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CREDENCIAMENTO PRESENCIAL
Ato autorizativo
Portaria nº 963 de 28/04/2006, publicada no
D.O.U de 02/05/2006.
CURSOS NA MODALIDADE PRESENCIAL
Bacharelado
Administração
Total de Vagas anuais
100
Número de alunos por turma
50
Turno de Funcionamento
Matutino e Noturno
Regime de Matrícula
Semestral
Carga Horária Total do Curso
3298 horas
Mínimo: 08 períodos (04 anos)
Integralização da carga horária do curso
Máximo: 16 períodos (08 anos)
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Integralização da carga horária do curso
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Autorizado pela Portaria nº 331 de 27/05/2014
publicado no D.O.U de 28/05/2014.
Engenharia de Produção
Total de Vagas anuais
100
Número de alunos por turma
50
Turno de Funcionamento
Matutino e Noturno
Regime de Matrícula
Semestral
Carga Horária Total do Curso
3620 horas
Mínimo: 10 períodos (05 anos)
Integralização da carga horária do curso
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Autorizado pela Portaria nº 98 de 01/04/2016
Ato Autorizativo
e pulicado no D.O.U de 02/04/2016.
Educação Física
Total de Vagas anuais
50
Número de alunos por turma
50
Turno de Funcionamento
Matutino e Noturno
Regime de Matrícula
Semestral
Carga Horária Total do Curso
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Mínimo: 08 períodos (04 anos)
Integralização da carga horária do curso
Máximo: 16 períodos (08 anos)
Autorizado pela Portaria nº 867 de 11/08/2017
Ato Autorizativo
e publicado no DOU 14/08/2017.
Licenciatura
Pedagogia
Total de Vagas anuais
100
Número de alunos por turma
50
Turno de Funcionamento
Matutino e Noturno
Regime de Matrícula
Semestral
Carga Horária Total do Curso
3200 horas
Mínimo: 08 períodos (04 anos)
Integralização da carga horária do curso
Máximo: 16 períodos (08 anos)
Reconhecimento de Curso Portaria n° 98 de
Ato Autorizativo
15/02/2018 e publicado no D.O.U. de
16/02/2018.
Matemática
Total de Vagas anuais
100
Número de alunos por turma
50
Turno de Funcionamento
Matutino e Noturno
Regime de Matrícula
Semestral
Carga Horária Total do Curso
3200 horas
Mínimo: 08 períodos (04 anos)
Integralização da carga horária do curso
Máximo: 16 períodos (08 anos)
Renovação de Reconhecimento de Curso
Ato Autorizativo
Portaria n° 286 de 21/12/2012 e publicado no
D.O.U. de 27/12/2012.
Letras (Espanhol – Português)
Ato Autorizativo

Total de Vagas anuais
Número de alunos por turma
Turno de Funcionamento
Regime de Matrícula
Carga Horária Total do Curso

100
50
Matutino e Noturno
Semestral
3200 horas
Mínimo: 08 períodos (04 anos)
Integralização da carga horária do curso
Máximo: 16 períodos (08 anos)
Reconhecido pela Portaria nº 301 de
Ato Autorizativo
27/12/2012 e publicado no D.O.U de
28/12/2012.
Educação Física
Total de Vagas anuais
40
Número de alunos por turma
40
Turno de Funcionamento
Matutino e Noturno
Regime de Matrícula
Semestral
Carga Horária Total do Curso
3200 horas
Mínimo: 08 períodos (04 anos)
Integralização da carga horária do curso
Máximo: 16 períodos (08 anos)
Autorizado pela Portaria nº 867 de 11/08/2017
Ato Autorizativo
e publicado no DOU 14/08/2017.
Tecnologia
Gestão Pública
Total de Vagas anuais
100
Número de alunos por turma
50
Turno de Funcionamento
Matutino e Noturno
Regime de Matrícula
Semestral
Carga Horária Total do Curso
1620 horas
Mínimo: 04 períodos (02 anos)
Integralização da carga horária do curso
Máximo: 08 períodos (04 anos)
Autorizado pela Portaria nº 563 de 27/09/2016
e publicado no D.O.U de 28/09/2016.
Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos
Total de Vagas anuais
100
Número de alunos por turma
50
Turno de Funcionamento
Matutino e Noturno
Regime de Matrícula
Semestral
Carga Horária Total do Curso
1620 horas
Mínimo: 04 períodos (02 anos)
Integralização da carga horária do curso
Máximo: 08 períodos (04 anos)
Ato Autorizativo
Autorizado pela Portaria N° 98 de 01/04/2016
e publicado no D.O.U de 02/04/2016.
CREDENCIAMENTO EAD
Credenciamento provisório pela Portaria N°
Ato autorizativo
370 de 20/04/2018 e publicado no D.O.U de
20/04/2016.

CURSOS NA MODALIDADE EAD
Licenciatura
Total de Vagas anuais
200
Número de alunos por turma
50
Turno de Funcionamento
Regime de Matrícula
Semestral
Carga Horária Total do Curso
3200 horas
Mínimo: 08 períodos (04 anos)
Integralização da carga horária do curso
Máximo: 16 períodos (08 anos)
Ato Autorizativo
Autorizado pela Portaria N° 370 de
20/04/2018 e publicado no D.O.U de
20/04/2018.
Tecnologia
Gestão Pública
Total de Vagas anuais
200
Número de alunos por turma
50
Turno de Funcionamento
Regime de Matrícula
Semestral
Carga Horária Total do Curso
1620 horas
Mínimo: 04 períodos (02 anos)
Integralização da carga horária do curso
Máximo: 08 períodos (04 anos)
Ato Autorizativo
Autorizado pela Portaria N° 370 de 20/04/2018
e publicado no D.O.U de 20/04/2018.
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1. RELATO INSTITUCIONAL
Este relato institucional atende à exigência da Nota Técnica INEP/DAES/CONAES n.º 62,
que objetiva ser uma ferramenta para acompanhamento e verificação do posicionamento da
instituição frente aos resultados de avaliação interna e externa.
A Faculdade FABRAS de Brasília – Unideal, código E-mec (3854), é uma instituição
privada com fins lucrativos mantida por Sociedade de Ensino Superior Ideal LTDA Eireli, CNPJ:
03.082.246/0001-48. Calcada nos preceitos de qualidade de ensino, o eixo de formação dos cursos
está voltado para a demanda do mercado de trabalho de acordo com a realidade e necessidade da
região, respeitando os princípios de equidade e diversidade.
A faculdade foi credenciada em 2006, por meio da Portaria nº 963, de 28/04/2006,
publicada no DOU 02/05/2006, com 3 cursos autorizados, Administração, Matemática e Letras, pela
Jupasa Empreendimentos Educacionais, com nome de Faculdade de Águas Emendadas- FAE e em
2017 teve sua transferência de mantença autorizado pelo MEC por meio da Portaria N. 003/2017 –
CONSAD, de 11/07/2017.
O antigo nome da Faculdade, Faculdade de Águas Emendadas – FAE, tem origem baseada
na estação ecológica de Águas Emendadas, área de proteção integral do cerrado que abriga um
extraordinário fenômeno geográfico da dispersão das águas. Vertendo de um mesmo ponto para duas
grandes bacias hidrográficas em direção opostas, Tocantins e Paraná.
A Estação Ecológica de Águas Emendadas é uma unidade de conservação (UC) de uso
integral, destinada à proteção do ambiente natural e pesquisas básica e aplicada em ecologia e à
educação conservacionista. Em 1992 foi declarada pela UNESCO área nuclear da Reserva da Biosfera
do Cerrado. O território localiza-se no planalto central brasileiro e extremo nordeste do Distrito
Federal. Abrange os estados do DF/GO/MG com uma área de 37.721,70 Km² e é composto por 11
municípios: Água Fria de Goiás, Cabeceiras, Formosa, Mimoso de Goiás, Padre Bernardo, Planaltina,
Vila Boa, Brasília, Buritis, Cabeceira Grande e Unaí.
Em 2014 foram autorizados os cursos de graduação Licenciatura em Pedagogia e
Bacharelado em Ciências Contábeis, por meio da Portaria nº 212 de 27/03/2014, publicada no DOU
de 28/03/2014.
Em setembro de 2015 a FAE, foi vendida e passou por várias transformações
administrativas e acadêmicas, onde foi criado o primeiro Congresso de Iniciação Cientifica - CIC com
objetivo de iniciar e difundir a pesquisa na faculdade, foi solicitado junto ao MEC a autorização de
mais dois novos cursos de graduação, bacharelado em Engenharia de Produção e Tecnologia em
Gestão de Recursos Humanos, teve seu ato autorizado por meio da Portaria 98 de 01/04/2016,
publicado no DOU de 04/04/2016.
Em março de 2016, foi protocolado os pedidos de autorização para funcionamento dos
cursos de Bacharelado e Licenciatura em Educação Física, e o de Tecnologia em Gestão Pública
ambos na modalidade presencial, o credenciamento pra oferta na modalidade a distância - EAD
juntamente com oferta de dois cursos de graduação, Licenciatura em Pedagogia e Gestão Pública, e
no mesmo ano teve a autorização do curso de Tecnológico em Gestão Pública, presencial por meio
da Portaria nº 563 de 27/09/2016, publicado no DOU de 28/09/2016.
Em 2017, foi protocolado os pedidos de autorização para funcionamento dos cursos de
Bacharelado em Psicologia e Direito, e no mesmo ano teve a autorização dos cursos de Licenciatura
em Educação Física por meio da Portaria nº 482 de 29/05/2017, publicado no DOU de 30/05/2017 e
o de Bacharelado em Educação Física Portaria nº 867 de 11/08/2017, publicado no DOU de
14/08/2017, e recebemos a visita para autorização dos cursos de Pedagogia e Gestão Pública EAD e
o de Psicologia Presencial, ambos aguardando a publicação das portarias.

