profissão em conformidade com suas predisposições interiores.
c) 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.
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d) 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) A construção coletiva expressa na intenção e prática de cada segmento
institucional, levando em conta a articulação dialética, diferenciação e
integração, globalidade e especificidade.
b) 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.
c) 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.
d) 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.
e) A extensão voltada para seus aspectos fundamentais, quais sejam, tornar a
coletividade beneficiária direta e imediata das conquistas do ensino e da
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.
f) O desenvolvimento curricular contextualizado e circunstanciado, expressão
da concepção de conhecimento como atividade humana processualmente
construída na produção da vida material; e
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g) A unidade entre teoria e prática, por meio do desenvolvimento, por parte de
docentes e acadêmicos em atividades de iniciação científica.

Vale salientar, que cada curso oferecido possui seu próprio PPC, que reúne
informações acerca da concepção do curso, do perfil profissional, dos objetivos, da
matriz, bem como de todas as ações do curso, tendo em vista uma metodologia
institucional que privilegia, além de estudos teóricos, a prática vivenciada em cada
área. Destaca-se nesse PPC 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.

4.1.3 Política de Iniciação Científica

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, regionais e nacionais.
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:
a) Conhecimento científico é o principal patrimônio para o desenvolvimento
econômico sustentável e responsável de uma região.
b) 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:
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a) Dinamização e manutenção de ações sistemáticas para o estímulo ao
desenvolvimento de uma cultura de iniciação científica entre docentes e
acadêmicos.
b) Integração da iniciação científica com o ensino da graduação por meio da
qualificação docente e da iniciação científica.
c) 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:
a) Apoio à criação de grupos de pesquisa envolvendo docentes internos e
externos à FACESA voltados a um interesse comum em área do
conhecimento específica.
b) Estabelecimento de mecanismos de qualificação e capacitação do corpo
docente.
c) Desenvolvimento

de

mecanismos

de

interação

com

a

comunidade

empresarial e órgãos de fomento à pesquisa.
d) 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 contém as seguintes formas de apoio, todas
regulamentadas e amplamente divulgadas:
a) Apoio à iniciação científica: aquisição de material permanente e de consumo
aos pesquisadores vinculados aos grupos de iniciação científica institucional.
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b) Apoio

à

qualificação

docente:

financiamento

para

participação

de

pesquisadores da Instituição em eventos científicos ou tecnológicos no país
ou no exterior, com apresentação de trabalhos de iniciação científica de sua
autoria.
c) Auxílio de iniciação científica: a acadêmicos de graduação, com o objetivo de
despertar a vocação científica mediante à participação em atividades de
iniciação científica, propiciando o fortalecimento e a consolidação das linhas
de iniciação científica da Instituição.

Com esse programa busca-se acentuar a qualidade do ensino da FACESA,
aliando ensino-iniciação científica-extensão.

4.1.4 Política de 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.
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
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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 Conselho Superior de Ensino, Iniciação Cientifica e Extensão
(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.

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 um espaço - Galeria de Artes - para exposição de artes no
intuito da valorização da cultura, ainda conta com 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
valores que eduquem cidadãos quanto à pluralidade étnico-racial, tornando-os
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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
5296/2004, prevê 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 pessoa com deficiência, de acordo com a Lei Nº 10.098, de 19 de dezembro
de 2000, todo aquele que apresenta limitação temporária ou permanente da
capacidade de relacionar-se com o meio e de utilizá-lo.
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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 com 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 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.
A memória cultural, à produção artística e o patrimônio cultural são temas
contemplados por meio do Momento Cultural e da Semana da Promoção dos
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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:
a) Os Programas de extensão: Melhor Idade (idosos cadastrados no Centro de
Terapia Ocupacional – CEMITO);
b) Benjamim (crianças de 06 a 12 anos residentes na comunidade local);
c) Promovendo Saúde nas Escolas (crianças e adolescentes do ensino
fundamental e médio de escolas locais); e
d) Comando de Saúde nas Empresas (colaboradores do CETESA e de
empresas parceiras).

4.1.5 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:
a) Contribuir para capacitar recursos humanos, oferecendo um diferencial de
competitividade para atender à demanda social que exige aprendizado
contínuo, particularmente nas áreas profissionais.
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b) 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
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:
a) Da busca pelo desenvolvimento de novas metodologias de ensino
aprendizagem e da ampla articulação didático científica com retorno para o
ensino de graduação.
b) Do desenvolvimento de iniciação científica, ampliando o domínio das áreas de
conhecimento a que estão afetas e possibilitando inovação tecnológica e o
desenvolvimento teórico.
c) 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:
a) Da formação de profissionais mais qualificados para a docência, investigação
e atuação profissional; e
b) Da promoção e desenvolvimento de parcerias, e outras formas de associação
com outras instituições acadêmicas, setor empresarial, setor público e terceiro
setor.
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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
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-científica.

4.1.6 Política de Educação Inclusiva

A política de educação inclusiva estabelecida pela FACESA tem como
objetivo principal proporcionar condições de acesso ao ensino superior a grupos
historicamente

discriminados,

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
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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) A participação da FACESA em programas governamentais, como Bolsa
Universitária, FIES e PROUNI, além de oferecer possibilidades de
financiamentos privados.
b) 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.
c) 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.
d) A aplicação da Portaria 3.284, de 07/11/2003, no sentido de assegurar aos
alunos com 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 das pessoas com
necessidades especiais.
e) A ampliação de projetos institucionais que contribuam para a inclusão social.

4.1.7 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,
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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.
A internacionalização e os intercâmbios no país colocam-se como princípios
inovadores para o ensino, iniciação científica e extensão.
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.

4.1.8 Políticas 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
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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, as experiências com a EaD proporcionam uma reflexão no
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 de graduação (Bacharelados, Licenciaturas e Tecnólogos), e de pósgraduação 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, vivência 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.
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A FACESA protocolou no segundo semestre de 2017, conforme previsão
anterior, Cursos Bacharelados e Tecnológicos na Modalidade a Distância nas áreas
das ciências humanas, educação e gestão, junto ao Ministério da Educação. Para
isso, mobilizou uma equipe de profissionais de Tecnologia da Informação e das
áreas técnicas profissionalizantes, de modo a oferecer os Cursos Técnicos com a
mesma competência e seriedade dos Cursos presenciais.
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:
a) 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.
b) Adotar a visão desenvolvimentista da sociedade através do conhecimento,
preconizando a justiça como foco da educação à distância.
c) Adotar

uma

estrutura

organizacional

curricular

que

promova

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.
d) 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.
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e) Oportunizar instrumentos que permitam a recuperação dos estudos de forma
qualificável e mensurável.
f) Flexibilizar o processo avaliativo por meio de metodologias adequadas ao
acolhimento de acadêmicos com perfil de aprendizagem diferenciado.
g) Estimular o diálogo e debate racional como mecanismo de compreensão e
resolução de diferenças culturais, hierárquicas e ideológicas.
h) 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.
i) Incentivar a capacidade e raciocínios dedutivos e indutivos e a iniciativa como
ferramental para o auto aprendizado; e
j) Fomentar o usufruto racional de recursos tecnológicos como mecanismos que
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 a ampla Biblioteca Virtual, Tutores especialmente
contratados para dar suporte ao aluno, Plantão de dúvidas, Estágios garantidos por
empresas conveniadas, uma Plataforma na Internet de fácil acesso, e equipe
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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.

4.1.8.1 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 ensinoaprendizagem 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
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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.
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 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 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 hibrido tanto para a graduação como para a pósgraduação.

4.2 Objetivos do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira

O gestor financeiro tem a responsabilidade de fazer todo o controle e o
planejamento financeiro da firma, não importando seu tamanho, de modo a
identificar suas despesas e ganhos em determinado período de tempo. Esta é uma
ação que ajuda a empresa a encontrar um equilibro em suas contas.
Assim, gestor financeiro deverá ser o profissional responsável por fazer este
controle, além de ser responsável pelo planejamento financeiro da organização, pela
gestão dos recursos financeiros e da equipe responsável pela área financeira da
empresa. Este colaborador também atuará decisivamente na prestação de contas e
tomada de decisões empresariais.
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a) Objetivo Geral
Pensando na atuação do Gestor Financeiro o curso da FACESA terá por
objetivo gera de formar Tecnólogos em Gestão Financeira com capacidade
empreendedora, comprometidos com valores éticos e sociais, capazes de
desenvolver habilidades e competências gerenciais e negócios autossustentáveis,
propiciando a criação de produtos e serviços inovadores, exercendo liderança
transformadora, focados em resultados.

b) Objetivos Específicos
São objetivos específicos do curso:
 Formar

Gestores

Financeiros

comprometidos

com

a

realidade

socioeconômica, política e cultural da comunidade onde atua;
 Potencializar a utilização de recursos da Tecnologia da Informação e
Comunicação na vivência de sua profissão;
 Formar empreendedores éticos, criativos e inovadores com visão de
mundo internacionalizado e globalizado, aptos a tomar decisões a partir
da compreensão das condições socioambientais, políticas, econômicas e
culturais que interferem no gerenciamento organizacional;
 Promover atividades de ensino, pesquisa e extensão em perspectiva
interdisciplinar e que resultem em profissionais capazes de conceber e
implementar projetos e processos de organização e reorganização
administrativas, de planejamento e melhoria de desempenho, incluindo as
áreas de finanças, recursos humanos, sistemas de informação, produção
e marketing em organizações produtoras de bens e de prestação de
serviços, de todos os portes e em todos os segmentos;
 Disseminar a cultura empreendedora, visando à identificação de
oportunidades e à implementação de projetos e negócios;
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 Construir percepções de modelos de gestão cada vez mais criativos e
inovadores correlatos às ferramentas virtuais e suas respectivas
utilizações;
 Incentivar a adoção de estratégias que possam impactar positivamente no
desenvolvimento sustentável local e global;
 Propiciar aos alunos a vivência de valores e atitudes de respeito à
diversidade de pessoas e grupos nos aspectos econômico, social e
cultural;
 Ampliar a fluência digital do aluno em mídia de educação à distância,
crescentemente exigida em programas de educação corporativa nas
empresas.

Dessa maneira, as competências a serem desenvolvidas pelo discente serão
articuladas com as necessidades locais e regionais, havendo planejamento para sua
ampliação em função de novas demandas apresentadas pelo Mercado e pelo
mundo do trabalho.

4.3 Perfil profissional do egresso

O Curso de Gestão Financeira da FACESA destina-se a formar profissionais
com sólida formação básica, humanística e cultural, capazes de compreender o
contexto dos procedimentos contábeis e financeiros de modo integrado, sistêmico e
estratégico.
A FACESA deverá assegurar a seu egresso uma formação generalista na
área de gestão e negócios com enfoque na área financeira e contábil, com uma
visão ampla e global.
Independentemente de modalidade de ensino a qualidade e a seriedade
devem ser coerentes com o perfil do egresso que desejamos. O egresso deve estar
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habilitado a atuar nas organizações e a empreender seu próprio negócio,
evidenciando condições para:
I.

analisar diferentes cenários, levando em consideração aspectos éticos,
legais, ambientais e técnicos;

II.

incorporar práticas inovadoras na gestão financeira;

III.

integrar ao planejamento estratégico a execução do plano financeiro e
orçamentário;

IV.

colaborar no planejamento organizacional e trabalhar em equipes
multidisciplinares;

V.

apurar, analisar, interpretar e relatar as informações obtidas por meio
de indicadores econômicos e financeiros;

VI.

gerenciar recursos financeiros com eficácia, eficiência e efetividade;

VII.

utilizar instrumentos e métodos quantitativos e qualitativos para tomada
de decisões em finanças;

VIII.

planejar e tomar decisões financeiras com base na análise do ambiente
econômico e das questões conjunturais;

IX.

avaliar e recomendar a composição de recursos financeiros, bem como
fontes de captação e aplicação mais adequadas às atividades
organizacionais; e

X.

avaliar e gerenciar risco e retorno no âmbito empresarial e de mercado.

XI.

Realizar as mudanças internas necessárias para acompanhar as
mudanças externas, compreendendo a história, bem como as
diferentes escolas da administração, cultura e o clima da organização;

XII.

Analisar e aplicar o processo de planejamento estratégico e tomado de
decisões para gestão financeira da organização;

XIII.

Utilizar a matemática financeira como ferramenta facilitadora da gestão
financeira;

XIV.

Realizar análises e diagnosticar a situação econômica e financeira da
organização, através da análise dos demonstrativos financeiros;
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XV.

Analisar e avaliar os produtos e serviços ofertados no mercado de
capitais, identificando as oportunidades e riscos existentes por tipo de
operação financeira;

XVI.

Planejar e implementar sistemas de gestão do circulante da
organização, como o fluxo de caixa, contas a receber, bancos,
estoques e outros;

XVII.

Elaborar, executar, monitorar e avaliar a execução do planejamento
orçamentário da organização;

XVIII.

Decidir sobre investimentos, com base na avaliação análise de
indicadores, índices e estudos de viabilidade econômica;

XIX.

Realizar as operações tributárias, bem como cumprir as exigências
legais em vigência, compreendendo os conceitos básicos de legislação
os diferentes sistemas tributários;

XX.

Compreender os fundamentos da moderna gestão, bem como os
conceitos e definições de qualidade;

XXI.

Discernimento ético, assegurando os princípios legais, sociais e
ambientais inerentes ao exercício profissional; e

XXII.

Apresentar uma visão humanística, sistêmica e estratégica.

4.3.1 Competências chave

Dentre várias competências desejáveis, destacamos as atitudes mais
valorizadas no campo profissional, intensamente trabalhadas na Instituição:
a) Iniciativa;
b) Criatividade;
c) Inovação;
d) Determinação;
e) Vontade política;
f) Abertura às mudanças;
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g) Adaptabilidade a diferentes modelos organizacionais sempre marcados por
percepções de um mundo internacional e globalizado;
h) Habilidades de comunicação e negociação;
i) Expressão e comunicação compatíveis com o exercício profissional, inclusive
nos processos de negociação e nas comunicações interpessoais ou
intergrupais;
j) Competência lógica e quantitativa;
k) Raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e formulações
matemáticas presentes nos fenômenos produtivos, administrativos e de
controle;
l) Competência racional e estratégica;
m) Capacidade de reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, atuar
preventivamente, transferir e generalizar conhecimentos e exercer o processo
de tomada de decisão;
n) Capacidade de empreender; e
o) Competência em consultoria e projetos.

Dessa maneira, o plano de integralização da carga horária do curso de
Gestão Financeira prevê a formação do tecnólogo no período de 4 (quatro)
semestres letivos, por meio da matriz curricular do curso de Tecnologia em Gestão
Financeira à distância que está organizada com 26 (vinte e seis) disciplinas,
distribuídas em quatro módulos, a serem integralizadas no mínimo de 2 (dois) e no
máximo 4 (quatro) anos. A integralização dos componentes curriculares compreende
um total de 1695h (mil seiscentos e noventa e cinco) horas.
Para que o egresso do curso em Gestão Financeira possa desempenhar suas
futuras atribuições profissionais com a qualidade esperada dos graduados pela
FACESA, as competências gerais apresentadas geram habilidades a serem
desenvolvidas ao longo de sua formação acadêmica em cada um dos componentes
curriculares do curso, quando da apresentação do ementário.
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De forma a institucionalizar o acompanhamento do egresso e permitindo a
determinação das ações institucionais para a melhoria do perfil, bem como manter o
compromisso com a qualificação continuada de seu pessoal, a FACESA
institucionalizou a Comissão de Acompanhamento do Egresso, articulando-se com o
Núcleo de Mobilidade Acadêmica e o Núcleo de Apoio Pedagógico, esta Comissão
acompanha, sonda e oferta oportunidades para a constante melhoria da atividade
profissional, social e cívica dos egressos, inclusive por meio de ações sociais e
extensionistas como a Noite do Egresso, que objetiva a transferência de percepções
entre os acadêmicos em graduação e os egressos que já conhecem o mercado
profissional e suas características.
Esse trabalho conjunto propiciou a obtenção de uma série de convênios para
o atendimento das expectativas dos egressos, nas quais podem ser citadas:
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.

4.4 Integração teoria e prática

O mercado de trabalho para o Tecnólogo em Gestão Financeira é amplo,
possibilitando a atuação em organizações públicas e privadas nos segmentos
industriais, serviços e comércio. Nessas organizações, o profissional pode praticar
as habilidades e competências desenvolvidas no decorrer de sua formação
profissional.
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O Tecnólogo em Gestão Financeira é peça fundamental para a definição da
estratégia do negócio, gerenciamento das ações de marketing, das atividades de
logística e vendas. Seus conhecimentos e habilidades são fundamentais para
companhias de segmentos variados, sejam elas públicas, privadas ou sem fins
lucrativos, além disso, possui um perfil extremamente versátil, sendo uma peça
importante em setores e departamentos diversos.

4.5 Coerência do Currículo com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs)

O currículo do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira, na
modalidade EaD da FACESA, foi estruturado de acordo com as orientações do
Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia e na Portaria ENADE 2018
para o curso, bem como das Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a
organização e o funcionamento dos cursos superiores de tecnologia.
Assim, o Curso de Gestão Financeira, na modalidade a distância da FACESA
visa propiciar ao egresso o conhecimento dos temas das seguintes áreas de gestão,
apresentados nas disciplinas do curso e nos Projetos Integradores propostos:
a) Análise de cenário econômico: indicadores e políticas macroeconômicas;
b) Contabilidade Geral: classificação de contas, estrutura do Balanço Patrimonial
e Demonstração do Resultado;
c) Análise das Demonstrações Contábeis;
d) Matemática Financeira;
e) Análise de Viabilidade Econômico-Financeira: VPL, TIR e Payback;
f) Custos Empresariais: custos de produção, formas de custeio, análise CVL e
formação de preços;
g) Estrutura e funcionamento do Sistema Financeiro Nacional;
h) Captação e aplicação de recursos financeiros;
i) Mercado de Capitais;
j) Gestão do fluxo de caixa;
Elaborado por: NDE do Curso de Gestão Financeira - Aprovado por: Resolução nº 05/2018 CONSU: Versão: 1.1.

69

Telefone: (61) 3627-4200
Rua Acre, Qd. 02. Lts. 17/18, s/n
Setor de Chácaras Anhanguera
Valparaíso de Goiás/GO
CEP 72870-508

k) Gestão de contas a receber e de contas a pagar; e
l) Planejamento, execução e controle orçamentário.

O curso prevê ainda a oferta das disciplinas de LIBRAS e de Diversidade
Humana em caráter optativo. Nestas disciplinas são apresentados a discussão dos
temas das Políticas de Educação Ambiental, de Educação em Direitos humanos e
de relações étnico-raciais e o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e
indígena como pode ser visualizado no quadro abaixo, atendendo assim as
diretrizes indicadas no item 4.6:
MÓDULO II
SEMESTRE

COD

DISCIPLINA

CH

EIXOS

2º

8

Gestão Ambiental

30

Educação Ambiental

OPTATIVAS
Direitos Humanos/
4º

27

Diversidade Humana (optativa)

45

Educação das Relações
Étnico-Raciais

28

LIBRAS (optativa)

45

LIBRAS

4.6 Estrutura Curricular

4.6.1 Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental

O Curso de Gestão Financeira na modalidade a distância aborda, ao longo do
seu desenvolvimento, aspectos sociais, éticos e da educação ambiental previstos
pelo Conselho Nacional de Educação, por meio do Parecer CNE/CP nº 14, de 6 de
junho de 2012, que originou a Resolução CNE/CP nº 2, de 15 de junho de 2012,
estabeleceu as diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental, na
educação básica e na educação superior, orientando a implementação do
determinado pela Constituição Federal e pela Lei nº 9.795, de 1999, a qual dispõe
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sobre a Educação Ambiental (EA) e institui a Política Nacional de Educação
Ambiental (PNEA), definindo seus objetivos e princípios.
Segundo a Resolução, em seu Artigo 8º, determina como Diretriz Curricular:

§ 1º O respeito à autonomia da dinâmica escolar e acadêmica que deve ser
desenvolvida como uma prática educativa integrada e interdisciplinar, contínua e
permanente em todas as fases, etapas, níveis e modalidades, não devendo, como
regra, ser implantada como disciplina ou componente curricular específico.