Em 2018, tivemos o reconhecimento do curso de licenciatura em Pedagogia com nota 4,
por meio da Portaria nº 98 de 15/02/2018 publicado no DOU de 16/02/2018. Em abril, por meio da
Credenciamento EaD Provisório: Portaria nº 370 de 20/04/2018, publicada no DOU de 23/04/2018,
tivemos a autorização para funcionamento da modalidade EAD com dois cursos iniciais de
graduação, Licenciatura em Pedagogia e Tecnologia em Gestão Pública. Em maio, foi protocolado
junto a CAPES uma proposta de Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Gestão Educacional,
nº 622/2018.
Hoje a Faculdade FABRAS de Brasília - Unideal tem a sua sede na região administrativa
de Planaltina, cidade do Distrito Federal (DF), que possui uma população de 235 mil habitantes
(IBGE, 2017), sendo a VI Região Administrativa do DF (RA VI), com Índice de Desenvolvimento
Humano de 0,764, considerado médio (CODEPLAN, 2015/2016). Localiza-se a 38 km de Brasília,
faz limites com Sobradinho, Sobradinho II, Paranoá, Planaltina de Goiás e Formosa de Goiás. A
Faculdade FABRAS, como instituição educacional de ensino superior tem como:
Atualmente oferta os seguintes cursos na modalidade Presencial e EaD:
Tecnólogos
1. Tecnologia em Gestão Pública
2. Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos
3. Tecnologia em Gestão Pública (EaD)
Bacharelado
4. Administração
5. Ciências Contábeis.
6. Engenharia de Produção
7. Educação Física
Licenciatura
8. Letras - Espanhol e Português
9. Matemática
10. Pedagogia
11. Pedagogia (EaD)
12. Educação Física
O desempenho acadêmico da faculdade tem atendido as expectativas da comunidade.
Dados do MEC/INEP destacam a Faculdade FABRAS dentre as melhores da região com IGC 3
(2.017) no ano de 2016. Estão matriculados atualmente 195 alunos, distribuídos em 6 cursos de
graduação, Administração; Pedagogia; Matemática; Gestão de Recursos Humanos e Gestão Pública.
A Mantenedora foi calcada nos aprofundados estudos de viabilidade econômico- financeira
e, principalmente, em função da carência de instituições de ensino superior na região em análise.
Ressalta-se a preocupação em fornecer ensino de alta qualidade para os futuros alunos como o fator
preponderante para a implantação da IES. Assim, os dirigentes escolhidos possuem as qualificações
técnicas desejáveis e, principalmente, aliam a teoria com a prática. Atuando como gestores e também
como professores proporcionarão um excelente desempenho no âmbito educacional de uma
Instituição de Ensino Superior inovadora.
A Faculdade FABRAS, como instituição educacional de ensino superior tem como:
Missão
Proporcionar um ensino de inovador e de excelência por meio de uma abordagem
interdisciplinar, formando profissionais empreendedores, autônomos, inovadores, críticos e

conscientes da responsabilidade social e ambiental com base nos valores culturais, éticos, morais e
que atendam e superem as expectativas do mercado de trabalho.
Visão
Estar entre as melhores Instituições de Ensino Superior, em sua área de abrangência,
proporcionando o crescimento social e profissional da comunidade, através da transferência de
tecnologias e de competência.
Valores Institucionais
São valores identificados como imprescindíveis para satisfazer as necessidades dos clientes

da Ideal:
Ética - conduta necessária a quem se propõe a dirigir uma Instituição de educação e
que implica respeito aos direitos dos outros, na lisura no trato dos recursos/bens, na transparência dos
atos administrativos e acadêmicos;
Democracia - como o melhor caminho para uma instituição em que a opinião é quase
sempre produto da reflexão pela representação de seus pares;
Pluralismo - aceitação de pontos de vista e de modos diferentes de abordar o real, a
convivência entre contrários, a polêmica e o diálogo como exercício da crítica;
Autonomia - consolidação do caráter comunitário preservando a necessária
autonomia no exercício de sua Missão;
Solidariedade - concepção de educação com especial responsabilidade na
construção de um homem mais solidário e um mundo mais humano, compreendendo o Homem como
primeira finalidade das estruturas econômicas, sociais, políticas e jurídicas;
Comprometimento - compromissos com a comunidade em que está inserida, por
meio de ações educacionais, desenvolvendo com seus estudantes o desempenho crítico e eficaz da
cidadania, formando cidadãos responsáveis, capazes de exercer a liderança de grupos sociais dos
quais participem, priorizando soluções éticas, criativas e democráticas capazes de superar os
problemas com os quais venham a se defrontar.
Para realizar a missão institucional, os objetivos da Ideal consistem em:
Formar e qualificar profissionais dos campos de saúde, gestão, inovação e educação;
Promover o desenvolvimento econômico e de qualidade de vida da população local de Planaltina;
Oferecer educação de nível superior, de qualidade, à comunidade local e à
população de cidades circunvizinhas;
Gerar, difundir e aplicar conhecimentos que contribuam para a melhoria da qualidade
de vida do homem, aproveitando as potencialidades da região, com princípios de responsabilidade
social e diversidade biológica, étnica e cultural;
Contribuir para o desenvolvimento tecnológico e social;
Estimular o conhecimento dos problemas do mundo, prestar serviços especializados
à comunidade, estabelecendo com esta uma relação de reciprocidade;
Promover e incentivar a cultura local e regional como forma de preservar a
identidade da região na qual a instituição está inserida, a partir da concepção intercultural de
educação;
Educar para o desenvolvimento sustentável contribuindo para a elevação da qualidade
de vida do homem;

Contribuir para o progresso científico, tecnológico, cultural e artístico, considerando
o pluralismo de ideias e respeito às concepções científicas, culturais, políticas e religiosas.
A concepção da Ideal remonta o ano de 2006, onde a mantenedora efetuou uma análise
conjuntural e de necessidade junto à região administrativa de Planaltina do Distrito Federal (RA VI).
Cidade considerada mãe de Brasília, por já existir na região onde seria instalada a futura capital.
A Ideal é uma instituição nova e inovadora. Nova no que diz respeito à sua existência
jurídica e inovadora porque alia três pilares básicos de estratégia educacional em um ambiente de alta
tecnologia e de acesso a todos os alunos e membros da comunidade onde está inserida: planejamento,
acompanhamento e avaliação de resultados.
A Faculdade entende que essas ações de avaliação, em suas várias formas, visam sempre a
melhoria da qualidade da formação, da extensão e da produção do conhecimento, além de
demonstrarem seu desempenho significativo no tocante a responsabilidade social. A proposta de
Autoavaliação da Ideal procura atender a Lei no. 10.861, sancionada em 14 de abril de 2004. A
referida Lei institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) com o objetivo
de assegurar um processo nacional de avaliação das Instituições de Educação Superior, dos cursos de
graduação e do desempenho acadêmico de seus estudantes.
Com o objetivo de coordenar e articular o processo interno de avaliação, bem como
sistematizar e disponibilizar informações e dados foi instituída pela IES uma Comissão de
Autoavaliação. Busca-se com isso resultados que visem à melhoria da qualidade acadêmica e o
desenvolvimento pela análise consciente das qualidades, problemas e desafios para o presente e
futuro. Além do objetivo principal que é oferecer os dados que o MEC/INEP considera determinantes
para Instituições de Ensino Superior poder-se-á trabalhar os elementos obtidos em pesquisas e em
análises que determinaram os passos futuros.
A proposta da faculdade inova e acredita no trabalho em conjunto para a formação de bons
profissionais e de seu reconhecimento como uma instituição moderna, inovadora e de referência no
mercado, pela experiência, pelo projeto pedagógico, por suas práticas administrativas de qualidade,
sua organização e o resultado de todos os serviços prestados.
O que se quer o que pode ser realizado e como serão organizadas as ações administrativas
e educacionais. Espera-se que com a integração das propostas de avaliação seja possível a
implantação, o acompanhamento e o desempenho da IES de forma sistêmica, onde as informações
sejam complementares, coerentes, e sirvam para o crescimento da instituição como um todo, bem
como para sua consolidação como um diferencial no ensino superior na região.

1.

EIXO 1
PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

Avaliação institucional no ensino superior é uma modalidade avaliativa, que visa a
melhoria da qualidade das atividades acadêmicas.
A partir dos Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES ela se realiza
em dois processos distintos, mas complementares. Um primeiro, por uma Avaliação interna, por meio
da autoavaliação institucional promovida pela Comissão Própria de Avaliação - CPA, isto é, pelo
processo de produção de informações, monitoramento e reflexão sobre diferentes aspectos de
dimensões institucionais relacionadas às práticas de Ensino, Pesquisa e Extensão. O outro, pela
Avaliação Externa, realizada por especialistas do MEC (INEP ou CAPES), que promovem o
acompanhamento e regulação de cursos de graduação e de pós-graduação.

Processo contínuo, a avaliação institucional visa a construção de conhecimento sobre
realidade da Faculdade para a reflexão sobre o que deve ser mantido e o que precisa ser aperfeiçoado,
fornecendo, dessa forma, subsídios para a tomada de decisão em busca da excelência acadêmica.
Nesse sentido tanto a autoavaliação (autoconhecimento) como a avaliação externa (regulação)
sistematiza informações, que propiciam a análise de sentidos, significados e resultados das práticas
acadêmicas desenvolvidas pela instituição. Fornecem indicadores que auxiliam a compreender a
relação entre esses resultados e as formas de organização, administração e ações, permitindo não só
a identificação de fragilidades e potencialidades, mas também o planejamento de estratégias de
superação de problemas e promoção da qualidade das práticas acadêmicas, além de demonstrarem
seu desempenho significativo no tocante a responsabilidade social.
A autoavaliação institucional é de inteira responsabilidade da instituição, que tem
autonomia para estruturar e definir prioridades do processo avaliativo. A avaliação das atividades
acadêmicas é atribuição de vários colegiados e instâncias da Universidade. Perante o MEC a
Comissão Própria de Avaliação (CPA) deve coordenar os processos internos para coleta de dados das
diferentes dimensões do trabalho na universidade, sistematizar e analisar as informações para
subsidiar as ações gestoras da Universidade. A CPA também é convocada para participar da
Avaliação Externa, quando ela ocorre na instituição, apontando que ações que foram produzidas a
partir dos processos de autoavaliação.
O artigo 11 da Lei Federal nº 10.861, de 14 de abril de 2004, instituiu o Sistema Nacional
de Avaliação da Educação Superior (SINAES), que preconiza que toda instituição de ensino superior,
pública ou privada, constituirá uma Comissão Própria de Avaliação (CPA), responsável pela
autoavaliação da Instituição considerando, obrigatoriamente, os cinco eixos, que são:
Eixo 1 - Planejamento e Avaliação Institucional
Eixo 2 - Desenvolvimento Institucional
Eixo 3 - Políticas Acadêmicas
Eixo 4 - Políticas de Gestão
Eixo 5 - Infraestrutura
A Comissão Própria de Avaliação da Faculdade FABRAS realiza o processo de
autoavaliação da instituição, com base nos princípios do Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior (SINAES). O objetivo da autoavaliação é identificar as condições do ensino, da pesquisa,
da extensão e da gestão, suas potencialidades e fragilidades. Os resultados do processo de
autoavaliação, consolidados em um relatório, representam importante subsídio para que a instituição
execute ações para corrigir as fragilidades e manter as potencialidades identificadas, com vistas à
melhoria da sua qualidade.
Com o objetivo de coordenar e articular o processo interno de avaliação, bem como
sistematizar e disponibilizar informações e dados foi instituída pela IES uma Comissão de
Autoavaliação. Busca-se com isso resultados que visem à melhoria da qualidade acadêmica e o
desenvolvimento pela análise consciente das qualidades, problemas e desafios para o presente e
futuro.
Além do objetivo principal que é oferecer os dados que o MEC/INEP considera
determinantes para Instituições de Ensino Superior poder-se-á trabalhar os elementos obtidos em
pesquisas e em análises que determinaram os passos futuros. O que se quer o que pode ser realizado
e como serão organizadas as ações administrativas e educacionais.
A autoavaliação deve ser um processo cíclico, de reflexão e autoconsciência institucional.
Com análise e síntese das dimensões que definem a instituição, com as atribuições de condução dos
processos de avaliação internos da instituição, de sistematização e de prestação das informações, a

mesma Lei também determinou que cada Instituição de Ensino Superior, pública ou privada, deveria
constituir uma Comissão Própria de Avaliação, denominada CPA.
Enfim, a avaliação institucional se define, portanto, como uma avaliação formativa, que
procura estabelecer os pontos críticos de uma situação atual com o objetivo de proporcionar elementos
para sua superação. Esta será a base permanente das atividades que constituem as etapas adiante
descritas. A comissão Própria de Avaliação (CPA) é composta por:
Representantes da Mantenedora;
Representante da Coordenação de Curso;
Representante dos Docentes;
Representante dos Técnicos-administrativos;
Representante da Comunidade Civil;
Representante do Corpo Discente.
A avaliação terá por objetivo identificar o perfil da IES e o significado da sua atuação, por
meio de suas atividades, cursos, programas, projetos e setores, respeitando a diversidade e as
especificidades das diferentes organizações. Para isso, serão consideradas obrigatoriamente dez
dimensões, contemplando:
A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI);
A política para o ensino, pesquisa, pós-graduação e extensão;
A responsabilidade social da instituição;
Comunicação com a sociedade;
Políticas de recursos humanos;
Organização e gestão;
Infraestrutura física;
Planejamento e avaliação;
Políticas de atendimento ao estudante, e;
Sustentabilidade financeira da instituição.
O projeto especifica que, além de elaborar e implementar o sistema de avaliação
institucional, a CPA terá como atribuições coordenar:
O envolvimento da comunidade acadêmica;
A criação de condições para que a avaliação esteja integrada na dinâmica
institucional;
A elaboração de instrumentos avaliativos;
A logística da aplicação de instrumentos;
A definição de procedimentos de organização e de análise de dados;
O processo, a análise, a elaboração de relatórios, a divulgação e o encaminhamento
dos resultados;
O processo de reflexão e discussão sobre os resultados do trabalho avaliativo.
O projeto de autoavaliação contempla proposta que busca consolidar uma prática avaliativa
construída coletivamente, levando em conta o caráter técnico, político, cultural, social e ético das
ações dos diversos setores envolvidos.
Espera-se que com a integração das propostas de avaliação seja possível a implantação, o
acompanhamento e o desempenho da IES de forma sistêmica, onde as informações sejam
complementares, coerentes, e sirvam para o crescimento da instituição como um todo, bem como para
sua consolidação como um diferencial no ensino superior do estado. Abaixo apresentamos o projeto
de autoavaliação da ideal:

1.1. AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO INSTITUCIONAL
1.1.1. Objetivos e metas específicas para avaliação e acompanhamento do desempenho
institucional
A Avaliação Institucional na Ideal visa contribuir para o melhoramento da Instituição nos
níveis acadêmico e administrativo. Tem como finalidade básica o autoconhecimento para a tomada
de decisões na perspectiva de desenvolver uma educação superior de qualidade.
O conhecimento das estratégias que derem certo norteará as decisões no sentido de
disseminá-las, generalizando o sucesso. Por outro lado, as formas de ação que não apresentarem
resultados satisfatórios serão modificadas, buscando-se alternativas para introdução de novos
caminhos.
A avaliação institucional na Ideal é entendida prioritariamente como um ponto de partida
para os ajustes necessários na Instituição. Ela é um “organizador” das ideias sobre os problemas do
Ensino Superior. Por outro lado, ela sedimenta uma cultura de avaliação diagnóstica, onde são
detectados os erros e acertos com o objetivo de correção e melhoria.
Para essa construção, a avaliação é entendida como processo sistemático e permanente que
permite captar informação sobre o objeto avaliado para contrastá-lo com um marco de referência e, a
partir dessa constatação, emitir juízo de valor e propor alternativas para melhorar o referido objeto.
Seu objetivo geral é acompanhar e aperfeiçoar o Projeto Pedagógico Institucional,
promovendo a permanente melhoria e pertinência das atividades relacionadas a ensino, pesquisa,
extensão e gestão.
São objetivos específicos:
refletir sobre a Instituição na sua globalidade, identificando caminhos para a melhoria
do processo educativo;
conhecer como se realizam e se inter-relacionam as funções de ensino, pesquisa e
extensão;
promover a autoavaliação de cada curso com a participação de todos os atores
envolvidos;
revisar a matriz curricular dos cursos superiores, os programas, as ementas das

disciplinas e sua bibliografia, com o propósito de aperfeiçoá-los e adequá-los às diretrizes emanadas
do Conselho Nacional de Educação;
avaliar o desempenho docente como forma de aperfeiçoar as ações pedagógicas;
rever periodicamente a definição do perfil dos egressos dos cursos, para adaptá-lo às
exigências do mercado de trabalho, à evolução do processo educacional e às determinações do órgão
federal competente;
aprimorar o sistema de avaliação do rendimento escolar;
avaliar a inserção dos egressos de seus cursos no mercado de trabalho;
rever periodicamente os cursos de educação continuada que promoverá para atender
as necessidades regionais;
avaliar o desempenho da gestão acadêmica e da gestão administrativa institucional.