§ 2º Parágrafo único. Nos cursos, programas e projetos de graduação, pósgraduação e de extensão, e nas áreas e atividades voltadas para o aspecto
metodológico da Educação Ambiental, é facultada a criação de componente
curricular específico.

O atributo "ambiental" na tradição da Educação Ambiental brasileira e latinoamericana mobiliza atores sociais comprometidos com a prática político-pedagógica
transformadora e emancipatória capaz de promover a ética e a cidadania ambiental,
representando um elemento estruturante que demarca um campo político de valores
e práticas.
Ainda, segundo a Resolução, Art. 10: “As instituições de Educação Superior
devem promover sua gestão e suas ações de ensino, pesquisa e extensão
orientadas pelos princípios e objetivos da Educação Ambiental”.
No Título III da Resolução, sobre a Organização Curricular, o Art. 14,
estabelece que a educação ambiental deve contemplar, dentre outros:

§ 1º A abordagem curricular que enfatize a natureza como fonte de vida e relacione
a dimensão ambiental à justiça social, aos direitos humanos, à saúde, ao trabalho,
ao consumo, à pluralidade étnica, racial, de gênero, de diversidade sexual, e à
superação do racismo e de todas as formas de discriminação e injustiça social;
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§ 2º A abordagem curricular integrada e transversal, contínua e permanente em
todas as áreas de conhecimento, componentes curriculares e atividades escolares e
acadêmicas;

§ 3º O aprofundamento do pensamento crítico-reflexivo mediante estudos científicos,
socioeconômicos, políticos e históricos a partir da dimensão socioambiental,
valorizando a participação, a cooperação, o senso de justiça e a responsabilidade da
comunidade educacional em contraposição às relações de dominação e exploração
presentes na realidade atual;

§ 4º O incentivo à pesquisa e à apropriação de instrumentos pedagógicos e
metodológicos que aprimorem a prática discente e docente e a cidadania ambiental.

Enfatizando o Art. 15, o compromisso da instituição educacional, o papel
socioeducativo, ambiental, artístico, cultural e as questões de gênero, etnia, raça e
diversidade que compõem as ações educativas, a organização e a gestão curricular
são componentes integrantes dos projetos institucionais e pedagógicos da Educação
Básica e da Educação Superior.

§ 2º O planejamento dos currículos deve considerar os níveis dos cursos, as idades
e especificidades das fases, etapas, modalidades e da diversidade sociocultural dos
discentes, bem como de suas comunidades de vida, dos biomas e dos territórios em
que se situam as instituições educacionais.

§ 3º O tratamento pedagógico do currículo deve ser diversificado, permitindo
reconhecer e valorizar a pluralidade e as diferenças individuais, sociais, étnicas e
culturais dos discentes, promovendo valores de cooperação, de relações solidárias e
de respeito ao meio ambiente.
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Nos Artigos 16 e 17, a Resolução destaca a inserção dos conhecimentos
concernentes à Educação Ambiental nos currículos da Educação Superior por meio
da transversalidade, mediante temas relacionados com o meio ambiente e a
sustentabilidade socioambiental; dos conteúdos dos componentes constantes do
currículo; da combinação de transversalidade e de tratamento nos componentes
curriculares; e de outras formas de inserção na organização curricular, considerando
a natureza dos cursos.
A FACESA, em consonância com essa Resolução, promove o estímulo da
visão integrada, multidimensional da área ambiental, considerando as influências
políticas, sociais, econômicas, psicológicas, dentre outras:


Na relação entre sociedade, meio ambiente, natureza, cultura, ciência e
tecnologia; pensamento crítico por meio de estudos filosóficos, científicos,
socioeconômicos, políticos e históricos, na ótica da sustentabilidade
socioambiental, valorizando a participação, a cooperação e a ética;



reconhecimento e valorização da diversidade dos múltiplos saberes e olhares
científicos e populares sobre o meio ambiente, em especial de povos
originários e de comunidades tradicionais;



vivências que promovam o reconhecimento, o respeito, a responsabilidade e
o convívio cuidadoso com os seres vivos e seu habitat;



reflexão sobre as desigualdades socioeconômicas e seus impactos
ambientais, que recaem principalmente sobre os grupos vulneráveis, visando
à conquista da justiça ambiental;



uso das diferentes linguagens para a produção e a socialização de ações e
experiências coletivas as quais propõem a integração da comunicação com o
uso de recursos tecnológicos na aprendizagem.
No Curso de Tecnologia em Gestão Financeira, na modalidade à distância, a

Educação Ambiental além de forma transversal em disciplinas relacionadas às áreas
de estratégia, recursos humanos e produção, na disciplina de Gestão Ambiental do
2º semestre.
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4.6.2 Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações ÉtnicoRaciais

Com a alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº
9.394/1996, pela Lei nº e a lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, com as alterações
introduzidas pela Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008, tornou-se obrigatório nos
Sistemas de Ensino Fundamental e Médio, oficiais e particulares o estudo sobre
História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, incluindo nos conteúdos programáticos.
Diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da
população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da
história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil,
a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade
nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política,
pertinentes à história do Brasil.
A Lei nº 10.639/2003 instituiu o dia 20 de novembro como “Dia Nacional da
Consciência Negra”. A partir da referida Lei, o Conselho Nacional de Educação, com
fundamento no Parecer CNE/CP nº 03, de 10 de março de 2004, editou a Resolução
CNE/CP nº 01, de 17 de julho de 2004, instituindo as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História
e Cultura Afro-Brasileira e Africana, a serem observadas pelas Instituições de
ensino, que atuam nos níveis e modalidades da Educação Brasileira e, em especial,
por Instituições que desenvolvem programas de formação inicial e continuada de
docentes.
Como diretriz curricular, a Resolução CNE/CE nº 01/2004 estabelece que:


As instituições de ensino superior devem incluir, nos conteúdos de disciplinas
e atividades curriculares dos cursos que ministram a Educação das Relações
Étnico-Raciais, bem como o tratamento de questões e temáticas que dizem
respeito aos afrodescendentes, nos termos explicitados no Parecer CNE/CP
n.ᵒ 3/2004;
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o cumprimento das referidas Diretrizes Curriculares, por parte das instituições
de ensino, será considerado na avaliação das condições de funcionamento do
estabelecimento.

A FACESA promove nos cursos de bacharelado, licenciatura e de tecnologia
a Educação das Relações Étnico-Raciais, bem como o tratamento de questões e
temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes, conforme o parecer CNE/CP nº
03, de 10 de março de 2004, tendo por “objetivo a divulgação e produção de
conhecimentos, bem como de atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos
quanto à pluralidade étnico-racial, tornando-os capazes de interagir e de negociar
objetivos comuns que garantam, a todos, respeito aos direitos legais e valorização
de identidade, na busca da consolidação da democracia brasileira”, conforme o que
preconiza as diretrizes Curriculares Nacionais para a educação das relações étnicoraciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana.
A educação para as Relações Étnico-Raciais no Curso de Gestão Financeira,
na modalidade a distância da FACESA, é viabilizada por meio da abordagem de
temas que apontam a importância da diversidade cultural existente no País e sua
influência no comportamento social. Esta temática é tratada, além de forma
transversal ela é vista também na disciplina optativa Diversidade Humana, ofertada
no 4º semestre do curso.

4.6.3 Diretrizes Curriculares Nacionais para Direitos Humanos

As Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos foram
estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação, por meio da Resolução
CNE/CP nº 01, de 30 de maio de 2012, a partir do contido no Parecer CNE/CP nº
08, de 6 de março de 2012.
As diretrizes estabelecidas foram ancoradas no que dispõe a “Declaração
Universal dos Direitos Humanos de 1948, a Declaração das Nações Unidas sobre a
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Educação e Formação em Direitos Humanos (Resolução A/66/137/2011), a
Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(Lei nº 9.394/1996), o Programa Mundial de Educação em Direitos Humanos
(PMEDH 2005/2014), o Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3/Decreto
nº 7.037/2009), o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH/2006)
e as diretrizes nacionais emanadas pelo Conselho Nacional de Educação, bem
como outros documentos nacionais e internacionais que visem assegurar o direito à
educação a todos (as)”.
Ao editar a Resolução CNE/CP nº 01/2012, o Conselho Nacional estabeleceu
que a Educação em Direitos Humanos, um dos eixos fundamentais do direito à
educação, refere-se ao uso de concepções e práticas educativas fundadas nos
Direitos Humanos e em seus processos de promoção, proteção, defesa e aplicação
na vida cotidiana e cidadã de sujeitos de direitos e de responsabilidades individuais
e coletivas.
Os Direitos Humanos, internacionalmente reconhecidos como um conjunto de
direitos civis, políticos, sociais, econômicos, culturais e ambientais, sejam eles
individuais, coletivos, transindividuais ou difusos, referem-se à necessidade de
igualdade e de defesa da dignidade humana.
Estabeleceu ainda, conforme disposto no § 2º do Art. 2º, que aos sistemas de
ensino e suas instituições cabe à efetivação da Educação em Direitos Humanos em
seus processos de promoção, proteção, defesa e aplicação na vida cotidiana e
cidadã de sujeitos de direitos e de responsabilidades individuais e coletivas,
implicando a adoção sistemática dessas diretrizes por todos os envolvidos nos
processos educacionais.
A FACESA, em concordância com as Diretrizes Nacionais para a Educação
em Direitos Humanos, estrutura-se através do Projeto de Alto Padrão promovendo a
educação para a mudança e a transformação social, compondo o Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI), seguindo os princípios de:
I.

Dignidade humana;

II.

igualdade de direitos;
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III.

reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades;

IV.

laicidade do Estado;

V.

democracia na educação;

VI.

transversalidade, vivência e globalidade; e

VII.

sustentabilidade socioambiental

A inserção dos conhecimentos concernentes à Educação em Direitos
Humanos, na organização do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira,
ocorre pela transversalidade, por meio de temas relacionados aos Direitos Humanos
e tratados interdisciplinarmente em disciplinas como Direito Empresarial e em
Diversidade Humana.

4.6.4 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.
Para promover essa forma de flexibilização curricular, as Coordenações de
Cursos, a cada semestre, organizam e gerenciam, junto ao NDE e professores do
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curso, a atualização dos planos de ensinos e das Unidades de aprendizagem de
cada disciplina, de acordo com as demandas.
O Curso de Tecnologia em Gestão Financeira da FACESA garante assim a
flexibilidade curricular por meio do acompanhamento das demandas do mercado e
da sociedade, realizado pelo NDE do curso, de forma a atualizar, durante o percurso
do curso, os temas tratados nas disciplinas, bem como os enfoques das atividades
propostas para o curso, como o projeto integrador.

4.6.5 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

implementação da transversalidade entre conteúdos e metodologias, com a
valorização do conhecimento acumulado e sua reinterpretação frente a novos
conceitos.
Outrossim, isso garantirá a flexibilização curricular atrelada à aplicação e
compreensão dos aspectos estudados em sua realidade.
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4.6.6 Articulação da teoria com a prática

A articulação teoria-prática do Curso de Gestão Financeira 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 ensinoaprendizagem como instrumentos de desenvolvimento do discente, disseminando a
pesquisa e situações que demandam análise crítica.
A realização do Projeto Integrador e das atividades extracurriculares
ofertadas pelo curso como as desenvolvidas nas Centrais de Consultoria
empresarial e de Empregabilidade e na Empresa Júnior também propiciam a
articulação entre teoria e prática. A Empresa Junior será implementada com o apoio
do corpo docente. A FACESA encontra-se em fase de negociação com o SEBRAE
para apoio para implementação da Empresa Júnior.

4.6.7 Coerência dos Objetivos do Curso e a Estrutura Curricular

O currículo do Curso de Gestão Financeira da FACESA está coerente com os
objetivos do curso e com o compromisso da IES com Valparaíso e Goiânia, como
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também com o país em que o curso está inserido (através da oferta na modalidade
EAD).
Para isso promove a formação de profissionais por meio dos conteúdos
curriculares elencados na matriz curricular que se encontram em concordância com
os objetivos do curso e priorizam a qualidade da formação de profissionais capazes
de estimular o desenvolvimento de projetos junto à comunidade.

4.7 Currículo do curso

O currículo proposto para o curso busca equilibrar, adequadamente,
conteúdos

que

possam

desenvolver

tanto

as

competências

profissionais

tecnológicas, gerais e específicas, quanto os fundamentos científicos e humanísticos
necessários ao desempenho profissional do tecnólogo em Gestão Financeira.
As

disciplinas

estão

inter-relacionadas

pela

complementaridade

dos

conteúdos e pela distribuição ao longo do curso. As disciplinas referentes aos pilares
da atividade profissional tecnológica foram colocadas no currículo com o intuito de
apresentar o aumento da complexidade de cada conteúdo na medida em que se
avança no currículo.
Desta forma as disciplinas que tratam os conteúdos de maneira mais
abrangente

são

dispostas

no

início

do

currículo

enquanto

àquelas

que

pormenorizam os temas estão dispostas ao final do curso.
Atendendo aos pressupostos do Catálogo Nacional de Cursos Superiores de
Tecnologia, as competências a serem desenvolvidas durante o curso convergem
para um mapa que reúne conhecimentos, habilidades e atitudes que deverão ser
trabalhadas nos componentes curriculares do curso.
Cabe destacar que os conhecimentos se referem aos pressupostos teóricolegais que fundamentam a área organizacional. Já as habilidades a serem
exercitadas contribuirão com os aspectos operacionais da Gestão Financeira, ou
seja, os métodos, técnicas e processos aplicados aos desafios, problemas e rotinas
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da prática profissional. As atitudes a serem fortalecidas estão relacionadas aos
valores e crenças da formação profissional, principalmente, em uma área onde a
transparência nos processos e nas atitudes necessita ser fortalecida.
Observando os âmbitos que abrangem o conjunto de competências e
habilidades, o curso foi estruturado considerando eixos temáticos, trabalhados de
forma crescente e integrada, à medida que o estudante avança seus estudos
durante os semestres. São eles:
Eixo 1 - Formação Básica: têm por finalidade proporcionar ao aluno
formação e cultura geral e de gestão que lhe permita dispor de maiores condições
para confrontar a teoria com a prática, bem como adquirir uma visão crítica do seu
ambiente e, em especial, do universo em que se situa a sua profissão.
Eixo 2 – Gestão Básica: tem por objetivo propiciar ao aluno o domínio de
instrumental necessário para intervir na dinâmica gerencial por meio do
aprofundamento de conhecimentos técnicos da área de gestão e negócios.
Eixo 3 – Gestão Financeira: tem por objetivo propiciar ao aluno o domínio de
instrumental específico para atuação e gestão necessário para intervir na dinâmica
da gestão financeira, por meio do aprofundamento de conhecimentos técnicos
específicos da área.
As disciplinas que compõem cada eixo podem ser verificadas no Quadro
abaixo:
Quadro – Eixos de Formação
Eixo 1

Eixo 2

Eixo 3

Formação Básica

Gestão Básica

Gestão Financeira

Disciplina
Comunicação
Empresarial

Economia e Mercado

CH

60

45

Disciplina
Sistema de Informações
Gerenciais
Gestão das Funções
Organizacionais

CH

Disciplina

CH

Análise de
45

Demonstrativos

45

Financeiros
75

Finanças:
Fundamentos e

120
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Processos
Métodos Quantitativos

75

Gestão Ambiental

30

Contabilidade

75

Estratégia Empresarial

75

Matemática Financeira

60

Direito Empresarial

45

Empreendedorismo

75

Libras *

45

Diversidade Humana*

45

Aplicados à Gestão

Processos de Formação
de Preços
Planejamento Tributário
Compras, Contratações
e Terceirizações.

Analise e Decisão de
Investimentos
Planejamento
Financeiro
Análise de Custos

75

75

Mercado de Capitais

75

75

Análise de Risco e
Crédito
Auditoria
Administração do
Circulante

Indicadores
Controladoria
480

75

75

Orçamento e

Carga Horária Total

45

450

75
60
75

45
75
765

(*) Disciplinas optativas.

Os conteúdos curriculares, compostos de 25 disciplinas obrigatórias e uma
optativa, possibilitam assim 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. Lembrando
que para a integralização da grade curricular, o aluno poderá cursar uma disciplina
optativa de 45 horas.
Outrossim, são verificados no curso de forma transversal e/ou em disciplina
específica 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 e o ensino de LIBRAS. Tais conteúdos
vão diferenciar o curso de Gestão Financeira da FACESA dentro da área
profissional, induzindo o contato com conhecimento recente e inovador.
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Quadro – Núcleo de Formação
Código

Núcleo de formação

Disciplinas

Horas

% das horas

I

Formação Básica

1, 2, 5, 6, 12, 13, 14,16

480

28,3

II

Gestão Básica

3, 4, 8, 10, 18, 20,21

450

26,6

765

45,1

7, 9, 11, 15, 16, 17, 19, 22, 23,
II

Gestão Financeira

24,25

Distribuição das Horas por Núcleo de
Formação (em %)

Gestão Financeira

Gestão Básica

Formação Básica

0

100

Formação Básica

200

300

400

Gestão Básica

500

600

700

800

Gestão Financeira

4.8 Matriz curricular

O plano de integralização da carga horária do curso de Gestão Financeira da
FACESA prevê a formação do graduando no período de 2 (dois) anos. A matriz
curricular do curso Gestão Financeira à distância, está organizada com 26 (vinte e
seis), disciplinas sendo uma delas optativa, distribuídas em 4 (quatro) módulos, a
serem integralizadas no mínimo de 2 (dois) e no máximo de 4 (quatro) anos. A
integralização dos componentes curriculares (obrigatórios e optativos) do curso
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compreende um total de 1695 (um mil, seiscentos e noventa e cinco) horas,
consideradas em hora relógio.
Quadro – Matriz Curricular
SEMESTRE

1º

COD

Disciplina

CH

1

Comunicação Empresarial

60

2

Economia e Mercado

45

3

Sistema de Informações Gerenciais

45

4

Gestão das Funções Organizacionais

75

5

Métodos Quantitativos Aplicados à Gestão

75

6

Contabilidade

75

Subtotal

SEMESTRE

2º

MÓDULO I
7

Análise de Demonstrativos Financeiros

45

8

Gestão Ambiental

30

9

Finanças: Fundamentos e Processos

120

10

Estratégia Empresarial

75

11

Análise e Decisão de Investimentos

45

12

Matemática Financeira

60

Subtotal

SEMESTRE

3º

375

MÓDULO II
13

Direito Empresarial

45

14

Empreendedorismo

75

15

Planejamento Financeiro

75

16

Análise de Custos

75

17

Mercado de Capitais

75

18

Processos de Formação de Preços

75

19

Análise de Risco e Crédito

75

Subtotal

SEMESTRE

4º

375

495

MÓDULO III
20

Planejamento Tributário

75

21

Compras, Contratações e Terceirizações.