1.1.2. Processos de acompanhamento e avaliação, interna e externa, das atividades de ensino,
pesquisa, extensão, planejamento e gestão
Inicialmente, cabe registrar que a Ideal após sua instalação designará a Comissão Própria
de Avaliação – CPA de acordo com os requisitos estabelecidos pela Comissão Nacional de Educação
Superior - CONAES, a qual será responsável por conduzir o processo de avaliação da IES.
O processo de avaliação da Ideal está estruturado em quatro dimensões que contemplam o
ensino, a pesquisa, a extensão e a gestão institucional.
Cada uma das dimensões a serem avaliadas reunirá um conjunto de elementos de
julgamento associados a indicadores que preservam similitude com as definições estabelecidas no
sistema de avaliação do MEC.
1.1.2.1. Elementos constitutivos da dimensão ensino:
I. Projeto político científico pedagógico dos cursos
a) Contexto de inserção dos cursos:
na região, do ponto de vista histórico, geográfico, político, social, cultural,
econômico, científico e educacional;
na Instituição, do ponto de vista da missão, dos objetivos e dos princípios
institucionais;
b) Fundamentos norteadores: ético-políticos; epistemológicos e didático-pedagógicos;
c) Perfil dos profissionais a serem formados (competências e habilidades);
d) Objetivos dos cursos;
e) Estrutura e organização das matrizes curriculares;
f) Práticas profissionais e estágios supervisionados;
g) Procedimentos metodológicos;
h) Sistema de avaliação.
II. Estrutura de apoio ao desenvolvimento dos projetos pedagógicos
a) Infraestrutura: instalações, biblioteca, laboratórios e equipamentos;
b) Recursos humanos: corpo docente e corpo técnico-administrativo.
III. Corpo docente
a) Gestão acadêmica;
b) Coordenação de curso;
c) Estrutura e organização dos colegiados;
d) Programa de qualificação docente e desenvolvimento dos cursos;
e) Alocação de docentes;
f) Evolução do regime de trabalho;
g) Endogenia;
h) Grau de rotatividade;
i) Satisfação dos professores.
IV. Indicadores de desempenho
a) Demanda para o curso;
b) Utilização das vagas (vagas processo seletivos, total de vagas, tamanho das turmas);
c) Aproveitamento escolar;
d) Concluintes;
e) Desempenho dos egressos;

f) Satisfação dos alunos e dos egressos;
g) Imagem dos cursos;
h) Relação do ensino com a pesquisa;
i) Relação do ensino com a extensão.
V. Relação com a comunidade.
a) Atividades curriculares;
b) Atividades extracurriculares;
c) Impacto do profissional no contexto de inserção dos cursos;
d) Socialização do conhecimento produzido nos cursos para a comunidade;
e) Incorporação dos conhecimentos da comunidade nos cursos.
1.1.2.2. Elementos constitutivos da dimensão práticas investigativas
I. Programa institucional das práticas investigativas
a) Contexto e inserção das práticas investigativa;
b) Fundamentos metodológicos;
c) Objetivos da pesquisa;
d) Avaliação.
II. Estrutura de apoio ao desenvolvimento das práticas investigativas;
a) Infraestrutura;
b) Instalações;
c) Biblioteca;
d) Laboratórios e equipamentos;
e) Recursos humanos;
f) Estrutura organizacional;
g) Financiamento;
h) Iniciação científica;
i) Alocação da carga horária docente.
III. Indicadores de desempenho
a) Produção e divulgação;
b) Participação em eventos científicos;
c) Relação entre pesquisa e ensino;
d) Relação entre pesquisa e extensão.
IV. Relação com a comunidade
a) Vinculação regional;
b) Parcerias;
c) Divulgação de resultados.
1.1.2.3. Elementos constitutivos da dimensão extensão
I. Programa político-pedagógico das atividades de extensão
a) Contexto de inserção da extensão na Região e na Instituição;
b) Fundamentos norteadores ético-políticos, epistemológicos e didático-pedagógicos;
c) Objetivos da extensão;
d) Metodologia;
e) Avaliação.

II. Estrutura de apoio ao desenvolvimento do programa político- pedagógico de extensão
a) Recursos de infraestrutura (internos e externos): instalações, biblioteca, laboratórios e
equipamentos;
b) Recursos humanos:
Corpo docente (perfil do corpo docente para as atividades de extensão, titulação,
regime de trabalho);
Corpo técnico-administrativo (perfil, titulação, regime de trabalho);
Profissionais externos;
Corpo discente.
No âmbito dos colegiados que abrigam os cursos, a cada final de ano letivo, utilizar-se-á
a seguinte metodologia:
Definição de indicadores de controle das metas institucionais.
Coleta sistemática de dados e de informações por meio de: Gestão; Estrutura
organizacional; Financiamento da extensão; Bolsas de extensão; e Sistema de alocação de tempo do
docente para a extensão.
III. Indicadores de desempenho
a) Sistematização das atividades de extensão;
b) Abrangência das atividades de extensão desenvolvidas;
c) Número de projetos em desenvolvimento;
d) Participação em eventos de extensão;
e) Periodicidade das atividades de extensão;
f) Impacto das atividades de extensão;
g) Relação das atividades de extensão com o ensino;
h) Relação das atividades de extensão com a pesquisa.
1.1.2.4. Elementos constitutivos da dimensão gestão
I. Projeto institucional
a) Estrutura de apoio ao desenvolvimento do projeto institucional;
b) Infraestrutura;
c) Recursos humanos;
d) Recursos financeiros;
e) Estrutura organizacional.
II. Indicadores de desempenho
a) Processo de planejamento;
b) Relações interinstitucionais;
c) Processo decisório;
d) Fluxo de informações;
e) Satisfação das comunidades interna e externa.
III. Relações com a comunidade
a) Atividades desenvolvidas;
b) Parcerias;
c) Inserção na região.

1.1.2.5. Metodologia da avaliação institucional
Considerando a complexidade e o impacto decorrente da avaliação no contexto
institucional, optou-se pela abordagem participativa para assegurar o compromisso de todos os
segmentos da Instituição com as mudanças impostas pelos resultados obtidos.
1.1.2.6. Ações para empreender a avaliação
I. Coleta de dados
Os instrumentos para coleta de dados e informações das diferentes dimensões a serem
avaliadas serão definidos pela Comissão Própria de Avaliação - CPA, obedecendo à estruturação
anteriormente descrita.
Os formulários, questionários, folhas de dados e resumos de entrevistas serão organizados
tendo em conta os padrões de qualidade utilizados pelo MEC para a avaliação de cursos e instituições,
e as diretrizes curriculares aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação.
II. Tratamento dos dados e das informações
Concluído o levantamento anual de dados e informações a Comissão Própria de Avaliação
– CPA - deverá organizar um processo de análise e interpretação crítica do material coletado com os
diversos segmentos da IES, em seminários temáticos.
III. Diagnóstico da avaliação
O produto da análise e da interpretação crítica dos dados e das informações permitirá
conhecer o desempenho institucional, sob a ótica de cada uma das dimensões avaliadas, e produzir
um relato com as principais recomendações para melhorar a qualidade de seus cursos e dos serviços
prestados à sociedade.
Esta análise contemplará de forma objetiva a correlação entre os resultados obtidos pela
Ideal em seus cursos, nas últimas edições das avaliações realizadas pelo MEC, como referencial para
aferição dos instrumentos utilizados na autoavaliação.
IV. Insumos para ajustes do PDI
As recomendações oriundas da avaliação institucional constituirão a base para a revisão
das metas do PDI, bem como para o detalhamento das ações que lhes darão sustentação, integrando
desse modo a avaliação e o planejamento estratégico institucional.
1.1.2.7. Mecanismos de acompanhamento e avaliação do Plano de Desenvolvimento Institucional
O acompanhamento e a avaliação do Plano de Desenvolvimento Institucional são, por
certo, imprescindíveis à gestão orientada para a qualidade numa instituição que aspira a excelência.
A Instituição é a parte mais interessada na existência e no perfeito funcionamento de um
sistema eficiente de acompanhamento e avaliação do PDI. O acompanhamento e a avaliação
institucional supõem um planejamento que estabelece os objetivos e as metas claramente definidas e
devem ser utilizadas para corrigir falhas e, primordialmente, levar à revisão do plano inicial.
Para tanto, a Instituição estabelecerá, aliada a obrigatoriedade de elaboração do PDI
segundo as diretrizes do Ministério da Educação, a revisão anual deste à luz do acompanhamento e
da avaliação realizada. Um sistema permanente e eficiente de avaliação e de acompanhamento do
PDI será implantado.

A Faculdade FABRAS, visando a acompanhar e a avaliar o cumprimento de seu Plano de
Desenvolvimento Institucional, utilizará mecanismos focalizados em pontos estratégicos que
contemplam objetivos institucionais como: qualidade do ensino; proposta pedagógica; metodologia
do ensino; processo ensino-aprendizagem; gestão acadêmica; gestão administrativa; infraestrutura
física; capacidade de inserção na realidade regional.
Os instrumentos a serem utilizados para consolidar o processo de acompanhamento e
avaliação do PDI serão: discussão das metas institucionais, ações e cronograma de implantação do
PDI; avaliações internas e externas; pesquisas institucionais; seminários de avaliação; questionários
dirigidos ao corpo docente, discente e técnico-administrativo; entrevistas.
1.1.2.8. Etapas da implantação do Plano de Avaliação Institucional
As etapas previstas para implantação do Plano de Avaliação da Faculdade FABRAS estão
a seguir descritas:
I. Sensibilização
A etapa de sensibilização materializa-se por meio de um conjunto de reuniões e de
seminários, escalonados em dois níveis, o dos cursos e o institucional, com o objetivo de sensibilizar
todos os atores envolvidos sobre a importância, os princípios norteadores, os objetivos e os resultados
esperados da avaliação institucional para garantir a oferta de ensino com a qualidade desejada.
O foco é o conhecimento da realidade vivenciada e a necessidade de reformular atitudes
diante dos compromissos de mudanças a serem assumidos, em particular pelos docentes, para
assegurar o cumprimento das metas estabelecidas no PDI da IES.
II. Apresentação das metas contidas no PDI
No contexto das reuniões e dos seminários organizados pela Comissão Própria de
Avaliação – CPA, serão explicitadas as metas estabelecidas no PDI, para o período 2016-2020, e as
principais ações a serem implementadas para alcançá-las.
Especial ênfase deverá merecer a ampla divulgação e compreensão por todos os segmentos
da Faculdade FABRAS, da sua missão e dos seus objetivos.
Destaca-se nessa prática a importância e a necessidade da formação de grupos de trabalho
vinculados aos cursos oferecidos pela IES, para desdobrar as metas e as ações previstas no contexto
destes e acompanhá-las adequadamente de acordo com o cronograma proposto.
III. Acompanhamento das metas do PDI
O acompanhamento das metas estabelecidas no PDI da Ideal dar-se-á sob a coordenação
de sua Comissão Própria de Avaliação e dos Grupos de Trabalho constituídos, mediante a análise de:
Folha de dados; Formulários; Questionários; Anotações de entrevistas; Relatórios anuais da IES;
Resultados de avaliações externas promovidas pelo MEC; Relatórios do censo do ensino superior;
Indicadores institucionais do ensino superior produzidos pelo MEC.
Utilização de instrumentos apropriados para a aferição dos indicadores de controle das
metas, a saber: gráficos e cartas de controle, além de outros instrumentos considerados pertinentes
para cada caso.

IV. Diagnóstico de problemas identificados
O diagnóstico institucional será produzido a partir da análise e da discussão nos Grupos de
Trabalho e na Comissão Própria de Avaliação da Ideal, das razões que produziram divergências entre
os valores fixados para os indicadores de qualidade estabelecidos no PDI e sua aferição por meio dos
instrumentos apropriados a cada caso.
Dentre os eixos de discussão relevantes para a formulação deste diagnóstico estão:
a qualidade intrínseca dos cursos ofertados;
a proposta pedagógica;
a metodologia de ensino;
o processo de ensino-aprendizagem, considerando:
a concepção dos cursos ofertados;
o perfil dos seus egressos e sua adequação à realidade local;
a matriz curricular dos cursos e sua adequação às Diretrizes Curriculares aprovadas
pelo Conselho Nacional de Educação e aos padrões de qualidade estabelecidos pelo MEC;
a qualificação e o perfil dos docentes que atuam nos cursos, sua formação e a
compatibilidade entre esta e as disciplinas que ministram;
a gestão institucional;
as instalações físicas;
a infraestrutura.
Os valores obtidos para cada um dos indicadores de qualidade, quando abaixo daquele
proposto na meta institucional correspondente, será objeto de análise detalhada sobre as prováveis
causas que o produziram.
1.1.2.9. Descrição dos principais elementos do Projeto de Avaliação Institucional
I. Avaliação Interna
Os principais elementos de avaliação interna é o diagnóstico, que é subdividido em dois: o
questionário pedagógico e o questionário administrativo, além da autoavaliação do Professor. O
diagnóstico é aplicado para todos os alunos, sendo que semestralmente é aplicado o diagnóstico da
dimensão pedagógica e anualmente o diagnóstico da dimensão administrativa. Uma divulgação prévia
da aplicação é realizada entre o corpo discente e docente, explicando a importância do instrumento
assim como o procedimento a ser utilizado.
A aplicação do Diagnóstico é realizada em sala de aula, por um grupo de professores
treinados para este evento, garantindo o sigilo dos dados.
A pontuação utilizada em todas as questões varia de 1 a 5.
II. Diagnóstico Pedagógico
No diagnóstico das questões pedagógicas o objeto de análise é o acompanhamento do
desenvolvimento técnico-didático e metodológico dos cursos. Para tanto são avaliados o corpo
docente, a aula, o curso, a coordenação e a direção.
Nos aspectos relativos ao corpo docente, os alunos avaliam o grau de conhecimento de cada
professor, o seu compromisso com a aprendizagem dos discentes, a organização do processo ensinoaprendizagem, a integração com a equipe e a atualidade do seu plano de ensino. As perguntas
referentes a esta parte são as seguintes:

Demonstra ter conhecimento atualizado da sua disciplina?
Garante ambiente de compreensão e respeito mútuo, demonstrando ter
compromisso com a aprendizagem do aluno?
Estabelece, cumpre e faz cumprir regras e prazos?
Demonstra fazer parte de uma equipe e trabalha integrado com os demais
professores?
No item referente à aula, os alunos avaliam o dinamismo da aula, a oportunidade de
participação, os recursos didáticos empregados, o nível das provas e dos trabalhos exigidos pelos
professores, e a contribuição da mesma para o desenvolvimento pessoal e profissional; respondendo
as seguintes questões:
As aulas dão oportunidade para participação, reflexão, leitura e escrita desenvolvendo
o pensamento.
A avaliação (provas, trabalhos, etc) é coerente com as aulas e estimula o pensamento?
As aulas contribuem para o seu desenvolvimento pessoal e profissional?
Nos aspectos relacionados aos cursos e aos projetos pedagógicos os alunos avaliam a
integração entre as disciplinas, o equilíbrio entre teoria e prática, a abordagem de temas
atuais e a satisfação com o curso por meio das seguintes questões:
No seu curso há integração e coerência entre as disciplinas?
Os professores de modo geral, apresentam equilíbrio entre teoria e prática?
Os professores de modo geral apresentam abordagem de temas atuais?
No item referente à coordenação, os alunos avaliam a equipe que compõe seu curso e o
conteúdo proposto. A satisfação em relação ao curso também é somada, para ter uma visão de como
o curso está sendo oferecido segundo a ótica do aluno.
III. Diagnóstico Administrativo
O diagnóstico dos aspectos administrativos tem por objeto de análise a infraestrutura física
e os serviços de apoio prestados aos alunos. As questões fazem referência ao atendimento, ambiente,
recursos, funcionamento, disponibilidade e orientação prestados pelos diversos setores, tais como:
biblioteca, laboratórios, central de atendimento, telefonia, gerência administrativa, cantina.
IV. Autoavaliação do Professor
A autoavaliação é um instrumento de avaliação respondido pelo corpo docente. Consiste
num questionário fechado com o objetivo de avaliar a dimensão pedagógica sob a ótica do professor
de forma a poder compará-la com a visão do aluno. Portanto, as perguntas são as mesmas formuladas
ao corpo discente. Na dimensão pedagógica as questões fazem referência ao desempenho do
professor, ao desenvolvimento da aula, à qualidade do curso, ao desempenho da coordenação e da
direção.
A autoavaliação é disponibilizada semestralmente pela Internet. Todos os professores são
convidados a respondê-la. Os resultados são apresentados por meio de quadros e gráficos e divulgados
individualmente para os professores.
1.1.2.10. Avaliação Externa
No contexto da avaliação externa, a Instituição adota como parâmetro para avaliar suas
condições de ensino, os mecanismos instituídos pelo Ministério da Educação, tais como: Avaliação