75

Elaborado por: NDE do Curso de Gestão Financeira - Aprovado por: Resolução nº 05/2018 CONSU: Versão: 1.1.

84

Telefone: (61) 3627-4200
Rua Acre, Qd. 02. Lts. 17/18, s/n
Setor de Chácaras Anhanguera
Valparaíso de Goiás/GO
CEP 72870-508

22

Auditoria

60

23

Administração do Circulante

75

24

Orçamento e Indicadores

45

25

Controladoria

75

26

Optativa 1

45

Subtotal

450

MODULO IV
TOTAL
SEMESTRE

1695

COD

Optativa

CH

27

Diversidade Humana

45

28

Libras

45

4.9 Ementário – Bibliografia Básica e Complementar

O material pedagógico construído para o Curso de Gestão Financeira da
FACESA foi desenvolvido a partir das Unidades de Aprendizagem, que compõem a
plataforma SAGAH do Grupo A.
O Núcleo Docente Estruturante do curso decidiu que para o projeto
pedagógico

serão

complementares.

listadas

três

bibliografias

básicas

e

cinco

bibliografias

No ambiente virtual de aprendizagem, as unidades de

aprendizagem estão compostas mais bibliografias, e-books, artigos e vídeos.
A seguir segue, por semestre, o ementário com a bibliografia básica e
complementar das disciplinas do Curso de Gestão Financeira.

MÓDULO I
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DISCIPLINA: COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL

Ementa: Comunicação Empresarial na Sociedade da Informação. Fundamentos da
Comunicação Interpessoal. Coesão e Coerência Textual. Correspondências Oficiais
Comunicação, Diversidade e Alteridade.

Bibliografia Básica:
1. FLATLEY,

Marie;

RENTZ,

Kathryn;

LENTZ,

Paula.

Comunicação

empresarial. 2ª. Edição. São Paulo: Mc Graw Hill, 2014.
2. NEWSTROM, John W. Comportamento Organizacional. 12 ed. São Paulo:
Mc Graw Hill, 2009.
3. SIQUEIRA, Mirlene Maria Matias. Novas Medidas do Comportamento
Organizacional. Porto Alegre: Atmed, 2014.

Bibliografia Complementar:
1. PÉRSICO, Neide. Comportamento humano nas organizações. Curitiba:
InterSaberes, 2012.
2. BEHNKE, Mônica Terezinha. Gestão de pessoas: artigos reunidos. Curitiba:
InterSaberes, 2004.
3. LUIZARI, Katia. Comunicação empresarial eficaz: como falar e escrever
bem. Curitiba: InterSaberes, 2014.
4. PIMENTEL, Marina de Oliveira. Em pauta: manual prático da comunicação
organizacional. Curitiba: InterSaberes, 2017.
5. KUNSCH,

Margarida

Maria

Krohling.

Comunicação

Organizacional

Estratégica. São Paulo: Summuns, 2016.

DISCIPLINA: ECONOMIA E MERCADO
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Ementa: Economia no mercado e seus princípios. Cenário Macroeconômico.
Estruturas de mercado. Classificação dos bens, serviços e fatores de produção.
Análise da oferta, da demanda e preço de equilíbrio.

Bibliografia Básica:
1. FRANK, Robert H.; BERNANKE, Ben S. Princípios de Economia. São
Paulo: McGraw Hill, 2012.
2. HUBBARD, R. Glenn; O’BRIEN, Anthony. Introdução a Economia. 2ª.
Edição. Porto Alegre: Bookman, 2010.
3. SAMUELSON, Paul A.; NORDHAUS, William D. Economia. 19ª Edição. São
Paulo: McGraw-Hill, 2012.

Bibliografia Complementar:
1. MICHELS, Erico. Fundamentos da economia. Curitiba, InterSaberes, 2013.
2. PINDYCK, Robert. Microeconomia. 8. ed., São Paulo: Pearson, 2013.
3. SILVA, Adalberto Oliveira da. Economia e gestão. São Paulo: Pearson,
2014.
4. O’SULLIVAN, Arthur. Introdução à economia: princípios e ferramentas. São
Paulo: Prentice Hall, 2004.
5. MOCHON, Francisco. Princípios de economia. São Paulo: Pearson, 2007.

DISCIPLINA: SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Ementa: Informação no contexto empresarial. Dado, informação e conhecimento.
Sistemas de Informações Gerenciais: conceituação, implantação, manutenção e
atualização.

Bibliografia Básica:
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1. PAIM, Rafael; CARDOSO, Vinicius; Caulliraux, Heitor; Clemente, Rafael.
Gestão de Processos. Porto Alegre: Bookman, 2009.
2. O’BRIEN, James A.; MARAKAS, George M. Administração de Sistemas de
Informação. Porto Alegre: Bookman, 2013.
3. BALTZAN, Paige; PHILLIPS, Amy. Sistemas de Informação. Porto Alegre:
Bookman, 2012.

Bibliografia Complementar:
1. ELEUTÉRIO, Marco Antônio Masoller. Sistema de informações gerenciais
na atualidade. Curitiba: InterSaberes, 2015.
2. CAPRON, H.L. Introdução à informação. São Paulo: Pearson Prentice Hall,
2004.
3. DEITEL, H.M. Sistemas operacionais. 3. ed., São Paulo: Pearson Prentice
Hall, 2004
4. STALLING, William. Criptografia e segurança de redes. 4. ed., São Paulo:
Pearson Prentice Hall, 2008.
5. DEITEL, H.M. E-business e e-comerce para administradores. São Paulo:
Person, 2004.
6. ANTHONY, Robert N.; Govindarajan, Vijay. Sistemas

de

Controle

Gerencial. 12. ed São Paulo: Bookman, 2008.

DISCIPLINA: GESTÃO DAS FUNÇÕES ORGANIZACIONAIS

Ementa: Conceitos essenciais da gestão empresarial. Competências necessárias ao
gestor. Gestão em Cenários de mudança. O processo administrativo. Funções
Administrativas:

planejamento,

organização,

direção

e

controle.

Áreas

de

gerenciamento empresarial: Recursos Humanos, Financeira, Marketing, Produção e
Logística. Eficiência, Eficácia e Efetividade. Ética Empresarial.
Bibliografia Básica:
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1. GREY, Chris. Um Livro Bom, Pequeno e Acessível sobre Estudos
organizacionais. 2ª. Edição. Porto Alegre: Bookman, 2010.
2. FERRARI, Fernanda da Luz. Teoria Geral da Administração II. Porto Alegre:
Bookman, 2018.
3. JONES, Gareth R.; GEORGE, Jennifer M. Fundamentos da Administração
Contemporânea. Porto Alegre: Bookman, 2012.

Bibliografia Complementar:
1. COLTRO, Alex. Teoria geral da administração. São Paulo: InterSaberes,
2015.
2. MAXIMINIANO,

Antônio

Cesar

Amaru.

Administração

para

empreendedores: fundamentos da gestão e da criação de novos negócios.
2. ed., São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.
3. GITMAN, Lawrence J. Princípios de Administração Financeira. 12. ed. São
Paulo: Pearson, 2010.
4. COHEN, William A. Peter Drucker. Melhores Práticas. São Paulo: Autêntica,
2017.
5. KRAJEWSKI, Judie; MALHOTRA, Maia; RITZMAN, Bárbara. Administração
de Produção e Operações. 11. ed. São Paulo: Pearson, 2017.
6. Brazilian

Administration

Review

–

BAR

http://anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=2
7. REMARK. REVISTA BRASILEIRA DE MARKETING
8. http://www.revistabrasileiramarketing.org/ojs-2.2.4/index.php/remark

DISCIPLINA: MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS À GESTÃO
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Ementa: Conceitos e Aplicações. Análise Exploratória de Dados. Métodos de
Estatística Descritiva Aplicados aos Negócios. Probabilidade. Amostragem. Taxas e
Pagamentos.

Bibliografia Básica:
1. BECKER, João Luiz. Estatística Básica. Porto Alegre: Bookman, 2015.
2. DOANE, David P.; SEWARD, Lori E. Estatística Aplicada à Administração
e Economia. Porto Alegre: Bookman, 2014.
3. KAZMIER, Leonard J. Estatística Aplicada à Administração e Economia.
Porto Alegre: Bookman, 2006.

Bibliografia Complementar:
1. CASTANHEIRA, N. P. Noções de matemática comercial e financeira.
Curitiba: InterSaberes, 2012.
2. CASTANHEIRA,

Nelson

Pereira.

Métodos

Quantitativos.

Curitiba:

InterSaberes, 2013.
3. CASTANHEIRA, Nelson P. Calculo Aplicado a Gestão e aos Negócios.
Curitiba: InterSaberes, 2016.
4. LEVIN, Jack. Estatística para ciências humanas. São Paulo: Prentice Hall,
2004.
5. JACQUES, I. Matemática para economia e administração. São Paulo:
Pearson, 2010.

DISCIPLINA: CONTABILIDADE

Ementa: Princípios e Métodos de Contabilidade; Estrutura Patrimonial; Análise de
balanços, Planejamentos e Indicadores.
Bibliografia Básica:
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1. ALVES. Aline. Teoria da Contabilidade. Porto Alegre: Bookman, 2017.
2. ALVES, Aline. Contabilidade Avançada. Porto Alegre: Bookman, 2016.
3. GARRISON, Ray H; NOREEN; Eric W; BREWER, Peter C. Contabilidade
Gerencial. Porto Alegre: Bookman, 2014.

Bibliografia Complementar:
1. LORENTZ, Francisco. Contabilidade e análise de custos: uma abordagem
prática e objetiva: 250 exercícios resolvidos. Rio de Janeiro: Freitas Bastos,
2015.
2. CORBARI, Ely Célia. Contabilidade societária. Curitiba: InterSaberes, 2012.
3. ABREU, Ari Ferreira de. Aquisições e restauração empresariais. Curitiba:
InterSaberes, 2014.
4. TOIGO, Renato Francisco. Fundamentos de contabilidade e escrituração.
4. ed., Caxias do Sul: Educs, 2012.
5. CHING, Hong Yuh. Contabilidade e Finanças para não especialistas. São
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.
6. Revista

Pensar

Contábil.

http://www.atena.org.br/revistacrc/ojs-

2.1.1/index.php/PENSAR

MÓDULO II

DISCIPLINA: ANÁLISE DE DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

Ementa: Fundamentos e técnicas de análise das demonstrações contábeis; análise
das variáveis que influenciam a tomada de decisão; análise e interpretação das
alterações quantitativas do patrimônio líquido; análise vertical; análise financeira;
métodos de análise; análise gerencial; visão macro da empresa; análise para
obtenção de financiamento em curto prazo, capacidade de liquidez em curto prazo;
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análise para elaboração de projetos financiados em longo prazo; análise para o
mercado de capitais, análise e viabilidade de lançamento de títulos.

Bibliografia Básica:
1. ALVES. Aline. Teoria da Contabilidade. Porto Alegre: Bookman, 2017.
2. ALVES, Aline. Contabilidade Avançada. Porto Alegre: Bookman, 2016.
3. Ray H. Garrison, Eric W. Noreen, Peter C. Brewer. Contabilidade
Gerencial. Porto Alegre: Bookman, 2014.

Bibliografia Complementar:
1. MULLER, Aderbal Nicolas. Contabilidade básica: fundamentos essenciais.
São Paulo: Pearson Prentice hall, 2009.
2. BLATT, Adriano. Análise de balanços: estruturação e avaliação das
demonstrações financeiras e contábeis. São Paulo: Makron Books, 2001.
3. PADOVEZE, Clóvis Luis. Contabilidade e gestão para micro e pequenas
empresas. Curitiba: InterSaberes, 2014.
4. DANTAS, Inácio. Contabilidade: introdução e intermediária. Rio de
Janeiro: Freitas Bastos, 2015.
5. ATHAR, Raimundo Aben. Introdução à contabilidade. São Paulo: Prentice
Hall, 2005.
6. Revista

Pensar

Contábil.

http://www.atena.org.br/revistacrc/ojs-

2.1.1/index.php/PENSAR
7. ESTRATÉGIA

E

NEGÓCIO.

http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/EeN

DISCIPLINA: GESTÃO AMBIENTAL

Ementa: Desenvolvimento sustentável. Sistema de Gestão Ambiental: importância e
implementação. Gestão ambiental e gestão empresarial.

Modelos de gestão
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ambiental. Noções de auditoria ambiental. Legislação Ambiental e processo de
Gestão. Série ISO 14000.

Bibliografia Básica:
1. ROSA, André Henrique; Fraceto, Leonardo Fernandes; MoschiniCarlos, Viviane. Meio Ambiente e Sustentabilidade. Porto Alegre:
Bookman, 2013.
2. FIELD, Barry C.; FIELD, Martha K. Introdução à economia do meio
ambiente. Porto Alegre: Bookman, 2012.
3. BERTOLINO, Marco Túlio. Sistemas de Gestão Ambiental na
Indústria Alimentícia. Porto Alegre: Artmed, 2012.

Bibliografia Complementar:
1. LIMA, Gustavo Ferreira da Costa. Educação ambiental no Brasil:
formação, identidades e desafios. Campinas: Papirus, 2015.
2. SILVA, Cesar. Sistema de gestão ambiental. Curitiba: InterSaberes,
2014.
3. BERTÉ, Rodrigo. Meio ambiente: certificação e acreditação ambiental.
Curitiba: InterSaberes, 2017.
4. PHILIPP JR, Arlindo. Curso de gestão ambiental. 2ª Ed. Barueri: Manole,
2014.
5. CURI, Denise. Gestão Ambiental. São Paulo: Pearson Prentice Hall,
2012 4.
6. RAMA

-

REVISTA

EM

AGRONEGÓCIO

E

MEIO

AMBIENTE.

http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/rama
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DISCIPLINA: FINANÇAS: FUNDAMENTOS E PROCESSOS

Ementa: Avaliação de Ativos de Renda Fixa e Variável; Valor Presente Líquido;
Análise de Investimentos; Payback; Taxa Interna de Retorno; Carteiras; Risco e
Retorno; Investimentos Corporativos de Longo Prazo; Decisões de Investimento e
Financiamento.

Bibliografia Básica:
1. BREALEY, Richard; MYERS, Stewart; ALLEN, Franklin. Princípios de
Finanças Corporativas. Porto Alegre: Bookman, 2018.
2. ROGERS,

Steven.

Finanças

e

Estratégias

de

Negócios

para

Empreendedores. Porto Alegre: Bookman, 2011.
3. BERK, Jonathan; DEMARZO, Peter. Finanças Empresariais. Porto
Alegre: Bookman, 2012.

Bibliografia Complementar:
1. PINDYCK, Robert. Microeconomia. 8. ed., São Paulo: Pearson, 2013
2. SILVA, Adalberto Oliveira da. Economia e gestão. São Paulo: Pearson,
2014.
3. FERREIRA, José Antônio Sark. Finanças Corporativas: conceitos e
aplicações. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.
4. GITMAN, Lawrence; JOEHNK, Michel D. Princípios de Investimentos. São
Paulo: Pearson Addinson Wesley, 2005.
5. NASCIMENTO, André. Gestão do capital de giro. São Paulo: Pearson do
Brasil, 2014.
6. Economia

&

–

Gestão

E&G

http://www.iceg.pucminas.br/espaco/revista/index_n.asp
7. REVISTA

CONTABILIDADE

&

FINANÇAS

(ONLINE).

http://www.revistas.usp.br/rcf
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DISCIPLINA: ESTRATÉGIA EMPRESARIAL

Ementa:

Análise

de

cenários.

Conceitos,

princípios

e

características

da

administração estratégica. Estudo de oportunidades, estratégias competitivas e
decisão estratégica. Planejamento Estratégico, Tático e Operacional. Delegação.
Tomada de Decisões. Ambiente Organizacional. Missão, Visão e Valores.
Estratégias de Negócios: implementação e sistemas de Controle Estratégico.
Ferramentas de gestão Estratégica.

Bibliografia Básica:
1. JOHNSON,

Gerry;

SCHOLES,

Kevan;

WHITTINGTON,

Richard.

Fundamentos de Estratégia. Porto Alegre: Bookman, 2011.
2. THOMPSON Jr., Arthur A.; STRICKLAND II, A. J. Gamble, John E.
Administração Estratégica. Porto Alegre: AMGH, 2011.
3. MINTZBERG, Henry. O Processo da Estratégia. Porto Alegre: Bookman,
2012.

Bibliografia Complementar:
1. ALCÂNTARA, Silvano Alves. Direito empresarial e direito do consumidor.
Curitiba: InterSaberes, 2017.
2. BOORG, Gustavo G. Manual de treinamento e desenvolvimento: gestão e
estratégias. 6. ed., São Paulo: Pearson, 2013.
3. MAXIMIANO, Antonio César Amaru. Administração para Empreendedores.
2. ed., São Paulo: Pearson, 2011.
4. CHIAVENATO, Idalberto. Comportamento Organizacional - a dinâmica de
sucesso das organizações. 3. ed., São Paulo: Manole, 2014.
5. PÉRSICO, Neide. Comportamento humano nas organizações. Curitiba:
InterSaberes, 2012.
6. Brazilian Administration Review – BAR.
http://anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=2
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7. ESTRATÉGIA

E

NEGÓCIO.

http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/EeN

DISCIPLINA: ANÁLISE E DECISÃO DE INVESTIMENTOS

Ementa: Metodologia para elaboração de orçamentos financeiros, quantitativos e
outros. Técnicas orçamentárias. Padrões orçamentários na área pública e na
iniciativa privada. Estruturação de cálculos orçamentários. Sistemas de análise
comparativa em orçamentos. Fluxos financeiros e cronogramas de desembolsos e
disponibilidades. Metodologia para elaboração de pós-cálculos. Sistemas de análise
comparativa de despesa/receita em orçamentos.

Bibliografia Básica:
1. BREALEY, Richard; MYERS, Stewart; ALLEN, Franklin. Princípios de
Finanças Corporativas. Porto Alegre: Bookman, 2018.
2. ROGERS,

Steven.

Finanças

e

Estratégias

de

Negócios

para

Empreendedores. Porto Alegre: Bookman, 2011.
3. BERK, Jonathan; DEMARZO, Peter. Finanças Empresariais. Porto
Alegre: Bookman, 2012.

Bibliografia Complementar:
1. LUZ, Adão Eleutério da. Introdução à administração financeira e
orçamentária. Curitiba: InterSaberes, 2015.
2. SANTOS, Marcos Roberto dos. Administração financeira e orçamentária:
estudo sobre lei de responsabilidade fiscal. 2. ed., São Paulo: Rideel, 2015.
3. CHIAVENATO, Idalberto, Gestão financeira: uma abordagem introdutória. 3.
ed., Barueri: Manole, 2014.
4. SAMANEZ, Carlos Patrício. Matemática Financeira: aplicações à análise de
investimentos. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.
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5. FERREIRA, José Antônio Sark. Finanças Corporativas: conceitos e
aplicações. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.
6. REVISTA

CONTABILIDADE

&

FINANÇAS

(ONLINE).

http://www.revistas.usp.br/rcf

DISCIPLINA: MATEMÁTICA FINANCEIRA

Ementa: Conceitos Fundamentais: Objetivo da Matemática Financeira, valor do
dinheiro no tempo, juros, fluxos de caixa; Regime de Juros Simples; Equivalência de
capitais a juros simples; Regime de Juros Compostos; Equivalência de capitais a
juros

compostos;

Séries

Uniformes

de

Pagamento;

Séries

Crescentes

e

Decrescentes de Pagamento; Fluxos de Caixa Quaisquer; Sistemas de Amortização;
Aplicações da matemática financeira às operações do mercado financeiro;
Aplicações da matemática financeira à análise de investimentos.