das Condições de Ensino e Avaliação Institucional por comissões de especialistas e Exame Nacional
de Desempenho dos Estudantes - ENADE.
Complementa o processo de avaliação externa a Equipe de Validação de Competências.
Essa Equipe é composta pelo coordenador do curso, representantes do corpo docente e discente e por
profissionais do mercado da respectiva área do curso.
Para cada curso existe uma Equipe, com coordenadores e professores do curso e executivos
em plena atuação no mercado de trabalho em empresas de expressão nos seus ramos de atuação.
As Equipes têm como objetivo principal analisar as matrizes curriculares e as competências
profissionais junto ao mercado de trabalho, verificando a adequação das mesmas frente aos desafios
e as competências exigidas dos novos profissionais A ação destas Equipes respaldam e justificam as
atualizações dos programas de ensino e as alterações nas matrizes curriculares.
Visando este objetivo geral são fixados os objetivos específicos de cada Equipe:
Analisar o conteúdo curricular;
Validar as matrizes curriculares considerando as necessidades do mercado de trabalho;
Apontar tendências do mercado de trabalho;
Sugerir critério de atualização dos programas de ensino;
Sugerir eventuais adaptações da matriz curricular;
Validar os projetos desenvolvidos nos cursos.
1.1.2.11. Estratégias de utilização dos resultados da avaliação
O Programa de Avaliação Institucional da Ideal disponibilizará indicadores para a revisão
de ações e redirecionamento das estratégias de atuação da Instituição. Ele é uma ferramenta para o
planejamento e gestão institucional, instrumento este de acompanhamento contínuo do desempenho
acadêmico e do processo sistemático de informações à sociedade.
Para que a Avaliação cumpra sua missão, ou seja, sirva de instrumento para o
aperfeiçoamento do projeto acadêmico e sócio-político da Instituição, garantindo a melhoria da
qualidade e a pertinência das atividades desenvolvidas, será realizada uma análise criteriosa dos
resultados do processo de avaliação.
Os relatórios gerados servem para que a Instituição identifique os acertos e as ineficiências,
as vantagens, potencialidades e as dificuldades envolvendo-se num processo de reflexão sobre as
causas das situações positivas e negativas, assumindo assim a direção efetiva de sua gestão política,
acadêmica e científica. Os resultados, portanto, também servem de base para revisar o planejamento
do PDI, bem como dos projetos pedagógicos de cursos.
O conhecimento das estratégias adequadas norteia as decisões no sentido de disseminá- las,
generalizando o sucesso. Por outro lado, as formas de ação que não apresentam resultados
satisfatórios são modificadas, buscando-se alternativas para introdução de novos caminhos.
Uma vez que o Diagnóstico tem como principal objetivo apontar os pontos fortes e fracos
da instituição, permitindo alterações favoráveis à implantação efetiva do seu projeto pedagógico, os
resultados obtidos são cuidadosamente analisados pelos diretores, coordenadores, professores e,
especialmente, pela Comissão Própria de Avaliação.
A composição dos relatórios permite obter dados significativos em relação ao desempenho
do professor individualmente, em relação aos demais professores da mesma turma, em relação aos
critérios de desempenho utilizados na avaliação assim como acompanhar o andamento das turmas.
Todos os resultados do Diagnóstico são primeiramente apresentados em forma de relatórios
e encaminhados à Direção Geral e aos coordenadores de curso. Posteriormente, um resumo dos
resultados é apresentado mediante quadros e gráficos e divulgados de diferentes formas tanto para
alunos como para professores.

Os resultados gerais das dimensões pedagógica e administrativa são divulgados. Os
gráficos-síntese com os resultados por curso são entregues aos representantes de sala e divulgados em
salas de aula.
Os professores recebem o resultado da dimensão pedagógica individualmente, num
processo que envolve orientação por parte da coordenação do curso.
Os diretores recebem os relatórios completos com os resultados da pedagógica e
administrativa, analisam os dados em conjunto com a equipe visando à adoção de medidas para a
melhoria da Instituição.
Os coordenadores de curso e a Comissão Própria de Avaliação utilizam os dados obtidos
no diagnóstico para compor o relatório de avaliação final do curso discutindo ações e recomendando
as mudanças necessárias, apontadas por esse instrumento de avaliação.
1.1.2.12. Procedimentos e Ações consequentes previstas, tendo em vista os Resultados dos Processos
de Autoavaliação Institucional.
Tal como foi concebido, o modelo de avaliação institucional da Faculdade FABRAS
associa autoavaliação e avaliação externa como elementos complementares e convergentes
para retroalimentar o planejamento estratégico institucional delineado no PDI, como um processo de
ciclos periódicos progressivamente convergentes para o referencial qualitativo desejado.
Tendo como ponto de partida o diagnóstico descrito no item anterior, e após exaustivas
discussões, inclusive em seminários com ampla participação dos principais atores envolvidos, serão
selecionadas medidas de ajustes das metas e das ações a serem implementadas para atualizar o
planejamento institucional, contemplando:
revisão das metas institucionais face aos resultados das avaliações internas e externas
e as mudanças de cenários do sistema educacional;
revisão dos projetos pedagógicos dos cursos ofertados;
ações corretivas para as metas previstas no PDI;
revisão das políticas de consolidação e expansão institucional.
1.1.2.13. Participação da Comunidade Acadêmica, Técnica e Administrativa na CPA
A Faculdade FABRAS constituirá uma Comissão Própria de Avaliação, a qual contará com
representação de todos os segmentos da comunidade acadêmica, isto é, docentes, discentes, e técnicos
administrativos, além de representantes da sociedade local.
Por outro lado, os grupos de trabalho que vierem a ser constituídos para estudarem
problemas específicos no contexto da avaliação, deverão contar também, sempre que possível, com
a participação de representantes dos segmentos diretamente envolvidos.
O primeiro critério para ser um membro docente da CPA é ser indicado pelos seus pares.
Como docente deve ter no mínimo regime de trabalho parcial. Para discente deve estar matriculado a
partir do primeiro semestre do curso. Para ser técnico administrativo deverá ser funcionário com
tempo de serviço de no mínimo um ano. Para participar como membro da comunidade civil, deverá
ter cadastro como parceiro em serviços voluntários institucionais com aprovação do Conselho
Superior.
O membro da comunidade civil tem atribuições de participar das reuniões do Conselho
Superior e CPA, bem como realizar ou participar das atividades de extensão e de responsabilidade
social conforme calendário acadêmico. A seleção de membros está atrelada aos tipos de serviços ou
parcerias, bem como as possíveis contrapartidas, descontos ou bolsas de auxilio oferecidas.

1.1.2.14. Formas de Utilização dos Resultados das Avaliações (internas e oficiais) na Revisão do
Planejamento e do PDI, tendo em vista o atendimento dos Padrões de Qualidade estabelecidos interna
e externamente
Os resultados das avaliações internas e externas serão sistematizados e consolidados num
Sistema de Informações Institucionais, e gerenciado pela Comissão Própria de Avaliação.
Os indicadores institucionais construídos para avaliação interna e aqueles aferidos por
avaliações externas, em particular por comissões designadas pelo MEC, constituirão o cerne do SII,
que deverá produzir relatórios gerenciais, com ênfase nos desvios observados em relação aos padrões
de qualidade estabelecidos interna e externamente. A análise destes desvios por grupos específicos
de trabalho deverá produzir recomendações para os ajustes das metas e ações do PDI.
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1.2. PROJETO DA COMISSÃO PROPRIA DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - CPA
1.2.1. Apresentação
A proposta de Auto avaliação da Faculdade FABRAS procura atender o artigo 11 da Lei
n . 10.861, sancionada em 14 de abril de 2004. A referida Lei institui o Sistema Nacional de Avaliação
da Educação Superior (SINAES) com o objetivo de assegurar um processo nacional de avaliação das
Instituições de Educação Superior, dos cursos de graduação e do desempenho acadêmico de seus
estudantes.
Com o objetivo de coordenar e articular o processo interno de avaliação, bem como
sistematizar e disponibilizar informações e dados foi instituída pela IES uma Comissão de
Autoavaliação. Busca-se com isso resultados que visem à melhoria da qualidade acadêmica e o
desenvolvimento pela análise consciente das qualidades, problemas e desafios para o presente e
futuro.
Além do objetivo principal que é oferecer os dados que o MEC/INEP considera
determinantes para Instituições de Ensino Superior poder-se-á trabalhar os elementos obtidos em
pesquisas e em análises que determinaram os passos futuros. O que se quer o que pode ser realizado
e como serão organizadas as ações administrativas e educacionais.
A auto avaliação deve ser um processo cíclico, de reflexão e autoconsciência institucional.
Com análise e síntese das dimensões que definem a instituição, com as atribuições de condução dos
processos de avaliação internos da instituição, de sistematização e de prestação das informações, a
mesma Lei também determinou que cada Instituição de Ensino Superior, pública ou privada, deveria
constituir uma Comissão Própria de Avaliação, denominada CPA.
Enfim, a avaliação institucional se define, portanto, como uma avaliação formativa, que
procura estabelecer os pontos críticos de uma situação atual com o objetivo de proporcionar elementos
para sua superação. Esta será a base permanente das atividades que constituem as etapas adiante
descritas. A comissão Própria de Avaliação (CPA) é composta por:
o