Bibliografia Básica:
1. CASTRO, Manuela Longoni de; ZOT, Wili Dal. Matemática financeira:
Fundamentos e aplicações. Porto Alegre: Bookman, 2015.
2. HIGGINS, Robert C. Análise para Administração Financeira. 10. ed.,
Porto Alegre: Bookman, 2014.
3. ALVES, Aline; Mattos, João Guterres de; Azevedo, Iraneide S. S.
Engenharia Econômica. Paraná: Grupo A, 2017.

Bibliografia Complementar:
1. ROCHA, Alex. Tópicos de matemática aplicada. Curitiba: InterSaberes,
2013.
2. BESSANEZI, Rodney Carlos. Introdução ao cálculo e aplicações. São
Paulo: Contexto, 2015.
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3. SAMANEZ, Carlos Patrício. Matemática Financeira: aplicações à análise de
investimentos. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.
4. GIMENES, Cristiano Marchi. Matemática Financeira com HP 12c e Excel.
São Paulo: Prentice Hall, 2006.
5. GITMAN, Lawrence J. Princípios de Administração Financeira. 12. ed.,
São Paulo: Pearson, 2010.

MÓDULO III

DISCIPLINA: DIREITO EMPRESARIAL

Ementa: Contextualização da ciência jurídica na realidade empresarial. Sociedades
Empresariais. Contratos Mercantis. Falência e Recuperação de Empresas.
Personalidade jurídico-constitucional do Estado; atos e fatos jurídicos; o Direito
Administrativo, conceito e fontes; os princípios básicos da Administração Pública:
legalidade, moralidade, impessoalidade, finalidade e publicidade; os poderes e
deveres do administrador público: eficiência, probidade, prestação de contas e dever
de agir; contratos comerciais: conceito e interpretação, tipos, modalidades,
legislação, rescisão, prorrogação, renovação, extinção e aditivos contratuais;
contratos administrativos, tipos, e suas peculiaridades; licitações. Direito do
Consumidor.

Bibliografia Básica:
1. MELO, M.B. de. et al. Instituições dos Processos Administrativo e
Constitucional. Paraná: Grupo A, 2018.
2. ELTZ, Magnum Koury de Figueiredo; DUARTE, Melissa de Freitas.
Constituição e tributação. Paraná: Grupo A, 2018.
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3. GIACOMELLI, Cinthia Louzada Ferreira; MELO, Débora Sinflorio da Silva.
Introdução ao Direito brasileiro e teoria do Estado. Paraná: Grupo A,
2018.

Bibliografia Complementar:
1. SILVA, Vander Brusso da. Direito tributário descomplicado. 2 ed. São
Paulo, Rdeel, 2014.
2. NIARADI, George Augusto. Direito Empresarial para Administradores. São
Paulo: Pearson Education do Brasil, 2012.
3. POSTIGLIONE, Marino Luiz. Direito Empresarial: o estabelecimento e seus
aspectos contratuais. Barueri: Manole, 2016.
4. GOMES, Fábio Bellote. Manual de direito comercial: de acordo com a nova
Lei de Falência e Recuperação de Empresas. 2ª. Ed. Barueri: Manole, 2007.
5. BRANCHIER.

Alex

Sander

Hostyn.

Direito

Empresarial

Curitiba:

Intersaberes, 2013.

DISCIPLINA: EMPREENDEDORISMO

Ementa: O Papel dos Novos Negócios no Desenvolvimento da Economia. Modelos
de Negócios. Características Sociais e Comportamentais do Empreendedor. Valores
e Competências Empreendedoras. Empreendedorismo e Intraempreendedorismo.
Planos de Negócio e Business Model Canvas.

Bibliografia Básica:
1. HISRICH,

Robert

D.;

Peters,

Michael

P.;

Shepherd,

Dean

A.

Empreendedorismo. Porto Alegre: Bookman, 2014.
2. TROTT, Paul J. Gestão da Inovação e Desenvolvimento de Novos
Produtos. Porto Alegre: Bookman, 2009.

Elaborado por: NDE do Curso de Gestão Financeira - Aprovado por: Resolução nº 05/2018 CONSU: Versão: 1.1.

99

Telefone: (61) 3627-4200
Rua Acre, Qd. 02. Lts. 17/18, s/n
Setor de Chácaras Anhanguera
Valparaíso de Goiás/GO
CEP 72870-508

3. VELHO, Adriana Galli, GIACOMELLI, Giancarlo. Empreendedorismo. São
Paulo: McGraw-Hill, 2017.

Bibliografia Complementar:
1. BIAGIO, Luiz Arnaldo. Empreendedorismo: construindo o seu projeto de
vida. Barueri: São Paulo, 2012.
2. SERTEK, Paulo. Empreendedorismo. Curitiba: InterSaberes, 2012.
3. RAZZOLINI FILHO, Edelvino. Empreendedorismo: dicas e planos de
negócios para o século XXI. Curitiba: InterSaberes, 2012.
4. ZAVADIL, Paulo Ricardo. Plano de Negócios: uma ferramenta de gestão.
Curitiba: InterSaberes, 2013.
5. BIAGIO, Luiz Arnaldo. Como elaborar um plano de negócios: + curso
online. Barueri: Manole, 2013.
6. Revista de Administração e Inovação – RAI http://www.revista-rai.inf.br/ojs2.1.1/index.php/rai
7. REGEPE - REVISTA DE EMPREENDEDORISMO E GESTÃO DE
PEQUENAS EMPRESAS. http://www.regepe.org.br/regepe

DISCIPLINA: PLANEJAMENTO FINANCEIRO

Ementa: Administração financeira e seus elementos básicos; planejamento
estratégico financeiro como instrumento de gestão; importância do planejamento
estratégico como ferramenta administrativa; áreas e oportunidade em finanças;
planejamento da reestruturação organizacional e estratégia para crescimento;
fundamento das demonstrações financeiras; cálculo e interpretação de índice
econômicos e financeiros; risco, retorno, desvio padrão; ponto de equilíbrio;
alavancagem operacional; alavancagem financeira; alavancagem total; a estrutura
de capital da empresa; abordagem LAJIR-LPA para a estrutura de capital; a escolha
ótima e capital.
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Bibliografia Básica:
1. AZEVEDO, Iraneide S. S.; ALVES, Aline. Orçamentos, Custos e Finanças
no Setor Público. Paraná: Grupo A, 2017.
2. HIGGINS, Robert C. Análise para Administração Financeira. 10. ed. Porto
Alegre: Bookman, 2014.
3. ROSS, Stephen A.; WESTERFIELD, Randolph W. Fundamentos de
Administração Financeira. 9. ed. Porto Alegre: Bookman, 2014.

Bibliografia Complementar:
1. ATHAR, Raimundo. Introdução à contabilidade. São Paulo: Prentice Hall,
2005.
2. MULLER, Aderbal Nicolas. Contabilidade básica: fundamentos essenciais.
São Paulo: Pearson Prentice hall, 2009.
3. ABREU, Ari Ferreira de. Aquisições e restauração empresariais. Curitiba:
InterSaberes, 2014.
4. CAETANO, Marco Antonio Leonel. Análise de risco em aplicações
financeiras. São Paulo: Blucher, 2017.
5. RODRIGUES, Crystian Marcelo. Análise de crédito e risco. Curitiba:
InterSaberes, 2012.
6. ESTRATÉGIA

E

NEGÓCIO.

http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/EeN

DISCIPLINA: ANÁLISE DE CUSTOS

Ementa: Conceitos básicos de custos, classificação, sistemas de apuração de
custos, custo padrão, análise custo-volume-lucro. Métodos de apuração de custo.
Centro de custos, contabilidade de ganhos.
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Bibliografia Básica:
1. ALVES. Aline. Teoria da Contabilidade. Porto Alegre: Bookman, 2017.
2. ALVES, Aline. Contabilidade Avançada. Porto Alegre: Bookman, 2016.
3. LOZADA, Gisele. Administração de Produtos e Serviços. Paraná: Grupo A,
2016.

Bibliografia Complementar:
1. ÁVILA, Carlos Alberto de. Gestão contábil para contadores e não contadores.
Curitiba: InterSaberes, 2012.
2. ORLICKAS, Elizenda. Modelos de gestão: das teorias da administração à gestão
estratégica. Curitiba: InterSaberes, 2012.
3. Lorentz, Francisco. Contabilidade e análises de custos: Uma abordagem prática e
objetiva: 250 exercícios resolvidos. 2. ed., Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2015.
4. ATHAR, Raimundo. Introdução à contabilidade. São Paulo: Prentice Hall, 2005.
5. MULLER, Aderbal Nicolas. Contabilidade básica: fundamentos essenciais. São
Paulo: Pearson Prentice hall, 2009.
6. Revista

Pensar

Contábil.

http://www.atena.org.br/revistacrc/ojs-

2.1.1/index.php/PENSAR.

DISCIPLINA: MERCADO DE CAPITAIS

Ementa: Origens, a evolução no Brasil, o conceito legal e seu objetivo social,
organização interna, sociedades corretoras, relações com o investidor, às ordens de
compra e venda, a compra e venda de ações, o Pregão e seu funcionamento, os
processos de negociação, sistemas eletrônicos, modalidades operacionais e os
mercados de opção e balcão. Companhias abertas, os registros na CVM, a
constituição, o controle acionário e os critérios contábeis. Políticas Monetárias,
funções da moeda, políticas do governo, instrumentos de política monetária e o
mercado do dinheiro; reforma bancária instituições financeiras e seus ativos
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financeiros, instituições do subsistema normativo, sistema operativo e as
transformações do sistema Financeiro Nacional.

Bibliografia Básica:
1. C.K. Prahalad. A Riqueza na Base da Pirâmide. 5. ed., Paraná: Grupo A,
2010.
2. ALVES, Aline. Engenharia Econômica. Paraná: Grupo A, 2017.
3. HULL, John C. Opções, Futuros e Outros Derivativos. 9. ed., Paraná: Grupo A,
2016.

Bibliografia Complementar:
1. FERREIRA, José Antonio Stark. Contabilidade de custos. São Paulo: Pearson,
2007.
2. MARTELANC, Roy, CAVALCANTE, PASIN, Rodrigo, CAVALCANTE, Francisco.
Avaliação de empresas: um guia para fusões e aquisições e gestão de valor. São
Paulo: Pearson, 2005.
3. LUZ, Érico Eleutério da. Contabilidade comercial. Curitiba: InterSaberes, 2015.
4. MELHEM, Marcel Gulin; COSTA, Rosenei Novochadlo da. Auditoria contábil e
tributária. Curitiba: InterSaberes, 2012.
5. JACQUES, I. Matemática para economia e administração. São Paulo: Pearson,
2010.

DISCIPLINA: PROCESSOS DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

Ementa: Estratégias de Preço e posicionamento de mercado de produtos e
serviços. Estrutura e métodos de apuração de custos. Tipos de preço. Métodos de
definição de preços.
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Bibliografia Básica:
1. LOZADA, Gisele. Administração de Produtos e Serviços. Paraná: Grupo A,
2016.
2. ANTONI, Gustavo. Gestão de Custos Industriais. Paraná: Grupo A, 2017.
3. BAYE, Michael R.. Economia de Empresas e Estratégias de Negócios. Porto
Alegre: Bookman, 2011.

Bibliografia Complementar:
1. MARQUES, José Augusto Veiga da Costa... [et al]. Análise financeira da empresa:
da abordagem financeira convencional à medidas de criação de valor - um guia
prático para analistas de crédito e investimento. 2. ed., Rio de Janeiro: Freitas
Bastos, 2015.
2. RODRIGUES, Christian Marcelo. Análise de crédito e risco. Curitiba: InterSaberes,
2012.
3. MICHELS, Erico. Fundamentos da economia. Curitiba, InterSaberes, 2013.
4. SILVA, Adalberto Oliveira da. Economia e gestão. São Paulo: Pearson, 2014.
5. MEGLIORINI, Evandir. Custos analise e gestão. São Paulo: Prentice Hall, 2007.
6. Economia & Gestão – E&G

7. http://www.iceg.pucminas.br/espaco/revista/index_n.asp
8. ESTRATÉGIA E NEGÓCIO. http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/EeN

DISCIPLINA: ANÁLISE DE RISCO E CRÉDITO
Ementa: Os “Cs” de Crédito: Caráter, Capacidade, Condições, Capital, Colateral e
Conglomerado; Conceito e relevância do crédito; política de crédito; Atribuições
técnicas de análise de crédito. Utilização de índices econômico-financeiros; Balanço
patrimonial; Demonstrativo do Resultado do Exercício; Demonstrativo de Origens e
Aplicações de Recursos; Relatórios dos acionistas e auditoria; Reclassificação do
circulante; Análise da necessidade líquida de capital de giro; Análise da tesouraria;
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Análise dos fatores que atuam sobre o capital de giro e recursos gerados pelas
operações.

Bibliografia Básica:
1. BREALEY, Richard; MYERS, Stewart; ALLEN, Franklin. Princípios de Finanças
Corporativas. Porto Alegre: Bookman, 2018.
2. DAMORADAN, Aswhth. Gestão Estratégica do Risco: uma referência para a
tomada de riscos empresariais. Porto Alegre: Bookman, 2012.
3. BERK, Jonathan; DEMARZO, Peter. Finanças Empresariais. Porto Alegre:
Bookman, 2012.

Bibliografia Complementar:
1. JÚNIOR, Antônio Marcos Duarte. Gestão de riscos: para fundos de
investimentos. São Paulo: Prentice Hall, 2005.
2. MARQUES, José Augusto Veiga da Costa... [et al]. Análise financeira da
empresa: da abordagem financeira convencional à medidas de criação de
valor: um guia prático para analistas de crédito e investimento. 2. ed., Rio de
Janeiro: Freitas Bastos, 2015.
3. ARAI, Carlos. Análise de crédito e risco. São Paulo: Pearson, 2015.
4. RODRIGUES, Christian Marcelo, Análise de crédito e risco. Curitiba:
InterSaberes, 2012.
5. GITMAN, Lawrence J. Princípios de Administração Financeira. 12. ed.,
São Paulo: Pearson Prentice, 2010.
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MÓDULO IV

DISCIPLINA: PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

Ementa: Conhecimentos básicos sobre tributos e legislação. Planejamento tributário
e sistema tributário brasileiro. Custo Brasil. Incentivos Fiscais.

Bibliografia Básica:
1. SILVA, Filipe Martins da. Planejamento Tributário. Paraná: Grupo A, 2017.
2. FARIA, Ramon Alberto Cunha de. Contabilidade Tributária. Paraná: Grupo
A, 2016.
3. ELTZ, Magnum Koury de Figueiredo; DUARTE, Melissa de Freitas. Constituição e
tributação. Paraná: Grupo A, 2018.

Bibliografia Complementar:
1. HACK, Érico. Noções preliminares de direito administrativo e direito tributário.
Curitiba: InterSaberes, 2013.
2. SILVA, Roque Sérgio D’Andréa Ribeiro da. Introdução ao direito constitucional
tributário. Curitiba: InterSaberes, 2013.
3. ALCÂNTARA, Silvano Alves. Direito empresarial e direito do consumidor.
Curitiba: InterSaberes, 2017.
4. NOBREGA, Camile Silva. Direito empresarial e societário. 2. ed., Curitiba:
InterSaberes, 2018.
5. PADOVEZE, Clóvis Luís. Contabilidade Geral. Curitiba: InterSaberes, 2016.

DISCIPLINA: COMPRAS, CONTRATAÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES

Ementa:

Processo

de

compras.

Negociação,

seleção

e

contratação

de

fornecedores. Estoques. Terceirização. Gestão financeira do processo de compras.
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Gestão de Contratos. Mecanismos de avaliação de desempenho de fornecedores.
Gestão da Cadeia de Suprimentos (Supplay Chain).

Bibliografia Básica:
1. LEWICKI, Roy J. SAUNDERS, David M.; BARRY, Bruce. Fundamentos de
Negociação. Porto Alegre: Bookman, 2014.
2. BALLOU, Ronald H.. Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos. Porto
Alegre: Bookman, 2007.
3. JACOBS, F. Robert; CHASE, Richard B. Administração de Operações e da
Cadeia de Suprimentos. 13 ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.

Bibliografia Complementar:
1. Editoria Jurídica da Editora Manole (org.) CLT. Barueri: Manole, 2017
2. CAMPOS, Luiz Fernando Rodrigues. Logística: teia de relações. Curitiba:
InterSaberes, 2013.
3. MORAES, Roberto Ramos. Logística empresarial. Curitiba: InterSaberes, 2015.
4. LELÍS, Elyaci Cavalcanti. Administração de materiais. São Paulo: Pearson, 2016.
5. FERNANDES, Alexadre Cortez. Contratos. Caxias do Sul: Educs, 2011.
6. Gestão e Produção - www.gestaoeproducao.com

DISCIPLINA: AUDITORIA

Ementa: Ética Profissional da auditoria, Técnicas e funções de Auditoria nas
empresas; Normas práticas e usuais de auditoria e controle; Análise e Meio de
Prova; Segurança e Integridade dos Dados de Auditoria e Controle; Segurança das
informações de Auditoria e Controle.

Bibliografia Básica:
1. STUART, Iris. Serviços de Auditoria e Asseguração na Prática. Porto
Alegre: Bookman, 2015.
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2. GARRISON, Ray H; NOREEN, Eric W; e BREWER, Peter C. Contabilidade
Gerencial. 14ª edição. Porto Alegre: Bookman, 2014.
3. PEREIRA, Vaniza. Fundamentos de Auditoria Contábil. Porto Alegre:
Bookman, 2016.

Bibliografia Complementar:
1. MELHEM, Marcel Gulin; COSTA, Rosenei Novochadlo da. Auditoria contábil
e tributária. Curitiba: InterSaberes, 2012.
2. PADOVEZE, Clóvis Luís. Contabilidade Geral. Curitiba: InterSaberes, 2016.
3. ATHAR, Raimundo. Introdução à contabilidade. São Paulo: Prentice Hall,
2005.
4. MULLER, Aderbal Nicolas. Contabilidade básica: fundamentos essenciais.
São Paulo: Pearson Prentice hall, 2009.
5. CHING, Hong Yuh. Contabilidade e Finanças para não especialistas. São
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.
6. Revista

Pensar

Contábil.

http://www.atena.org.br/revistacrc/ojs-

2.1.1/index.php/PENSAR.

DISCIPLINA: ADMINISTRAÇÃO DO CIRCULANTE

Ementa: Fluxos financeiros e cronogramas de desembolsos e disponibilidades;
Fluxogramas e cronogramas financeiros; normas regulamentadoras de operações
financeiras; Distribuição de lucros e dividendos; Receitas e despesas não
operacionais; Outras entradas e saídas de caixa; Sistema quantitativo de análise;
Fluxo de Caixa.
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Bibliografia Básica:
1. ROSS, Stephen A.; WESTERFIELD, Randolph W. JORDAN, Bradford D.;
LAMB, Roberto. Fundamentos de Administração Financeira. Porto Alegre:
Bookman, 2013.
2. GARRISON, Ray H; NOREEN; Eric W; BREWER, Peter C. Contabilidade
Gerencial. Porto Alegre: Bookman, 2014.
3. HIGGINS, Robert C. Análise para Administração Financeira. Porto Alegre:
Bookman, 2014.

Bibliografia Complementar:
1. SANTOS, Luiz Fernando Barcellos dos. Gestão de custos: ferramentas para a
tomada de decisões. Curitiba: InterSaberes, 2013.
2. GITMAN, Lawrence J. Princípios de Administração Financeira. 14. ed., São Paulo:
Pearson, 2017.
3. TOIGO, Renato Francisco. Fundamentos de contabilidade e escrituração. 4. ed.,
Caxias do Sul: Educs, 2012.
4. PADOVEZE, Clóvis Luís. Contabilidade Geral. Curitiba: InterSaberes, 2016.
5. CHING, Hong Yuh. Contabilidade e Finanças para não especialistas. São Paulo:
Pearson Prentice Hall, 2010.
6. Revista

Pensar

Contábil.

http://www.atena.org.br/revistacrc/ojs-

2.1.1/index.php/PENSAR.

DISCIPLINA: ORÇAMENTO E INDICADORES

Ementa: Terminologia. Orçamento e as funções da administração. Orçamento:
vantagens, limitações e aplicação nos diversos tipos de empresas. Elaboração do
orçamento. Planejamento e controle administrativo. Planejamento e controles
orçamentários de vendas. Planejamento e orçamento na área de produção. Controle
das despesas. Orçamento variável. Indicadores da empresa.
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Bibliografia Básica:
1. AZEVEDO, Iraneide S. S.; ALVES, Aline. Orçamentos, Custos e Finanças no
Setor Público. Paraná: Grupo A, 2017.
2. HIGGINS, Robert C. Análise para Administração Financeira. 10. ed., Paraná:
Grupo A, 2014.
3. ROSS, Stephen A.; WESTERFIELD, Randolph W. Fundamentos de Administração
Financeira. 9. ed., Paraná: Grupo A, 2013.

Bibliografia Complementar:
1. GITMAN, Lawrence J. Princípios de Administração Financeira. 12. ed., São Paulo:
Pearson, 2010.
2. ÁVILA, Carlos Alberto de. Gestão contábil para contadores e não contadores.
Curitiba: InterSaberes, 2012.
3. PADOVEZE, Clóvis Luís. Contabilidade gerencial: um enfoque em sistema de
informação contábil. 6. ed., São Paulo: Atlas, 2009.
4. MARQUES, José Augusto Veiga da Costa. Análise financeira da empresa: da
abordagem financeira convencional à medidas de criação de valor: um guia prático
para analistas de crédito e investimento. 2. ed., Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2015.
5. HORNGREN, Charles T. Contabilidade de Custos: uma abordagem gerencial. 11.
ed., São Paulo: Prencite Hall, 2004, v. 1.
6. Brazilian Administration Review – BAR
http://anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=2

DISCIPLINA: CONTROLADORIA

Ementa: A Controladoria como Ciência e Unidade Organizacional. Missão e
Estrutura da Controladoria. O Papel do Controller. O Sistema Empresa com o
Objetivo de Eficácia.
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Bibliografia Básica:
1. ALVES; Aline FARIAS, Cláudia dos Santos. Controladoria avançada.
Paraná: Grupo A, 2017.
2. PEREIRA, Vaniza; FARIAS, Cláudia dos Santos. Fundamentos

de

Controladoria. Paraná: Grupo A, 2017.
3. ALVES, Aline. Contabilidade Avançada. Porto Alegre: Bookman, 2016.

Bibliografia Complementar:
1. PEREIRA, Adriano Toledo. Métodos quantitativos à contabilidade. Curitiba:
InterSaberes, 2014.
2. MICHELS, Erico. Fundamentos da economia. Curitiba, InterSaberes, 2013.
3. CASTANHEIRA, Nelson Pereira. Noções básicas de matemática comercial e
financeira. Curitiba: InterSaberes, 2012.
4. LUZ, Érico Eleutério da. Contabilidade tributária. 2. ed., Curitiba: InterSaberes,
2014.
5. MELHEM, Marcel Gulin. Auditoria contábil e tributária. Curitiba: InterSaberes,
2012.
6. Revista

Pensar

Contábil.

http://www.atena.org.br/revistacrc/ojs-

2.1.1/index.php/PENSAR

OPTATIVAS

DISCIPLINA: DIVERSIDADE HUMANA

Ementa: Direitos Humanos; Educação para as relações étnico-raciais. Conceitos de
raça e etnia, mestiçagem, racismo e racialismo; preconceito e discriminação.
Configurações dos conceitos de raça, etnia e cor no Brasil: entre as abordagens
acadêmicas e sociais. Cultura afro-brasileira e indígena. Políticas de Ações
Afirmativas e Discriminação Positiva – a questão das cotas. Trabalho, produtividade
e diversidade cultural.
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Bibliografia Básica
1. AFONSO, Germano Bruno. Ensino de história e cultura indígenas. Curitiba:
Intersaberes, 2016.
2. MARÇAL, J. A.; LIMA S. M. A. Relações étnico-raciais: história e cultura
afro-brasileira e indígena no Brasil. Curitiba: InterSaberes, 2015.
3. RAYO, José Tuvilla. Educação em Direitos Humanos. Porto Alegre:
Bookman, 2004.

Bibliografia Complementar:
1. MATTOS, Regiane Augusto. História e Cultura Afro-Brasileira. São Paulo:
Contexto, 2007.
2. SANTOS, GEVANILDA Gomes. Relações raciais e desigualdade no Brasil.
São Paulo: Selo Negro, 2009.
3. FUNARI, Pedro Paul. A temática indígena na escola. São Paulo: Contexto,
2011.
4. MARCHIORO, Marcio. Questão indígena no Brasil: uma perspectiva
histórica. Curitiba: Intersaberes, 2018.
5. MELO, Elisabete Melo. Historia da África e afro-brasileira: em busca de
nossas origens - 1ª edição. São Paulo: Selo Negro, 2010.
6. Revista Brasileira de Estudos Africanos. https://seer.ufrgs.br/rbea.
7. Revista Abe-África https://revistas.ufrj.br/index.php/abeafrica/index.

DISCIPLINA: LIBRAS

Ementa: Aspectos da Língua de Sinais e sua importância: cultura e história.
Identidade surda. Introdução aos aspectos linguísticos na Língua Brasileira de
sinais: fonologia, morfologia, sintaxe. Noções básicas de escrita de sinais. Processo
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de aquisição da Língua de Sinais observando as diferenças e similaridades
existentes entre esta e a língua Portuguesa.

Bibliografia Básica:
1. QUADROS, Ronice M.; Cruz, Carina Rebello. Língua de Sinais. Porto
Alegre: Artmed, 2012.
2. QUADROS, Ronice Müller de; Karnopp, Lodenir Becker. Língua de Sinais
Brasileira. Porto Alegre: Artmed, 2013.
3. ESTELITA, Mariangela. ELIS - Sistema Brasileiro de Escrita das Línguas
de Sinais. Porto Alegre: PENSO Editora, 2015.

Bibliografia Complementar:
1. LUCHESE, Maria Regina C. Educação das pessoas surdas: experiências
vividas e histórias narradas. 4ª ed. Campinas: Papirus Editora, 2012.
2. FERNANDES, Sueli. Educação de surdos. Curitiba: intersaberes, 2012.
3. BOTELHO, Paulo. Linguagem e letramento na educação dos surdos:
Ideologias e práticas pedagógicas. 4 ed. Belo Horizonte: Autentica Editora,
2015.
4. PFEIFER, Paula. Crônicas da surdez. São Paulo: Plexus Editora, 2013.
5. TESK, Otomar. Sociologia da acessibilidade. Curitiba: Intersaberes, 2017.

4.10 Metodologia

O curso de Gestão Financeira da FACESA investe 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.
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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).
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).
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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), 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
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 para os cursos de Tecnologia. 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
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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.
A modalidade de educação à 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 aos 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.
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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
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 de acordo com as DCN, 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.

4.11 Estágio curricular e Trabalho de Conclusão de Curso

Baseando-se no disposto no Art. 4º § 2º da RESOLUÇÃO CNE/CP 3, DE 18
DE DEZEMBRO DE 2002, que diz que:
A carga horária mínima dos cursos superiores de
tecnologia será acrescida do tempo destinado a estágio
profissional supervisionado, quando requerido pela natureza
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da atividade profissional [grifo nosso], bem como de eventual
tempo reservado para trabalho de conclusão de curso.

E tendo em vista que a natureza da atividade profissional do gestor financeiro
não exige o cumprimento de Estágio, não consta da estrutura curricular do curso
Estágio Supervisionado, embora o aluno seja motivado a realizar estágio não
obrigatório ao longo do curso, como forma de pôr em prática os conteúdos visto
durante o cursos, construindo assim um currículo mais competitivo.
Da mesma forma, não há alocação de disciplina específica de Trabalho de
Conclusão de Curso, mas os estudantes, a cada módulo do curso, nos Projetos
Integradores, elaboram documentos nos moldes de trabalhos de conclusão de
curso.

4.12 Atividades complementares e Inovadoras

Na dinâmica do contexto atual, pautado pela intensificação de mudanças nos
mais diversos níveis e pelo aprofundamento da globalização, torna-se imprescindível
que as instituições de Ensino Superior, e seus agentes, mostrem-se capazes de lidar
com as exigências da sociedade, os avanços do conhecimento científico e os
desafios cada vez maiores da empregabilidade e do empreendedorismo.
Dessa maneira, o Ensino Superior tem ampliado a sua influência sobre a
aquisição de competências profissionais a serem transmitidas ao egresso do curso
devendo ir além das atividades de ensino teórico e incrementando práticas
inovadoras exitosas que complementem a formação integral de seus egressos.
Neste sentido a FACESA trilha pelas mudanças em sua capacidade de
realizar evoluções em relação a suas práticas anteriormente utilizadas.
Quando a IES decidiu instituir o seu Curso de Gestão Financeira na
modalidade à distância, já ultrapassou o seu roteiro convencional de cursos
presenciais, e na sequência buscou formular ações que diferenciassem não
somente das práticas institucionais, mas da oferta de cursos de Gestão financeira no
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mercado, sobretudo em relação à realidade da oferta da grande maioria dos cursos
à distância focados em práticas auto instrucionais.
Desta forma a FACESA entende que mesmo que a legislação vigente veja a
oferta de atividades complementares como optativas para os cursos superiores de
tecnologia, a FACESA instituiu um série de práticas inovadoras ofertadas de forma
sistematizadas, presencialmente ou à distância, ao longo dos semestres do curso
com o intuito de propiciar uma formação diversificada e eclética.
O curso contará assim com as seguintes atividades:
a) Semanas Acadêmicas: A Semana de Gestão e Negócios da FACESA será
promovida

conjuntamente

pelos

Cursos

de

Administração,

Ciências

Contábeis, Tecnologia em Processos Gerencias e Gestão Financeira, tendo
em sua programação apresentação de projetos integradores, palestras,
oficinas, minicursos além de programação cultural. Todo o evento é realizado
no Polo sede em Valparaiso/GO, e transmitido em tempo real para todos os
estudantes dos demais polos, propiciando interação direta por meio de chat.
Em alguns casos há ainda programação paralela realizada em cada em cada
polo com vistas a atender a realidade local. Após as semanas acadêmicas os
alunos podem ainda ter acesso aos vídeos das atividades que serão
disponibilizados no Ambiente Virtual de Aprendiz agem. Além da formal
semana acadêmica, também são desenvolvidas ao longo dos semestres
atividades como: as aulas magnas, palestras, seminários, conferências,
colóquios e painéis virtuais, visando possibilitar maior articulação entre os
conhecimentos adquiridos em sala de aula e práticas adotadas no mercado
local, regional, nacional e internacional.
b) Central de Consultoria Empresarial – Aqui reside um dos maiores diferenciais
do curso, fortemente relacionado com o processo de ensino e de
aprendizagem no que tange a concretização prática da teoria vista em sala de
aula, bem como da interdisciplinaridade. A partir do cadastro de empresas
locais em parceria com as Associações locais Comerciais, Industriais e de
Serviços, serão definidas e desenvolvidas as atividades dos projetos
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integradores, bem como outras especificas de cada disciplina. Atividades
pontuais também serão desenvolvidas pela central de consultoria para a
comunidade em geral com a participação dos estudantes, como Imposto de
renda sem mistério, educação financeira na prática, orientação para cadastro
e prestação de contas do Microempreendedor Individual-MEI, dentre outras.
As atividades desenvolvidas direcionam assim os alunos para investigação
em

empresas

de

vários

setores,

permitindo

assim

o

importante

relacionamento Instituição de Educação Superior - Mercado. Busca-se
também demonstrar a inter-relação entre as diversas disciplinas do curso (do
semestre atual e anteriores), contextualizando-as com a realidade gerencial
das empresas. Espera-se assim, como resultado das Atividades, que sejam
elaborados Estudos de Caso para as Empresas investigadas. A atividade
constitui-se ainda em real ação de extensão realizada pelos alunos sob
orientação de professores, uma vez que oferecem o serviço de consultoria de
forma gratuita às empresas, sobretudo os micros e pequenas, contribuindo
assim para o aumento da competitividade de cada uma delas.
c) Central de Empregabilidade: os estudantes poderão atuar no atendimento à
comunidade local no que tangue à preparação para o mercado de trabalho
com auxílio para a elaboração de currículos, oficinas de orientação para
participação em entrevistas de emprego e gestão do tempo e marketing
pessoal, e ainda cadastro em sites gratuitos de recrutamento e seleção e em
intermediadoras de estágio. As atividades serão desenvolvidas em todo o
ano, em especial na Semana da Responsabilidade Social.
d) Visitas Técnicas - a cada semestre será proposta uma visita técnica, com
saída do polo sede, para empresas em todo o Brasil. Dependendo do número
de estudantes em cada polo também há a saída de visitas técnicas partindo
de outros. As visitas proporcionam aos alunos a verificação in loco das
informações vistas nas disciplinas.
e) Empresa Júnior - O estudante poderá participar, supervisionado por
professores, das atividades desenvolvidas na Empresa Júnior da FACESA
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que contará com o SEBRAE, a ACIVALGO, e a comunidade acadêmica da
FACESA como apoiadores para sua abertura, conforme projeto já criado. A
Empresa Júnior articulará assim ações e consultoria nas envolvendo outras
atividades internas como a Central de Consultoria Empresarial e os Grupos
de Estudos Aplicados.
f) Grupos de Estudo – são propostos para o curso três eixos de Grupos de
Estudos:


Grupos de Estudos Aplicados: O estudante tem a oportunidade de
aprofundar o estudo em temas relevantes para a formação do futuro
profissional, tanto na área de gestão como de formação geral,
participando de atividades de iniciação científica em grupos formados
por estudantes de vários cursos de graduação e também de pósgraduação. Dentre as áreas aprovados para o curso pelo NDE tem-se:
Empreendedorismo, Sustentabilidade, Planejamento e Gestão e
Diversidade e Gestão.



Grupo de Estudos Dirigidos: têm por objetivo consolidar os conteúdos
vistos em cada disciplina dos cursos, sendo organizados nos âmbitos
dos cursos de acordo com as disciplinas ofertadas a cada semestre.
Busca-se assim ampliar o aproveitamento dos conteúdos vistos em
cada disciplina. A cada início de semestre são definidas as disciplinas
participantes, onde os estudantes poderão se inscrever.



Grupos de Estudos de Rodadas de Leitura: constitui-se em atividade
de incentivo à leitura dos estudantes de obras ligadas à área de
Gestão e Negócios e também às áreas de formação geral. São
sugeridos dois livros para leitura durante cada semestre. Há a
mediação de professor por meio de fóruns para discussão do
andamento da leitura, e ao final há chat ou web conferência de
apreciação da obra, e o estudante elabora resenha sobre a obra.
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Além dessas atividades o estudante poderá participar dos projetos de
extensão gerais da FACESA na sede e nos polos, bem como é incentivada sua
participação em atividades extracurriculares não obrigatórias fora da Instituição.
Outra prática inovada ofertada no curso são os Projetos Integradores
realizados todos os semestres, de forma colaborativa com estudantes e professores
da FACESA e empresas locais. A seguir no item 4.13 apresentamos sua dinâmica.

4.13 Projeto Integrador

Quando uma ação é planejada de forma integrada visa-se organizar, de forma
colaborativa, ações pedagógicas do curso e os objetivos traçados para formação
dos discentes.
Assim, representa as demandas recorrentes do curso não apenas para
atender as necessidades das empresas ou conteúdo, mas principalmente na busca
da qualificação dos estudantes.
Neste sentido a FACESA, pelo curso de Gestão Financeira, planeja o seu
Projeto Integrador para o curso da seguinte forma:
1. No início de cada semestre os professores tutores de todas as disciplinas,
juntamente com os membros de Associações comerciais, industriais e de
serviços das localidades dos polos, como a ACIVALGO (Associação
Comercial, Empresarial e Industrial de Valparaíso de Goiás), entidades
públicas e escritórios parceiros, definirão o tema gerador e as empresas
participantes

(previamente

cadastradas

na

Central

de

Consultoria

Empresarial), a organização e as contribuições que cada Unidade Curricular
trará para o projeto. No entanto, é necessário definir o que o tema representa:
TEMA é a apresentação do assunto que será tratado no projeto;
2. Após a definição do TEMA e da organização será realizado por um dos
professores do semestre, conforme quadro abaixo, e estudantes o plano de
ação para o projeto de cada semestre. Deverá ser considerado a
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interdisciplinaridade e a integração dos projetos, de acordo com a macro
atividade definida pelo NDE para o Projeto, conforme indicado no quadro
abaixo;
3. Para tanto serão utilizados vídeos conferências em blocos de cinquenta
alunos cada;
4. Ao término do semestre cada equipe apresentará um estudo de caso, criando
um banco de boas práticas de gestão, de modo a apresentar os resultados
nas semanas acadêmicas de Gestão e Negócios;
5. A menção alcançada pelos estudantes no projeto poderá ser utilizada nas
outras disciplinas dos semestres correspondentes, no percentual de até 20%.

O 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 no
coletivo para alcance de um determinado objetivo.
Por todos estes motivos o projeto integrador passa a ser uma ferramenta
diferenciada e inovadora do curso de Gestão Financeira.
Quadro Projeto Integrador – Gestão Financeira
Semestre

1º

2º
3º
4º

Macro Atividade do Projeto

Disciplina coordenadora do

Integrador

Projeto

Diagnóstico Empresarial
Planejamento Estratégico
Empresarial
Plano de Negócio
Plano Financeiro e Orçamentário
Empresarial

Gestão das Funções
Organizacionais
Estratégia Empresarial
Empreendedorismo
Orçamento e Indicadores
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4.14 Apoio ao discente

O apoio ao discente tem como objetivo contemplar ações de acolhimento e
permanência; acessibilidade metodológica e instrumental; monitoria; nivelamento;
intermediação e acompanhamento de estágios não obrigatórios remunerados; apoio
psicopedagógico; participação em centros acadêmicos ou intercâmbios; e ações
inovadoras.
A Política de Apoio ao Discente inclui as diferentes formas de orientação ao
aluno que podem ser agrupadas nas categorias:


Administrativa: orienta os alunos quanto à estrutura e funcionamento dos
cursos, o acompanha por toda vida escolar, efetuando os registros de seu
aproveitamento e frequência escolar, realizados pela Secretaria.