Representantes da direção;
Representantes da coordenação;
Representante dos docentes;
Representante dos técnicos administrativos;
Representante da comunidade local;
Representante do corpo discente.
A construção coletiva do Projeto de Auto avaliação Institucional integra atividades
desencadeadas e coordenadas pelos membros da CPA, procurando estimular os fluxos de
envolvimento dos atores institucionais. Assim sendo, a proposição do Projeto foi focada de forma a
ser construída em diálogo com a comunidade, através da análise crítica e legitimação das avaliações
no contexto da elaboração das propostas preliminares (questionários), realização de Fóruns de Auto
avaliação Institucional e redação do Projeto de Auto avaliação Institucional propriamente dito.
Para construção do material (questionários), foram consideradas as especificidades da IES
e as diretrizes e orientações constantes dos documentos oficiais.
O processo de avaliação caracteriza-se pela aproximação do empírico amparada por um
instrumental especialmente construído. Demanda, portanto, uma diversidade de ações relativas tanto
à elaboração de instrumentos, formas de coleta de dados, como ao processamento, às análises e

interpretação das informações levantadas. Esse momento se constitui com amplas possibilidades de
interações e diálogos com grande parte da comunidade, interna e externa.
Considerando as especificidades da realidade institucional da faculdade, o início das
atividades dessa etapa passa necessariamente pelo diálogo com a comunidade para definição das
prioridades a serem consideradas na avaliação. Como descrito, serão organizadas oficinas de trabalho
com participação de interlocutores qualificados das diferentes áreas e com representação dos
segmentos que integram a instituição. Nesse processo de priorização, quando também serão
discutidos os encaminhamentos para coleta de dados, será levado em conta o tempo disponível para
o trabalho e as condições institucionais para sua efetivação.
A realização do processo avaliativo supõe a garantia de infraestrutura material associada
ao suporte técnico especializado e administrativo, como elementos básicos para viabilizar o trabalho.
Quanto à infraestrutura material, considera-se fundamental a existência de um local para
instalação da CPA, o que se coloca como condição simbólica da materialização da avaliação e de sua
valorização pela administração da faculdade. Esse local deve ser organizado com equipamentos
indispensáveis às especificidades das atividades avaliativas, como computadores, impressora, acesso
à internet, arquivos e material de escritório apropriado.
A viabilização financeira do trabalho é objeto da previsão orçamentária, com inclusão de
gastos fundamentais para operações de rotina e especialmente impressão dos instrumentos, além de
despesas necessárias para organização dos fóruns de discussão com a comunidade. Também é
necessária a contratação de serviços de assessoria estatística.
1.2.2. Regulamento da Comissão Própria de Avaliação - CPA
CAPÍTULO I
DA NATUREZA E DAS FINALIDADES
Art. 1°. A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Faculdade FABRAS em atendimento
ao que preceitua o artigo 11 da Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, que institui o Sistema Nacional
de Avaliação da Educação Superior (SINAES), constitui-se em órgão permanente de coordenação do
processo de autoavaliação desta Instituição de Ensino Superior.
§ 1º. A Comissão Própria de Avaliação está vinculada à Direção Geral e pela Diretoria
Administrativo Financeiro, sendo o coordenador e criada pela forma prevista na legislação, sendo
responsável pela avaliação e indicação de ações institucionais que promovam a melhoria de todas as
áreas do ensino em nível de graduação e pós-graduação, bem como em atividades de iniciação
científica e de extensão.
§ 2º. A avaliação da Instituição de Ensino Superior visa, também, identificar seus projetos e
setores, considerando obrigatoriamente as diferentes dimensões institucionais estabelecidas pelo
SINAES, quais sejam perfil e o significado de sua atuação por meio de suas atividades, cursos,
programas:
a) a missão e o plano de desenvolvimento institucional;
b) a política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as respectivas formas
de operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à produção acadêmica, de monitoria
e outras modalidades;
c) a responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se refere à
sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa do
meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural;
d) a comunicação com a sociedade;

e) as políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e técnico-administrativo, seu
aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho;
f) organização e gestão da instituição, especialmente no que se refere ao funcionamento
e representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia em relação com a mantenedora
e a participação dos segmentos da comunidade acadêmica nos processos decisórios.
Art. 2°. A Comissão Própria de Avaliação tem por finalidade a implementação do processo
interno de avaliação sistematização das informações solicitadas pela Comissão Nacional de Avaliação
da Educação Superior (CONAES).
Parágrafo Único: A CPA da Faculdade FABRAS fundamenta-se nos seguintes princípios:
a) autonomia em relação aos órgãos de gestão acadêmica;
b) fidelidade das informações coletadas no processo avaliativo;
c) respeito e valorização dos sujeitos e dos órgãos constituintes da faculdade;
d) respeito à liberdade de expressão, de pensamento e de crítica;
e) compromisso com a melhoria da qualidade da educação;
f) difusão de valores éticos, de liberdade, igualdade, pluralidade cultural e, sobretudo,
de cidadania.
Art. 3°. Ao promover a autoavaliação, a Comissão Própria de Avaliação observa as diretrizes
definidas pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior; utiliza procedimentos e
instrumentos diversificados, respeitando as especificidades de suas atividades, além de assegurar:
a) a análise global e integrada das dimensões, estruturadas ao compromisso social, e as
atividades, finalidades e suas responsabilidades sociais;
b) a participação dos corpos discente, docente e técnico-administrativo, bem como da
sociedade civil organizada.
CAPÍTULO II
DA CONSTITUIÇÃO
Art. 4°. A Comissão Própria de Avaliação, nomeada por Ato da Direção geral, é
constituída pelos seguintes membros:
a) Diretor Geral
b) Diretor Administrativo-Financeiro
c) um representante dos Coordenadores dos cursos;
d) dois representantes dos corpos docentes dos cursos de graduação, sendo um suplente;
e) dois representantes do setor técnico-administrativo, sendo um suplente
f) um representante do corpo discente regularmente matriculado;
g) um representante da sociedade civil.
§ 1º. Os membros da CPA têm mandato de 02 (dois) anos, permitida a recondução,
excetuando-se a do Representante Estudantil.
§ 2º. O Representante da sociedade civil organizada é indicado pela Direção Geral.
§ 3º. Os Representantes dos aludidos corpos docentes são escolhidos por seus pares,
enquanto que o Representante Estudantil é escolhido dentre os representantes de turma dos diversos
cursos desta IES.
Art. 5º. São condições básicas para poder ser Representante Estudantil neste órgão o
estudante que:
a) esteja regulamente matriculado;
b) não haver sofrido qualquer sanção disciplinar;
c) ter assiduidade nas aulas.