Profissional: orienta os alunos visando a integração das diferentes
necessidades dos vários cursos em relação ao exercício da prática,
envolvendo desde a realização de estágios supervisionados curricular e
extracurricular, visitas técnicas, trabalho integrador, até a relação com o
mercado de trabalho, com o estabelecimento de convênios e a criação de
programas que aproximem os estudantes da realidade do seu mercado de
trabalho, além de cursos de capacitação e programas de desenvolvimento
profissional.



Programas de Apoio Pedagógico: orienta o aluno quanto aos aspectos
pedagógicos do curso e das disciplinas, intervém nas dificuldades e possíveis
inseguranças em relação ao futuro profissional.



Apoio Psicopedagógico: Através do Núcleo de Apoio Psicopedagógico
(NAPAP) trabalha-se uma estratégia para promover o atendimento e
orientação aos acadêmicos, no que tange à superação de dificuldades no
processo de aprendizagem, no campo do relacionamento interpessoal e
distúrbios comportamentais e emocionais que afetam o seu desempenho
acadêmico e do Núcleo de Acessibilidade (NAe), que disponibiliza recursos
pedagógicos e de acessibilidade aos discentes com deficiência ou mobilidade
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reduzida, com base nos dispositivos legais e normativos de Acessibilidade na
Educação Superior.


Programas de Apoio Financeiro: Para viabilizar o ingresso e permanência
indicar as formas de apoios financeiros.



Estímulo a Permanência Discente - Nivelamento: 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 Lei de Diretrizes e Bases da Educação - 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 vigente,
garante a promoção da inclusão social, digital e comunicacional, tanto na
modalidade presencial quanto a distância (EaD).
Na vigência do PDI, a FACESA ofertará 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
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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.

4.15 Formas de acesso ao curso

Ao delinear a política de acesso ao curso de Gestão Financeira proposto pela
FACESA, visualizou-se a necessidade de implementar ações para ampliar o acesso
de estudantes ao curso, assim como garantir a permanência bem-sucedida destes
estudantes na Instituição.
Complementarmente, fez-se necessário compreender os motivos que levam
aos altos níveis de evasão verificados em grande parte das Instituições brasileiras e
buscar medidas que possam minimizar esta ocorrência. 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 Constituição Federal, e artigo 3º,
inciso I, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação).
O acesso à educação superior privada se faz, essencialmente, por meio de
dois fatores: sociais e econômicos. Assim, o acesso a esse nível de educação passa
necessariamente pelo que se estabelece na LDB a qual preconiza que a educação
superior se destina aos egressos do ensino médio, mediante processo seletivo.
O Processo Seletivo da FACESA é aberto a candidatos que tenham
escolarização completa de nível médio ou equivalente, e tem como objetivo verificar
sua aptidão intelectual e selecioná-los para o ingresso nos cursos de graduação e
tecnológicos. Além disso, o Processo Seletivo considera os conhecimentos comuns
às diversas formas de ensino médio, sem ultrapassar este nível de complexidade, e
pode ser unificado em sua execução para todos os cursos da Faculdade.
O Processo Seletivo é organizado e supervisionado pela Comissão do
Processo Seletivo da FACESA, e coordenado pela Diretoria Geral, sendo também
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disciplinado por Edital, que poderá ser divulgado de forma resumida, indicando-se os
locais onde os interessados poderão ter acesso às informações completas.
Outrossim, o Processo Seletivo é válido para o período letivo a que se
destina, tornando-se nula a aprovação obtida se o candidato deixar de requerer
matrícula ou de apresentar a documentação necessária nos prazos fixados no
Edital. Em alguns casos, poderá ser exigido dos candidatos a aprovação em testes
ou provas de habilidades específicas, antes do Processo Seletivo, para os cursos
que o justifiquem.

5 CORPO DOCENTE E TUTORIAL
5.1 Núcleo Docente Estruturante – NDE

O NDE constitui-se por docentes, com atribuições acadêmicas de
acompanhamento, atuantes no processo de concepção, consolidação e contínua
atualização

dos

projetos

pedagógicos dos

cursos. Apresenta

estrutura e

funcionamento de forma a permitir a articulação entre ensino, iniciação científica e
extensão, opção voltada para o sentido da universalização e da democratização das
dimensões ético-política, teórico-metodológica, interventiva e investigativa da
formação profissional.
O NDE deve ser constituído por membros do corpo docente dos cursos, que
exerçam liderança acadêmica no âmbito dos mesmos, percebida na produção de
conhecimentos na área, no desenvolvimento do ensino, e em outras dimensões
entendidas como importantes pela FACESA, e que atuam sobre o desenvolvimento
dos cursos.
A renovação parcial dos integrantes do NDE acontecerá nas seguintes
situações: desligamento do docente da FACESA; solicitação formal de desligamento
do docente; ausência do docente às reuniões num percentual de 40% (quarenta por
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cento); não cumprimento das atribuições delegadas pelo Presidente do NDE; por ato
discricionário da Direção Geral.
Ao NDE compete:
a) Estabelecer diretrizes e normas para o regime didático-pedagógico,
respeitada a política acadêmica aprovada pelos órgãos superiores;
b) contribuir para consolidação do perfil profissional do egresso do curso;
c) acompanhar e informar à Comissão Própria de Avaliação (CPA) para que por
meio do instrumento de coleta de dados seja realizado o diagnóstico do curso
e da instituição;
d) definir o perfil profissional e os objetivos gerais dos cursos;
e) elaborar os currículos plenos dos cursos e suas alterações, para aprovação
pelos órgãos competentes;
f) emitir pareceres das propostas de ensino, iniciação científica e extensão no
âmbito dos cursos;
g) zelar pelas diretrizes gerais dos programas das disciplinas dos cursos e suas
respectivas

ementas,

recomendando

aos

Coordenadores

de

Curso

modificações dos programas para fins de compatibilização;
h) propor, ao Coordenador de Curso, providências necessárias à melhoria
qualitativa do ensino;
i) participar do processo de seleção, permanência ou substituição de docentes
para os cursos;
j) promover a avaliação dos planos de trabalho nas atividades de ensino,
iniciação científica e extensão na forma definida no projeto pedagógico
institucional (PPI);
k) definir políticas sobre a organização, funcionamento e avaliação das
atividades de estágios curricular supervisionado e do trabalho de curso;
l) verificar e revisar as ementas para uma maior adequação; coordenar a
elaboração e recomendar a aquisição de lista de títulos bibliográficos e outros
materiais necessários aos cursos;
m) assessorar os Coordenadores de Curso em outras atividades especiais;
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n) colaborar com os demais órgãos acadêmicos na sua esfera de atuação;
o) zelar pela regularidade e qualidade do ensino ministrado pelos cursos;
p) auxiliar, se for o caso, os Núcleos de Iniciação Científica e de Extensão na
análise das propostas de projetos de iniciação científica e extensão;
q) incentivar a elaboração de programas de extensão e iniciação científica;
r) promover a interdisciplinaridade dos cursos.

O NDE terá os seguintes membros: a Coordenação de Curso, como seu
Presidente; no mínimo 5 (cinco) docentes pertencentes ao corpo docente do curso,
preferencialmente garantindo-se a representatividade das áreas; com pelo menos
30% (trinta por cento) do total de docentes do curso, que participam na
integralização do currículo pleno do referido curso. Poderão se candidatar ao NDE
somente os docentes que possuem titulação stricto sensu. Caso não existam
candidatos voluntários suficientes, serão considerados candidatos todos os docentes
que atendem a este disposto.
No

NDE

o

coordenador

de

curso

será

integrante

e

atuará

no

acompanhamento, consolidação e na atualização do presente PPC, realizando
estudos e atualização periódica, verificando o impacto do sistema de avaliação de
aprendizagem na formação do estudante e analisando a adequação do perfil do
egresso. Assim, considerando-se as DCN e as novas demandas do mundo do
trabalho, haverá um planejamento e procedimentos para permanência de parte de
seus membros até o ato regulatório seguinte.
No Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira, o coordenador de
curso será integrante e atuará no acompanhamento, consolidação e na atualização
do presente PPC, realizando estudos e atualização periódica, verificando o impacto
do sistema de avaliação de aprendizagem na formação do estudante e analisando a
adequação do perfil do egresso. Assim, considerando-se as DCN e as novas
demandas do mundo do trabalho, haverá um planejamento e procedimentos para
permanência de parte de seus membros até o ato regulatório seguinte.
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Em relação aos membros do NDE, suas experiências docentes e profissionais
os permitirão acompanhar o impacto do sistema de avaliação de aprendizagem na
formação do estudante bem como analisar a adequação do perfil do egresso,
considerando as DCN e as novas demandas do mundo do trabalho.
Em relação aos membros do NDE, suas experiências docentes e profissionais
os permitirão acompanhar o impacto do sistema de avaliação de aprendizagem na
formação do estudante bem como analisar a adequação do perfil do egresso,
considerando as DCN e as novas demandas do mundo do trabalho.
São Membros do NDE do curso:

Composição do NDE
Nº

Nome

Titulação

Tempo de Trabalho

1

Keylla Dennyse Celestino da Silva

Mestre

Integral

2

Victor de Souza Oliveira Lopes

Mestre

Parcial

3

George Henrique de Moura Cunha

Doutor

Integral

4

Kelly Pereira Guedes

Doutora

Integral

5

Regina Maris Pinheiro D’Azevedo

Mestre

Integral

6

Robson Quintilio

Doutor

Integral

5.2 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.
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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, um profissional 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.
Conforme Portaria Nº025/2018 DG, a Equipe Disciplinar é composta por:
I.

Breno Silva de Abreu - Coordenador do Núcleo de Educação a Distância
(NEAD).

II.

Flávia Amaral Rezende - Designer Institucional.

III.

Rafael Correia Honorato - Responsável pelo Im presso Arte e pela Mídia
Audiovisual.

IV.

Filipe Correia Dias - Responsável pela Programação e pelo Ambiente Virtual
de Aprendizagem (AVA).

V.

Jonas Rodrigo Gonçalves - Responsável pela Editora Sena Aires.

5.3 Regime de trabalho do coordenador de curso

O coordenador do curso de Gestão Financeira será o professor George
Henrique de Moura Cunha. Seu regime de trabalho será de tempo integral (40
horas), possibilitando o atendimento da demanda, considerando-se a gestão do
curso, a relação com os docentes, discentes, tutores e equipe multidisciplinar, bem
como a representatividade nos colegiados superiores, através da elaboração de um
plano de ação documentado e compartilhado, que preveja indicadores de
desempenho da coordenação a serem disponibilizados publicamente.

Elaborado por: NDE do Curso de Gestão Financeira - Aprovado por: Resolução nº 05/2018 CONSU: Versão: 1.1.

131

Telefone: (61) 3627-4200
Rua Acre, Qd. 02. Lts. 17/18, s/n
Setor de Chácaras Anhanguera
Valparaíso de Goiás/GO
CEP 72870-508

Em relação ao seu currículo, possui graduação em economia pela
Universidade de Fortaleza (1992), mestrado em economia na Universidade Federal
de Pernambuco (1995) e doutorado em economia na Universidade de Brasília
(2013). Desde 2018 está como pesquisador associado do Programa de PósGraduação em Economia da Universidade de Brasília (UnB) e como Coordenador
do Curso de Gestão Financeira da FACESA.
Ao longo de sua carreira profissional trabalhou em diversas instituições, Tais
como: consultor do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), da
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(UNESCO), e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).
Como gestor educacional desempenhou durante seis anos a função de
coordenador de graduação do curso de Ciências Econômicas da Universidade
Católica de Brasília (2011 a 2017) Durante este período, também acumulou as
funções como coordenador dos cursos de Gestão Pública e Gestão Ambiental no
modo presencial e no curso de Comércio Exterior em EaD (2016 a 2017). Durante o
período que permaneceu na Faculdade Caiçaras de Brazlândia (1997 a 1998), foi
coordenador do curso de Administração.
No ambiente de ensino a distância, possui ampla experiência como
docente/conteudista na Universidade Católica de Brasília – UCB (2000 a 2018).
Neste período elaborou os conteúdos das seguintes disciplinas: Finanças
Internacionais e Práticas Cambiais; Introdução a Economia e Matemática Financeira;
no Centro Universitário de Brasília (UNICEUB) elaborou os conteúdos para
Economia Empresarial. Também elaborou conteúdos para curso em Ead para
Associação Internacional de Educação Continuada – AIEC (Macroeconomia) e
Instituto de Educação Superior de Brasília – IESB (Economia Empresarial). Ao todo,
são mais dez anos em ensino a distância.
Como pesquisador, o docente tem mais de 40 artigos publicados em revistas
cientificas com Qualis/CAPES nas áreas de ciências econômicas e administração,
além de vários capítulos e livros editados.
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Como professor tutor ministrou diversas turmas em EaD, nos cursos de
administração, economia, gestão pública, contabilidade na Universidade Católica de
Brasília, tais como: introdução a economia, econometria, matemática financeira,
estagio supervisionado, finanças internacionais e prática cambiais.
Dessa maneira haverá o planejamento da administração do corpo docente do
curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira da FACESA, favorecendo a
integração e a melhoria contínua.
O Plano de Ação da Coordenação contemplará os seguintes pontos e seus
indicadores que deverão ser contemplando in loco:
1. Planejamento das operações do curso.
2. Captação e processo Seletivo.
3. Gestão do quadro Docente.
4. Novos Projetos e Inovações.
5. Acompanhamento do Projeto Integrador.
6. Acompanhamento Discente.
7. Processos de Avaliação: Ensino e aprendizagem discente e Avaliação
Institucional.
8. Evasão.

5.4 Corpo docente: titulação

O corpo docente da FACESA para o ato autorizativo do Ministério da
Educação de autorização é composto por 18 (dezoito) docentes/tutores com pósgraduação stricto sensu, sendo oito docentes com doutorado e oito docentes com
mestrado.
Na composição do corpo docente a FACESA considerou o perfil do egresso,
sendo demonstrada a relação entre a titulação do corpo docente e seu desempenho
em sala de aula de modo a caracterizar sua capacidade para analisar os conteúdos
dos componentes curriculares. Com isso, a titulação mostrou-se relevante para a
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atuação profissional e acadêmica do discente, favorecendo o raciocínio crítico com
base em literatura atualizada, para além da bibliografia proposta. Portanto, a
qualificação profissional proporciona aos alunos o acesso a conteúdo de pesquisa
de ponta, relacionando-os aos objetivos das disciplinas e ao perfil do egresso, e
incentivando a produção do conhecimento, por meio de grupos de estudo ou de
pesquisa e da publicação.
O relatório de estudo da contribuição dos docentes encontra-se detalhado em
documento específico.
O corpo docente do curso Gestão Financeira é formado pelos seguintes
docentes:

Tempo de

Nº

Nome

Titulação

1

Aline Gomes de Oliveira

Mestre

Integral

2

Arthur Henrique de Pontes Regis

Doutor

Parcial

3

Belmiro Cardoso de Oliveira

Mestre

Parcial

4

Dyego Ramos Henrique

Mestre

Parcial

5

Edmo Martins Gomes Filho

Mestre

Parcial

6

Flávia Amaral Rezende

Doutora

Integral

7

George Henrique de Moura Cunha

Doutor

Integral

8

Jonas Rodrigo Gonçalves

Mestre

Integral

9

José Henrique de Lima Correa Dieguez Barreiro

Doutor

Parcial

10

Kelly Pereira Guedes

Doutora

Integral

11

Keylla Dennyse Celestino da Silva

Mestre

Integral

12

Regina Maris Pinheiro D’Azevedo

Mestre

Integral

13

Robson Quintilio

Doutor

Integral

14

Rogério Boueri Miranda

Doutor

Parcial

15

José Gilson das Chagas

Mestre

Integral

16

Victor Souza Lopes de Oliveira

Mestre

Parcial

Trabalho
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5.5 Regime de trabalho do corpo docente do curso

O regime de trabalho do corpo docente do curso de Gestão Financeira da
FACESA possibilita o atendimento integral da demanda, considerando a dedicação à
docência, o atendimento aos discentes, a participação no colegiado, o planejamento
didático e a preparação e correção das avaliações de aprendizagem.
Para melhor atuação, haverá documentação descritiva sobre como as
atribuições individuais dos professores serão registradas, considerando-se a carga
horária total por atividade a ser utilizada no planejamento e gestão para melhoria
contínua.
No modelo de EaD previsto para a FACESA, os docentes além de
responsáveis pelo conteúdo são chamados a comporem a tutoria à distância, a partir
da métrica de um professor tutor à distância para cada 150 alunos. A partir desta
métrica será estabelecido o regime de trabalho dos professores listados abaixo, por
hora indicado como horistas.
A participação em órgãos colegiados e NDE, planejamento didático,
preparação e correção das avaliações são registrados e contabilizados à parte e
serão incorporados a carga horária. Dentre os docentes, 100% deles são
contratados em regimes integrais e parciais para que ocorra uma correlata
dedicação proveniente das horas de trabalho e atividades descritas.
O regime de trabalho do corpo docente do Curso de Gestão Financeira está
estabelecido da seguinte maneira:

Tempo de

Nº

Nome

Titulação

1

Aline Gomes de Oliveira

Mestre

Integral

2

Arthur Henrique de Pontes Regis

Doutor

Parcial

3

Belmiro Cardoso de Oliveira

Mestre

Parcial

4

Dyego Ramos Henrique

Mestre

Parcial

5

Edmo Martins Gomes Filho

Mestre

Integral

Trabalho
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6

Flávia Amaral Rezende

Doutora

Integral

7

George Henrique de Moura Cunha

Doutor

Integral

8

Jonas Rodrigo Gonçalves

Mestre

Integral

9

José Gilson das Chagas

Mestre

Integral

10

José Henrique de Lima Correa Dieguez Barreiro

Doutor

Parcial

11

Kelly Pereira Guedes

Doutora

Integral

12

Keylla Dennyse Celestino da Silva

Mestre

Integral

13

Regina Maris Pinheiro D’Azevedo

Mestre

Integral

14

Robson Quintilio

Doutor

Integral

15

Rogério Boueri Miranda

Doutor

Integral

16

Victor Souza Lopes de Oliveira

Mestre

Parcial

5.6 Experiência no exercício da área de Gestão

Levando-se em conta o perfil do egresso, existem estudos que demonstram a
relação entre a experiência no exercício de gestão do corpo docente e o seu
desempenho em sala de aula, caracterizando sua capacidade para:


Transferir experiências e conteúdos que demonstrem a inter-relações com a
realidade nacional e internacional, segundo uma perspectiva histórica e
contextualizada de sua aplicabilidade no âmbito das organizações e do meio
através da utilização de tecnologias inovadoras e que atendam aos seguintes
campos

interligados

de

formação:

Básica,

Profissional,

de

Estudos

quantitativos e suas tecnologias e complementar.

Portanto, os docentes em exercício no curso de Gestão Financeira da
FACESA, nas áreas específicas da formação, em sua maioria comprovam
experiência no exercício de gestão seja na área privada ou na pública.
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5.7 Experiência no exercício da docência superior

No que se refere a experiência no exercício da docência na educação
superior, o Curso de Gestão Financeira da FACESA demanda um contingente maior
ou igual a 80% (oitenta por cento) do corpo docente possuindo experiência de
magistério superior de, pelo menos, 3 (três) anos para cursos superiores de
tecnologia. Dessa forma, busca constantemente a contratação de docentes com
experiência de magistério superior e, pelo menos, 3 (três) anos de experiência
profissional (excluída as atividades no magistério superior) para cursos superiores
de tecnologia.
O relatório de estudo da contribuição da experiência profissional dos docentes
é elaborado para cada disciplina do curso, atualizado a cada início de semestre
letivo, ou sempre que houver mudança de docente.
O Relatório leva em conta o perfil do egresso, existem estudos que
demonstram a relação entre a experiência no exercício da docência na educação
superior básica do corpo docente previsto e o seu desempenho em sala de aula,
caracterizando sua capacidade para:
a) promover ações que permitam identificar as dificuldades dos alunos;
b) expor o conteúdo em linguagem aderente às características da turma;
c) apresentar exemplos contextualizados com os conteúdos dos componentes
curriculares;
d) elaborar atividades específicas para a promoção da aprendizagem de alunos
com dificuldades e avaliações diagnósticas, formativas e somativas;
e) utilizar os resultados para redefinição de sua prática docente no período,
exercendo liderança e tendo sua produção reconhecida.

Em relação a experiência no exercício da docência superior no curso de
Gestão Financeira os professores da IES possuem os seguintes períodos de
experiência:
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Nº

Nome

Tempo de
Docência

Tempo de
Experiência
Profissional

1

Aline Gomes de Oliveira

07

24

2

Arthur Henrique de Pontes Regis

14

14

3

Belmiro Cardoso de Oliveira

09

12

4

Edmo Martins Gomes Filho

16

12

5

Dyego Ramos Henrique

02

07

6

Flávia Amaral Rezende

16

24

7

George Henrique de Moura Cunha

20

10

8

Jonas Rodrigo Gonçalves

21

01

9

José Gilson das Chagas

20

22

18

22

10

Jose Henrique de Lima Correa Dieguez
Barreiro

11

Kelly Pereira Guedes

07

09

12

Keylla Dennyse Celestino da Silva

04

05

13

Regina Maris Pinheiro D’Azevedo

18

18

14

Robson Quintilio

18

05

15

Rogério Boueri Miranda

19

26

16

Victor Souza Lopes de Oliveira

03

09

5.8 Experiência no exercício da docência na educação à distância

Tendo em vista a existência de estudos que demonstram a relação entre a
experiência no exercício da docência na educação à distância, e o desempenho do
corpo docente, foi constatado que tal fator caracteriza a capacidade do docente
para: identificar as dificuldades dos alunos; expor o conteúdo em linguagem
aderente às características da turma; apresentar exemplos contextualizados com os
conteúdos dos componentes curriculares; elaborar atividades específicas para a
promoção da aprendizagem de alunos com dificuldades e avaliações diagnósticas,
Elaborado por: NDE do Curso de Gestão Financeira - Aprovado por: Resolução nº 05/2018 CONSU: Versão: 1.1.

138

Telefone: (61) 3627-4200
Rua Acre, Qd. 02. Lts. 17/18, s/n
Setor de Chácaras Anhanguera
Valparaíso de Goiás/GO
CEP 72870-508

formativas e somativas; utilizar os resultados para redefinição de sua prática docente
no período; exercer liderança e ter sua produção reconhecida.
Para tanto, para atender às necessidades dos cursos previstos pela FACESA
o professor tutor precisará saber transpor, de forma eficiente, as atividades do
ambiente presencial para o ambiente virtual. A formação dos professores tutores
contém 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 e professorprofessor/coordenador;



Conscientização de que não existe modelo correto, mas sim, o adequado ao
grupo e aos objetivos em questão.

No momento avaliação in loco na autorização do curso estará disponível a
lista completa dos tutores.

5.9 Experiência no exercício da tutoria na educação à distância

A partir de relatórios e estudos que consideraram o perfil do egresso,
constatou-se a relação entre a experiência no exercício da tutoria na educação a
distância do corpo tutorial previsto em relação ao seu desempenho, de modo a
caracterizar sua capacidade para:


fornecer suporte às atividades dos docentes;



realizar mediação pedagógica junto aos discentes;



demonstrar inequívoca qualidade no relacionamento com os estudantes;



incrementar processos de ensino aprendizagem;
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orientar os alunos, sugerindo atividades e leituras complementares que
auxiliam sua formação.

Em nosso modelo de Ensino a Distância, os docentes também serão os
tutores das disciplinas possibilitando maior interação com os alunos. Visando
atender às demandas didático-pedagógicas da matriz curricular, bem como a
mediação pedagógica junto aos discentes.
Assim posto, os tutores deverão ter capacidade para: fornecer suporte às
atividades dos docentes; realizar mediação pedagógica junto aos discentes;
demonstrar

inequívoca

qualidade

no

relacionamento

com

os

estudantes;

incrementar processos de ensino aprendizagem; orientar os alunos, sugerindo
atividades e leituras complementares que auxiliam sua formação.
Neste sentido, para fomenter a capacitação, FACESA ofertou aos professores
cursos de extensão voltados para EaD, e ainda proporcionou para alguns docentes
a pós-graduação lato sensu Didática do Ensino Superior em EaD. Tais ações
corroboram o propósito da IES em fornecer elementos necessários para uma
educação de excelência na sua qualidade.
Quando da abertura do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira,
os tutores a distância e presencial terão passado por cursos de formação ofertado
pela IES de no mínimo 40 horas quando são verificadas as competências e
habilidades necessárias ao bom desempenho de suas funções no curso.
Para atender às necessidades dos cursos previstos pela FACESA o professor
tutor precisará saber transpor, de forma eficiente, as atividades do ambiente
presencial para o ambiente virtual.
A formação dos professores tutores contém seguintes aspectos:


Conhecimento pedagógico e competência epistemológica;



Compreensão do professor que as atividades devem ser flexíveis, abertas e
estimulantes;



Capacidade de comunicação interpessoal;
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Capacidade de estabelecer interações entre professor e aluno e professorprofessor/coordenador;



Conscientização de que não existe modelo correto, mas sim, o adequado ao
grupo e aos objetivos em questão.

A FACESA incentiva fortemente que os professores conteudistas sejam os
professores-tutores a distância.

5.10 Titulação e formação do corpo de tutores do curso

Todos os docentes são tutores do curso de Gestão Financeira da FACESA
são graduados na área da disciplina pelas quais são responsáveis, e 100% possui
titulação obtida em pós-graduação stricto sensu.
Considerando que os tutores do curso serão os próprios professores, as
competências (conhecimentos, habilidades e atitudes) dos tutores foram previstos
adequadamente para que as atividades e ações esteja alinhadas ao PPC, às
demandas de comunicação e os recursos tecnológicos previstos para o curso, com
planejamento de avaliações periódicas para a identificação das necessidades de
capacitação/aprimoramento dos tutores e contando com apoio da IES para à adoção
de práticas inovadoras e criativas para a permanência e êxito dos alunos.

5.11 Experiência do corpo de tutores em educação à distância

Com base no perfil do egresso, foi constata a relação entre a experiência do
corpo de tutores previsto em educação à distância e seu desempenho, de modo a
caracterizar sua capacidade para: identificar as dificuldades dos alunos; expor o
conteúdo em linguagem aderente às características da turma; apresentar exemplos
contextualizados com os conteúdos dos componentes curriculares; elaborar
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atividades específicas, em colaboração com os docentes, para a promoção da
aprendizagem de alunos com dificuldades; adotar práticas comprovadamente
exitosas ou inovadoras no contexto da modalidade à distância.
Os tutores presenciais e a distância, caso não tenham experiência em EaD,
passam por formação oferecida graciosamente pelo Núcleo de Educação a
Distância da FACESA. Além do mais a IES preocupada com a qualidade do corpo
docente e tutorial ofertou a todos os professores curso de extensão voltados para
EaD, ainda ofertou para alguns professores a pós-graduação lato sensu Didática do
Ensino Superior em EaD.
Quando da abertura do Curso de Gestão Financeira, os tutores a distância e
presencial terão mais uma formação continuada cumprindo a política de capacitação
da IES tendo como objeto a oferta de excelência na qualidade.
Para atender às necessidades do curso de Gestão Financeira o professor
tutor precisará saber transpor, de forma eficiente, as atividades do ambiente
presencial para o ambiente virtual. A formação dos professores tutores contém
seguintes aspectos:
a) Conhecimento pedagógico e competência epistemológica;
b) Compreensão do professor que as atividades devem ser flexíveis, abertas e
estimulantes;
c) Capacidade de comunicação interpessoal;
d) Capacidade de estabelecer interações entre professor e aluno e professorprofessor/coordenador;
e) Conscientização de que não existe modelo correto, mas sim, o adequado ao
grupo e aos objetivos em questão.

O relatório de estudo da contribuição da experiência dos tutores nas
disciplinas previstas no PPC encontra-se a disposição da Comissão quando da
verificação in loco.
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5.12

Interação

entre

tutores

(presencias

e

a

distância),

docentes

e

coordenadores de curso a distância

A interação prevista na FACESA possibilita condições de mediação e
articulação entre tutores, docentes e coordenador do curso, considerando-se a
análise sobre a interação para encaminhamento de questões do curso, com a
previsão de avaliações periódicas para a identificação de problemas ou incremento
na interação entre os interlocutores.
No modelo adotado pela FACESA, os professores conteudistas, os tutores a
distância e presencial são corresponsáveis pelo processo de ensino e aprendizagem
e devem realizar suas atividades de forma colaborativa.
Cabe ao Professor da disciplina realizar a gestão acadêmica do processo de
ensino e aprendizagem, especialmente no que se refere à motivação, orientação,
acompanhamento e avaliação continuada dos estudantes de forma articulada com a
equipe de tutores presenciais e a distância designada para a turma em diálogos
contínuos no Fórum de Professores e Tutores online e por meio das orientações e
rubricas contidas nos matérias didáticos no AVA.
O Fórum de Professores e Tutores online é um espaço de interação que
dinamiza os processos avaliativos. Este espaço estará em funcionamento contínuo,
no MoodleRooms, organizado por curso e por componente curricular. Neste espaço
caberá ao Professor da disciplina orientar tutores presenciais e tutores a distância
para garantir uma abordagem integradora do conteúdo.
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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5.13 Produção científica, cultural, artística ou tecnológica

A FACESA busca incorporar 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.
Assim, pelo menos 50% dos docentes previstos possuem, no mínimo, 9
produções nos últimos 3 anos.

5.14 Atuação do colegiado de curso ou equivalente

O planejamento de atuação do colegiado prevê sua institucionalização, com
representatividade dos segmentos, reuniões com periodicidade determinada e
registro de suas decisões, existência de fluxo determinado para o encaminhamento
das decisões, sistema de suporte ao registro, acompanhamento e execução de seus
processos e decisões e realização de avaliação periódica sobre seu desempenho,
para implementação ou ajuste de práticas de gestão.
Conforme previsto no Regimento, a participação da comunidade acadêmica
caracteriza uma prática democrática e participativa na educação superior
profissional evidenciando a qualidade do processo ensino aprendizagem dos cursos
ofertados pela FACESA.
Destaca-se que gestão do curso é planejada levando-se em consideração a
autoavaliação institucional (CPA) e os resultados das avaliações externas como
subsídio para o aprimoramento permanente do curso, com previsão dos resultados
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dessas avaliações pela comunidade acadêmica, bem como o próprio delineamento
dos processos avaliativos (interno e externo) periódicos do curso.
Os Colegiados dos Cursos da FACESA enquanto órgãos deliberativos, têm
como competência básica decidir as atividades didático-pedagógicas dos cursos,
além de planejar, organizar, coordenar, superintender e fiscalizar o seu
desenvolvimento, atuando em ação integrada com os departamentos e setores para
fins didático-pedagógicos.
A participação de discentes e tutores de cursos e programas na modalidade a
distância se dará por meio de videoconferência, com os recursos tecnológicos
necessários disponibilizados nos polos de apoio presencial aos quais se vinculam.
A atuação do colegiado do Curso de Gestão Financeira prevê sua
institucionalização

com:

representatividade

dos

segmentos;

reuniões

com

periodicidade determinada; registro de suas decisões; existência de fluxo
determinado para o encaminhamento das decisões; sistema de suporte ao registro;
acompanhamento e execução de seus processos; decisões e realização de
avaliação periódica sobre seu desempenho; implementação ou ajuste de práticas de
gestão.
Conforme o Regimento da FACESA, ao Colegiado compete:
I.

exercer a coordenação pedagógica e supervisão didático-científica dos
estudos de graduação ou de pós-graduação e extensão, que lhe sejam
pertinentes, zelando pela qualidade da oferta;

II.

implementar os programas e planos de ensino das disciplinas expositivas e
práticas dos cursos, e demais atividades didáticas, visando à unidade e
eficiência do ensino, iniciação científica ou extensão;

III.

promover a articulação das disciplinas e a integração dos programas e seus
planos de execução;

IV.

contribuir para a reestruturação ou reformulação de currículos e constante
atualização do projeto pedagógico do curso;
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V.

organizar-se de forma a reunir-se ordinariamente no início e final de cada
semestre

letivo,

podendo

convocar

reunião

extraordinária

conforme

convocação da coordenação de curso ou instâncias superiores.

5.15 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.
O Plano de Carreira normatiza a evolução funcional do docente, 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, 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.

5.16 Critérios de Seleção e Contratação

Para ingresso em um dos quadros da carreira docente/tutor da FACESA,
além de comprovação dos requisitos exigidos, devem ser apresentados todos os
demais documentos exigidos pela legislação. Os membros do corpo docente serão
selecionados pela Coordenação de Curso, indicados à Diretoria Acadêmica e
encaminhados à Mantenedora para admissão, mediante contrato de trabalho nos
termos da Faculdade e da legislação trabalhista em vigor.
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Para mais, a seleção e contratação de docente/tutor, sempre que houver
vaga, por meio de análise de curricular – titulação, aderência de formação,
experiência-entrevista e aula didática, ou seja, por um processo seletivo, avaliada
por uma banca constituída pelo NDE dos cursos, bem como pelo NAP. Os contratos
dos docentes são regidos pela CLT.
No que se refere ao regime de trabalho do corpo docente tem as seguintes
modalidades: regime integral; regime parcial; e regime de horista.
Além da legislação trabalhista, das normas regimentais e contratuais
pertinentes ao regime acadêmico do docente/tutor, o ingresso e enquadramento
funcional, a promoção na carreira, às exigências de titulação, experiência, produção
intelectual e capacitação continuada, a licença e demais aspectos relativos ao
exercício do magistério na FACESA serão disciplinados no Plano de Cargo e Salário
Docente/Tutor e Administrativo, aprovado e alterado pela Mantenedora, de sua
iniciativa ou mediante proposta do Conselho Superior (CONSU).
A admissão de docente/tutor, em cada categoria docente, é feita mediante
seleção procedida com a participação da Coordenação do Curso a que pertença à
disciplina, observados os seguintes critérios:
I.

além da idoneidade moral do candidato, são considerados seus títulos
acadêmicos, científicos, didáticos e profissionais, relacionados com a
disciplina a ser por ele lecionada;

II.

constitui requisito básico o diploma de graduação ou pós-graduação,
correspondente a curso que inclua, em nível não inferior de complexidade,
matéria idêntica ou afim àquela a ser lecionada;

III.

demais requisitos ou condições constantes do Plano de Cargo e Salário
Docente e Administrativo, além dos fixados pela Mantenedora.

Elaborado por: NDE do Curso de Gestão Financeira - Aprovado por: Resolução nº 05/2018 CONSU: Versão: 1.1.

147

Telefone: (61) 3627-4200
Rua Acre, Qd. 02. Lts. 17/18, s/n
Setor de Chácaras Anhanguera
Valparaíso de Goiás/GO
CEP 72870-508

5.17 Procedimentos para Substituição (Definitiva e Eventual) dos Docentes e
tutores do Quadro

Além dos docentes e tutores que integram os quadros da carreira
docente/tutor, a FACESA pode contar com docentes/tutores colaboradores,
substitutos, conferencistas, e visitantes, todos não integrantes dos quadros de
carreira. O docente/tutor colaborador é o profissional contratado por tempo
indeterminado, de renomada competência, sobretudo com experiência comprovada.
O docente/tutor substituto, também não pertence ao quadro de carreira
docente/tutor, o seu ingresso no quadro depende da existência de vagas e da
disponibilidade financeira da Mantenedora, e para ingressar no quadro de carreira
docente/tutor, o docente/tutor deverá ter no mínimo o curso de pós-graduação lato
sensu. No que se refere ao docente/tutor visitante deve ter notória produção
científica ou reconhecida experiência profissional.
A substituição definitiva dos docentes/tutores do quadro de carreira
docente/tutor está sujeita a abertura de processo seletivo para contratação de novos
docentes/tutores de acordo com normas da FACESA.

5.18 Políticas de Qualificação

A FACESA divulga os cursos de pós-graduação lato sensu oferecidos com
descontos para os docentes e tutores, 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
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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.
Observa-se que a FACESA, vem 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
FACESA.



O Programa de Auxílio à Participação em Reuniões Científicas, que tem por
objetivo promover a divulgação de trabalhos científicos desenvolvidos na
FACESA.

5.19 Apoio Didático Pedagógico aos Docentes

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 é um órgão
de apoio aos docentes da Faculdade, previsto em Regimento Geral, 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.
O NAP se subdivide em Núcleo de Apoio Psicopedagógico e Assistência
Pedagógica (NAP/NAPAP), Núcleo de Apoio Ao Docente (NAP/NAD), Núcleo de
Avaliação Qualificada (NAP/NAQ) e Núcleo de Acessibilidade (NAP/NAe).

Elaborado por: NDE do Curso de Gestão Financeira - Aprovado por: Resolução nº 05/2018 CONSU: Versão: 1.1.

149

Telefone: (61) 3627-4200
Rua Acre, Qd. 02. Lts. 17/18, s/n
Setor de Chácaras Anhanguera
Valparaíso de Goiás/GO
CEP 72870-508

5.20 Plano de Expansão do Corpo Docente/Tutores

O plano de expansão do corpo docente está embasado no processo de
planejamento contínuo de diagnóstico das necessidades de pessoal e competências
para atender os objetivos institucionais. Nesse planejamento, avaliam-se as
necessidades em relação ao crescimento da FACESA e às exigências da legislação.

6 INFRAESTRUTURA

A infraestrutura da FACESA é moderna inovadora, inclusive com sinalização
diferenciada em português e inglês. 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
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, 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.
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6.2 Espaço de trabalho para docentes em Tempo Integral

Há sala de docentes e sala de reuniões dotadas 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.
Esses espaços também possuem recursos de tecnologias da informação e
comunicação apropriados que garantem privacidade para uso dos recursos,
possibilitando o atendimento a discentes e orientandos, bem como a guarda de
material e equipamentos pessoais com segurança. Além disso, conta com o apoio
da infraestrutura da sala de reuniões.

6.3 Espaço de trabalho para o coordenador

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.

6.4 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
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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, sofás,
poltronas, frigobar, água e café para livre uso dos professores. Além disso, a sala de
docentes possui um sanitário de uso unissex e PNE, evidenciando em na estrutura
física do sanitário a valorização da diversidade. A 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.

6.5 Salas de aula

As salas de aula da FACESA atendem às necessidades institucionais e do
curso de Gestão Financeira, oportunizando distintas situações de ensinoaprendizagem, possuindo 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
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atendendo a todas as condições de salubridade. Nos blocos existem ainda placas
informativas com acesso à internet por meio de login e senha.

6.5.1 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.
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, afim 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
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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.

6.6 Acesso dos alunos a equipamentos de informática

O

laboratório de

informática da

FACESA atende às necessidades

institucionais e do curso de Gestão Financeira 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
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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.

6.7 Biblioteca

A Biblioteca, 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



Sala de criação



Cabines de estudos individuais



Sala de periódicos



Atendimento

No curso de Gestão Financeira toda a bibliografia básica e complementar é
referendada pelo NDE inclusive com a realização de estudos específicos para o
melhor desenvolvido das UAs que compõem as disciplina do curso no AVA.

6.7.1 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
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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 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.

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.
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6.7.2 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 e orientação de pesquisas;



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.

6.7.3 Formas de Atualização e Cronograma de Expansão do Acervo

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.
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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.

6.7.4 Bibliografia básica por Unidade Curricular (UC)

O curso de Gestão Financeira tem bibliografia 100% virtual, e utiliza a Minha
Biblioteca do Grupo A, bem como a Pearson, com garantia de oferta ininterrupta
sem limitação de acessos simultâneos aos títulos e prazos de empréstimos.
O acervo da bibliografia básica é adequado em relação às unidades
curriculares e aos conteúdos, estando atualizado, considerando-se a natureza das
UC. As UC estão dispostas nas disciplinas no AVA.
Todo esse trabalho é documentado por relatório de adequação, assinado pelo
NDE, comprovando a compatibilidade, em cada bibliografia básica da UC, entre o
número de vagas autorizadas do curso de Gestão Financeia da FACESA.
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 online, conforme contrato com o Grupo A e
a Pearson. Somam-se a isso também publicações físicas destinadas a subsidiar
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projetos de iniciação científica e extensão. Os livros físicos contam com o Plano de
Atualização do Acervo.
Periodicamente é realizada uma busca para atualização do acervo físico,
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 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, que possuem 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, há
periódicos de textos completos distribuídos entre as principais áreas de abrangência
do curso.
O acervo físico da FACESA 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 IES.
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).
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6.7.5 Bibliografia complementar por Unidade Curricular (UC)

O curso de Gestão Financeira tem bibliografia 100% virtual, e utiliza a Minha
Biblioteca do Grupo A, bem como a Pearson, com garantia de oferta ininterrupta
sem limitação de acessos simultâneos aos títulos e prazos de empréstimos.
O acervo da bibliografia complementar é adequado em relação às unidades
curriculares e aos conteúdos, estando atualizado, considerando-se a natureza das
UC. As UC estão dispostas nas disciplinas no AVA.
Todo esse trabalho é documentado por relatório de adequação, assinado pelo
NDE, comprovando a compatibilidade, em cada bibliografia básica da UC, entre o
número de vagas autorizadas do curso de Gestão Financeira da FACESA.
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 online, conforme contrato com o Grupo A e
a Pearson. Somam-se a isso também publicações físicas destinadas a subsidiar
projetos de iniciação científica e extensão. Os livros físicos contam com o Plano de
Atualização do Acervo. Periodicamente é realizada uma busca para atualização do
acervo físico, sendo verificados os lançamentos de novas obras acadêmicas. O
controle é totalmente informatizado e possibilita que o aluno faça a reserva e
renovação on-line. A 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
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acesso a pessoas com baixa visão e/ou cegos, que possuem 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.
O acervo físico da FACESA 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 IES.
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).

6.8 Auditório

A FACESA possui um auditório, com capacidade para 350 pessoas e
nomeado de Dona Nora de Sena, que são utilizados 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.

Elaborado por: NDE do Curso de Gestão Financeira - Aprovado por: Resolução nº 05/2018 CONSU: Versão: 1.1.

161

Telefone: (61) 3627-4200
Rua Acre, Qd. 02. Lts. 17/18, s/n
Setor de Chácaras Anhanguera
Valparaíso de Goiás/GO
CEP 72870-508

6.9 Espaços para atendimento aos discentes (SAP, Ouvidoria, Departamento
Financeiro (FIES e PROUNI), Núcleo de Educação a Distância, Núcleo de
Educação Continuada, Central de Cursos e NAP (NAPAP, NAQ, NAD e NAe).

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
coordenação de estágio, 47,10 m² e coordenação de curso superior com uma área
total de 89,10 m². O atendimento ao discente ocorre de forma presencial e via
atendimento telefônico.

6.10 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 considerando a sua
adequação as atividades e à acessibilidade.
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6.11 Infraestrutura física e tecnológica destinada à CPA

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.

6.12 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 a 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.

6.13 Instalações de 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 respetivamente, sua estrutura
permite ao aluno atuar como sujeito ativo do próprio processo de educação. A Sala
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de Aula Invertida e o Laboratório de Inovação Acadêmica proporciona o alargamento
do estudo de novas metodologias educacionais. As salas possuem lousa digital e
mobiliário especifico, que tem por objetivo estimular os novos formatos de aula.

6.14 Infraestrutura de Segurança

A infraestrutura de Segurança da FACESA conta com segurança pessoal,
patrimonial e de prevenção de incêndio e de acidentes de trabalho. Seu quadro
administrativo de segurança possui um corpo de funcionários formados por
seguranças e porteiros, treinados para vigilância, nos seguintes aspectos:
preservação da integridade física da comunidade acadêmica – acadêmicos,
docentes 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.

6.15 Manutenção e Conservação das Instalações Físicas

A manutenção e a conservação das instalações físicas da FACESA são
executadas por funcionários da FACESA ou por meio de contratos com empresas
especializadas. Vale salientar que 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 funcionários e dos
visitantes externo.
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6.16 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 com
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.

6.17 Laboratórios

Todos os laboratórios são acessíveis às pessoas com deficiência e
mobilidade reduzida. Os discentes terão à sua disposição um moderno laboratório
de informática e uma sala de apoio de informática. A FACESA conta ainda com um
laboratório de inovação acadêmica, uma sala de aula invertida onde os alunos
podem criar diversos materiais inovadores exercendo seu papel diante das
metodologias ativas, não obstante o referido laboratório e a sala de aula invertida
proporcionam um ambiente adequado a proposta metodológica da EaD prevista nas
políticas institucionais possui mobiliário moderno adequado as políticas de inovação
da FACESA, ainda, a IES disponibiliza 60 (sessenta) notebooks para empréstimo.
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 produção de
conhecimentos, colocando à disposição do acadêmico, espaços significativos de
aprendizagem.
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a) Recursos de Informática Disponíveis
A FACESA conta, 1 (um) laboratório de informática conta com 30 (trinta)
computadores e uma sala de apoio à informática a qual disponibiliza 60 (sessenta)
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 07h às 22h30min, e no sábado no horário das 07h às 17h, e aos
domingos das 07h às 17h de acordo com o calendário acadêmico.
Toda parte de infraestrutura física e tecnológica é pensada a partir da missão
institucional e das políticas vigentes tendo como foco o desenvolvimento inovador de
ambientes de aprendizagem. Tais procedimentos que articulam o projeto
pedagógico institucional (PPI), o projeto de curso e o desenho diferenciado da
infraestrutura proporcionam momentos de criatividade a partir de práticas exitosas
oriundas da trajetória da FACESA, as evidências desse processo encontram-se nas
revistas e no repositório institucional.

b) Software
Serão disponibilizados para o curso de Gestão Financeira os seguintes
softwares específicos:


Microsoft Project – este é um software de gestão de projetos, cuja
disponibilidade é livre, que ajuda a administrar projetos, realizar o diagrama
de Gantt ou a rede PERT de um projeto, assim como prever os recursos
necessários à execução. Em suma este programa vai propiciar uma gestão
dos processos de um projeto, auxiliando assim nas demandas concernentes
as disciplinas do curso.



Bizagi Modeler e Studio – são softwares gratuitos, onde o Modeler permite a
modelagem de processos de forma intuitiva, com 100% de sua notação
padrão BPMN. É possível simular desenhos de processo e publicar uma
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documentação de alta qualidade. Já o Studio permite automatizar os
desenhos de processo sem código, sendo uma ferramenta de colaboração de
negócio – TI baseada nos desenhos dos processos. Possibilita ainda criar
cenários de trabalho de processos e conhecimento, elaborando formulários
WYSIWYG drag & drop, com modelo de dados visual e compartilhado.


Dexion – este é um software de contabilidade, cuja disponibilidade é
adquirida, e tem como objetivo automatizar dados, mediante seus módulos,
referentes à Admissões, rescisões, folha de pagamento, cálculo e apuração
de encargos trabalhistas, atendimento a obrigações acessórias (Rais, Caged,
Sefip, Dirf, etc.), Escrituração fiscal de ICMS, IPI e ISS, apuração de
impostos, registro de livros (entradas, saídas, apuração dos impostos, termo
de ocorrências, etc), atendimento a obrigações acessórias (Sintegra, Gias,
DES, etc). Também efetua serviços não recorrentes (levantamentos especiais
e atualizações), e ainda, Processamento contábil com emissão de balancetes
e balanços, emissão de relatórios gerenciais.

Adicionalmente, buscando estabelecer o compromisso institucional com a
sinergia da prática e da teoria com foco na reprodução de um ambiente acadêmico
que reflita a realidade profissional da atuação do tecnólogo em Gestão Financeira, a
FACESA está buscando uma parceria junto aos principais fornecedores de Sistemas
Integrados de Gestão Empresarial (ERP) para a obtenção de licenças educacionais
para familiarização dos acadêmicos com os instrumentos de trabalho referência
como o SAP. A parceria está em discussão para a determinação da modelagem
necessária para trazer mais essa ferramenta para os acadêmicos da FACESA.

c) 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
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podem acessar os equipamentos de informática na biblioteca, sempre que o
equipamento estiver disponível.

d) Recursos Tecnológicos e de Áudio Visual
Para dar suporte ao processo de ensino e aprendizagem, a FACESA conta
com

recursos

audiovisuais,

tais

como,

televisores,

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.

e) 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.

6.18 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 e não obrigatório, apresentarão trabalhos de
conclusão de curso, comparecerão às avaliações presenciais previstas na
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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 EAD 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
e noite);



Considerar na localização desses polos as peculiaridades da sua região de
inserção e as características dos cursos a serem ministrados;



Assegurar

aos

desenvolvimento

acadêmicos as
das

atividades

condições
acadêmicas

necessárias para o
previstas

nos

projetos

pedagógicos dos cursos neles ministrados;


Prover o acesso à 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 acesso à biblioteca virtual (Grupo A e Pearson) com acervo e
espaços para estudos compatíveis com os requisitos de qualidade previstos
nos instrumentos de avaliação utilizados pelo INEP/MEC;



Dotar as respectivas secretarias com a necessária logística e operacionais
para que possam dar conta das tarefas que lhe competem;
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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.

6.19 Processo de controle de produção ou distribuição de material didático
(logística)

O processo 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
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.
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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.

6.20 Adequação para Atendimento às Pessoas com Necessidades Especiais

A partir da Portaria Ministerial n º 3.284, de 07/11/2003, que dispõe sobre
requisitos de acessibilidade de pessoas com deficiências para instruir os processos
de autorização e de reconhecimento de cursos e de credenciamento da IES. Com a
finalidade de atender ao preconizado na Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 que
Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa
com Deficiência), instalou-se uma Núcleo de Acessibilidade para implementação de
ações de Apoio Acadêmico com necessidades especiais, atua constantemente,
atendendo as demandas que vão surgindo em termos de PcD. As instalações da
FACESA foram projetadas para possibilitar o acesso de PcD, conforme prevê a
legislação incluído todos a observância e cumprimento de todos os itens da NBR
9050/2015 como mapa tátil, placas em braile, rampas e banheiros adaptados. A
FACESA observa também as questões pertentes à acessibilidade pedagógica,
metodológica, instrumental, atitudinal nas comunicações.
As instalações da FACESA foram projetadas para possibilitar o acesso de
PNE, conforme prevê a legislação. Na área de convivência, como em outras áreas,
há rampas instaladas para facilitar a circulação, assim também os banheiros são
adaptados e exclusivos aos PNEs.
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A acessibilidade é a capacidade de derrubar as barreiras, sejam elas quais
forem, entre o conhecimento e o interessado. Acessibilidade vai muito além de
rampas e estacionamentos especiais, mas lida também com a acessibilidade
atitudal, digital, física e pedagógica. Seja por meio de tecnologias assistivas para
surdos, visão reduzida, seja por meio de recepção pelo Núcleo de Acessibilidade ou
pelas adequações estruturais, a FACESA se compromete com a oferta de
conhecimento sem barreiras tanto em sua infraestrutura quanto em sua metodologia
de ensino.
Outrossim, a IES segue as diretrizes da Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa
com Deficiência), que se destina a assegurar e a promover, em condições de
igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais aos deficientes,
objetivando a sua inclusão social e cidadania. Todo esse processo encontra-se
implementado de acordo com as políticas institucionais no Núcleo de Acessibilidade
(Na). No AVA há toda uma adequação específica para os alunos com deficiência. A
FACESA preocupada ainda com a qualidade de oferta a essa clientela proporciona
ainda 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 para os
deficiências intelectuais.
6.20.1 Plano de Promoção de Acessibilidade e de Atendimento Diferenciado a
Pessoas com Necessidades Especiais (PNE)

Para os alunos com deficiência física, a FACESA apresenta as seguintes
condições de acessibilidade: livre circulação dos acadêmicos nos espaços de uso
coletivo

(eliminação

de

barreiras

arquitetônicas);

vagas

reservadas

no

estacionamento; rampas com corrimãos, facilitando a circulação de cadeira de
rodas; portas e banheiros adaptados com espaço suficiente para permitir o acesso
de cadeira de rodas; barras de apoio nas paredes dos banheiros; bebedouros e
telefones públicos em altura acessível aos usuários de cadeira de rodas.
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Em relação aos alunos que possuem deficiência visual, a FACESA está
comprometida, caso seja solicitada, desde o acesso até a conclusão do curso, a
proporcionar sala de apoio contendo: máquina de datilografia Braille, impressora
Braille acoplada a computador, sistema de síntese de voz; gravador e fotocopiadora
que amplie textos; acervo bibliográfico em fitas de áudio; software de ampliação de
tela; equipamento para ampliação de textos para atendimento a aluno com visão
subnormal; lupas, réguas de leitura; scanner acoplado a computador; acervo
bibliográfico dos conteúdos básicos em Braille.
Em relação aos alunos com deficiência auditiva, a FACESA está igualmente
comprometida, desde o acesso até a conclusão do curso, a proporcionar intérpretes
de língua de sinais, especialmente quando da realização de provas ou sua revisão,
complementando a avaliação expressa em texto escrito ou quando este não tenha
expressado o real conhecimento do aluno; flexibilidade na correção das provas
escritas, valorizando o conteúdo semântico; aprendizado da língua portuguesa,
principalmente, na modalidade escrita, (para o uso de vocabulário pertinente às
matérias do curso em que o acadêmico estiver matriculado); materiais de
informações aos docentes para que se esclareça a especificidade linguística dos
surdos.
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.

Além disso, a FACESA compromete-se a garantia de atendimento às
necessidades educacionais especiais de alunos surdos nas salas de aula e,
também, em salas de recursos, em turno contrário ao de matrícula do aluno. Adotar
mecanismos de avaliação coerentes com aprendizado de segunda língua, na
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correção das provas escritas, valorizando o aspecto semântico e reconhecendo a
singularidade linguística manifestada no aspecto formal da Língua Portuguesa. Além
disso, a FACESA tem o compromisso de desenvolver e adotar mecanismos
alternativos para a avaliação de conhecimentos expressos em LIBRAS, desde que
devidamente registrados em vídeo ou em outros meios eletrônicos e tecnológicos, e
disponibilizar equipamentos, acesso às novas tecnologias de informação e
comunicação, bem como recursos didáticos para apoiar a educação de alunos
surdos ou com deficiência auditiva.
Outrossim, a FACESA apoia na comunidade acadêmica, o uso e a difusão de
LIBRAS entre docentes, alunos, funcionários, direção e familiares, inclusive por meio
da oferta de cursos.
Como garantia do direito à educação das pessoas surdas ou com deficiência
auditiva e buscando assegurar aos alunos surdos ou com deficiência auditiva o
acesso à comunicação, à informação e à educação, em conformidade com o artigo
23 do Decreto nº 5.626/2005, a FACESA proporciona aos alunos surdos os serviços
de tradutor e intérprete de LIBRAS – Língua Portuguesa em sala de aula e em
outros espaços educacionais, bem como equipamentos e tecnologias que viabilizem
o acesso à comunicação, à informação e à educação. Para os docentes é
proporcionado acesso à literatura e informações sobre a especificidade linguística do
aluno surdo.
Em atendimento ao Decreto nº 5.626/2005, a LIBRAS deve ser inserida como
componente curricular optativo, no entanto, nos cursos de formação de docentes
para o exercício do magistério, e é considerada como componente curricular
obrigatório. Para mais, a FACESA, numa busca constante de comprometimento da
inclusão social prevê LIBRAS como componente curricular nos cursos.
A FACESA, em conformidade com o Decreto nº 5.626/2005, garante às
pessoas surdas acesso à comunicação, à informação e à educação nos processos
seletivos, nas atividades e nos conteúdos curriculares desenvolvidos. Além disso,
coloca à disposição de docentes, alunos, e funcionários com deficiência ou com
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mobilidade reduzida ajudas técnicas que permitam o acesso às atividades
acadêmicas e administrativas em igualdade de condições com as demais pessoas.

BLOCO B

BLOCO A

6.21 Divisão dos Blocos e área construída
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

Sanitário Masculino

10,83

Sanitário Feminino

13,11

REPARTIÇÕES

ÁREA (m²)

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
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Sanitário do Refeitório

2,68

REPARTIÇÕES

ÁREA (m²)

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

Sanitário Masculino

17,1

Sanitário Feminino

17,1

REPARTIÇÕES

ÁREA (m²)

Sala 1

46,8

Sala 2

46,8

Sala 3

54

Sala 4

54

Sala 5

88,42

Sala 6

38,8

Sala 7

47,1

Sala 8

46,8

Sala 9

46,8

Telemarketing

21,6
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Central de Processamento de Dados II – Patrimônio e Manutenção

21,6

Laboratório Segurança do trabalho

46,8

Laboratório de Radiologia

46,8

Sanitário Masculino

24

Sanitário Feminino

24

REPARTIÇÕES/BIBLIOTECA

ÁREA (m²)

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)

Sala 01

113,52

Sala 02

113,12

Sala de Peças 01

38,03

Sala de Peças 02

87,6

Sanitário

2,94

REPARTIÇÕES/BIBLIOTECA

ÁREA (m²)

Brinquedoteca

60,26

Clínica Odontológica

69,21

Compras e Almoxarifado

31,19

Sala de Arquivos

28,25

Banheiro Familiar

9,92
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Fraldário

BLOCO F - SUPERIOR

REPARTIÇÕES/BIBLIOTECA

ÁREA (m²)

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

BLOCO G

3,78

20,95

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

Sanitário Feminino

13,22

Depósito 1

7,24

Almoxarifado II

40,96
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BLOCO I

Telefone: (61) 3627-4200
Rua Acre, Qd. 02. Lts. 17/18, s/n
Setor de Chácaras Anhanguera
Valparaíso de Goiás/GO
CEP 72870-508

REPARTIÇÕES/BIBLIOTECA

ÁREA (m²)

Tutoria

42,73

Sanitário Masc.

11,59

Sanitário Fem.

11,59

AUDITÓRIO

ÁREA (m²)

304,3
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