Art. 6º. No caso de vacância de um dos membros da aludida Comissão, o nome indicado
para essa substituição deverá ser homologado pela Direção geral, respeitando, contudo, o tempo para
a integralização do mandato vigente.
Art. 7°. Cabe à Direção determinar aos órgãos competentes da faculdade a implementação
das seguintes providências para o bom desempenho das atividades da CPA, a saber:
a) disponibilização de um funcionário para secretariar, organizar e assentar os registros e
desenvolver outras atividades que se fizerem necessárias;
b) disponibilização de sala, equipamentos e dos materiais necessários à realização das
atividades programadas pela CPA.
CAPÍTULO III
DO FUNCIONAMENTO
Art. 8º. A Comissão Própria de Avaliação reunir-se-á, ordinariamente, por convocação de
seu Coordenador, pelo menos uma vez por trimestre, excetuando-se os períodos de férias e de recessos
acadêmicos.
Art. 9º. As reuniões da Comissão serão presididas pelo seu Coordenador, que, além do voto
comum, terá, nos casos de empate, o voto de qualidade.
Art. 10º. É obrigatório o comparecimento dos membros da CPA nas reuniões ordinárias e
extraordinárias, salvo ausências devido a motivos justos e expressamente justificadas.
Parágrafo Único: As reuniões da CPA deverão ser realizadas em ato público, podendo haver
a participação da coletividade, mas não lhe sendo concedidos os direitos a voz e voto.
Art. 11º. As deliberações da CPA deverão ser registradas em Atas, que serão aprovadas em
reuniões subsequentes.
Art. 12º. O membro da CPA que faltar, sem justificativa, a 03 (três) reuniões ordinárias
consecutivas ou a 05 (cinco) reuniões intercaladas, no período de um ano, será substituído por outro
Representante do mesmo segmento.
Parágrafo Único: No caso de falta de quórum dos convocados, não havendo maioria
simples para a realização de Reunião da CPA, caberá ao Coordenador realizar uma segunda
convocação, após decorridos 30 (trinta) minutos da primeira e, em seguida, deliberar com os membros
presentes.
CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES
Art. 13º. Constituem as atribuições da Comissão Própria de Avaliação:
a) zelar pelo cumprimento deste Regulamento;
b) deliberar sobre as questões gerais e específicas que dizem respeito à avaliação
institucional;
c) emitir parecer em assuntos referentes à avaliação institucional;
d) coordenar e acompanhar o desenvolvimento do Programa de Avaliação Institucional;
e) estabelecer a metodologia de trabalho, preparar e aplicar instrumentos de avaliação,
providenciando o tratamento dos dados, os relatórios e o processo de divulgação, considerando suas
diferentes dimensões e características;
f) consolidar e coordenar o processo de prestação de informações solicitadas pelos
órgãos superiores que administram a educação superior;
g) apoiar e subsidiar o processo de planejamento institucional, assim como acompanhar
seu desenvolvimento;

h) assegurar a continuidade do processo avaliativo, perpetuando a cultura de avaliação
entre a comunidade acadêmica desta IES.
Art. 14º. São atribuições do Coordenador da Comissão Própria de Avaliação:
a) convocar os membros da CPA para as reuniões periódicas;
b) zelar pelo cumprimento do Programa de Avaliação Institucional e pela qualidade de
seus serviços;
c) programar e estabelecer os contatos necessários com as instâncias acadêmicas e
administrativas desta IES no que se refere aos procedimentos de avaliação interna, sua divulgação e
utilização;
d) encaminhar aos setores os relatórios de avaliação, além de outras informações que
lhe sejam solicitadas;
e) divulgar pela página da faculdade, os resultados da autoavaliação institucional;
f) ser interlocutor entre o Programa de Avaliação Institucional desta IES e os órgãos
vinculados ao Ministério da Educação durante os processos de avaliação externa;
g) decidir, ad referendum dos demais membros da CPA, sobre assuntos de caráter
urgente, quando for o caso;
h) assegurar a autonomia do processo de autoavaliação institucional.
Art. 15º. São atribuições dos membros da Comissão Própria de Avaliação:
a) auxiliar o Coordenador da CPA na execução de suas atribuições;
b) elaborar, analisar e aprovar os projetos que compõem o Programa de Avaliação
Institucional, assim como acompanhar seu desenvolvimento;
c) elaborar os relatórios e pareceres, encaminhando-os às instâncias competentes;
d) acompanhar as ações e políticas do Sistema Nacional de Avaliação de Educação
Superior – SINAES.
e) propor e acompanhar a implementação de ações formativas;
f) acompanhar os processos de avaliação externa da Instituição e do Exame Nacional
de Desempenho dos Estudantes (ENADE);
g) implementar ações visando à sensibilização da comunidade acadêmica para o
processo de avaliação nesta IES;
h) fomentar a produção e socialização do conhecimento na área de avaliação;
i) disseminar, permanentemente, informações sobre a avaliação institucional;
j) avaliar as dinâmicas, procedimentos e mecanismos de avaliação existentes, a fim de
propor eventuais novos procedimentos;
k) conhecer o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e o Projeto Pedagógico da
Instituição (PPI), apresentando sugestões, quando for o caso;
l) emitir pareceres em relação à autoavaliação institucional;
m) estabelecer a metodologia de trabalho, preparar e aplicar os instrumentos de avaliação,
providenciando o tratamento dos dados obtidos; os relatórios e os processos de divulgação,
considerando suas diferentes dimensões e características;
n) apoiar e subsidiar o processo de planejamento institucional bem como acompanhar seu
desenvolvimento;
o) comparecer com pontualidade às reuniões convocadas pelo Coordenador;
p) elaborar o Projeto de Autoavaliação Institucional, formulando os objetivos, a
metodologia e os procedimentos, respeitando o perfil, a missão, os objetivos, as metas, e as estratégias
desta IES;
q) demonstrar à comunidade acadêmica as finalidades da Avaliação Institucional;

r) esclarecer a importância do processo de Avaliação Institucional como instrumento
norteador das ações e transformações necessárias ao pleno desenvolvimento da faculdade;
s) planejar o processo de Avaliação Institucional, para que o mesmo ocorra de maneira
participativa, coletiva, crítica e transformadora;
t) adotar providências para disponibilizar os recursos humanos e materiais necessários à
condução adequada do processo de Avaliação Institucional, a fim de elaborar o tratamento
estabelecido dos dados obtidos;
u) garantir o sigilo dos atores do processo avaliativo, viabilizar a eficácia do banco de
dados, e das informações coletadas durante o evento;
v) garantir que os resultados do Processo de Avaliação Institucional sejam divulgados
pelo site, dando-lhes ampla divulgação à comunidade acadêmica.
CAPÍTULO V
DO PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO
Art. 16º. A autoavaliação institucional é uma atividade que se constitui em um processo de
caráter diagnóstico, formativo e de compromisso coletivo. Objetiva identificar o perfil e o significado
de sua atuação, por meio de suas atividades, cursos, programas, projetos e setores, observados os
princípios do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, e as peculiaridades.
Art. 17º. Para fins do disposto no artigo supra, deverão ser consideradas as diferentes
dimensões institucionais, dentre elas, obrigatoriamente, as que se seguem:
a) a missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional;
b) a política para o ensino, a iniciação e pesquisa, as atividades de extensão, a gestão
acadêmica e as respectivas formas de operacionalização;
c) a responsabilidade social, considerando notadamente ao que se refere à sua
contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio
ambiente, entre outros;
d) a comunicação com a sociedade;
e) as políticas de pessoal;
f) a organização e a gestão;
g) a infraestrutura física;
h) o planejamento e a avaliação;
i) as políticas de atendimento aos estudantes.
Parágrafo Único: Acompanhar as ações adotadas, quanto às recomendações que são
propostas nos Relatórios da CPA, face aos resultados que são obtidos nesses processos avaliativos.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 18º. O presente Regulamento poderá sofrer alterações, por força de determinações dos
órgãos oficiais da Educação, por necessidades institucionais, ou ainda, a pedido de integrantes da
Comissão Própria de Avaliação, sendo submetidas, posteriormente à aprovação da direção geral.
Art. 19º. Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Comissão Própria de
Avaliação, ouvida a Diretoria Geral, quando for o caso.
Art. 20º. O presente Regulamento entrará em vigor na data de sua publicação.

EIXO 2
2. DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
2.1. Histórico - Faculdade FABRAS de Brasília – Unideal
A Faculdade FABRAS de Brasília – Unideal, código E-mec (3854), é uma instituição privada
com fins lucrativos mantida por Sociedade de Ensino Superior Ideal LTDA Eireli, CNPJ:
03.082.246/0001-48. Calcada nos preceitos de qualidade de ensino, o eixo de formação dos cursos
está voltado para a demanda do mercado de trabalho de acordo com a realidade e necessidade da
região, respeitando os princípios de equidade e diversidade.
A faculdade foi credenciada em 2006, por meio da Portaria nº 963, de 28/04/2006, publicada
no DOU 02/05/2006, com 3 cursos autorizados, Administração, Matemática e Letras, pela Jupasa
Empreendimentos Educacionais, com nome de Faculdade de Águas Emendadas- FAE e em 2017 teve
sua transferência de mantença autorizado pelo MEC por meio da Portaria N. 003/2017 – CONSAD,
de 11/07/2017.
O antigo nome da Faculdade, Faculdade de Águas Emendadas – FAE, tem origem baseada na
estação ecológica de Águas Emendadas, área de proteção integral do cerrado que abriga um
extraordinário fenômeno geográfico da dispersão das águas. Vertendo de um mesmo ponto para duas
grandes bacias hidrográficas em direção opostas, Tocantins e Paraná.
A Estação Ecológica de Águas Emendadas é uma unidade de conservação (UC) de uso
integral, destinada à proteção do ambiente natural e pesquisas básica e aplicada em ecologia e à
educação conservacionista. Em 1992 foi declarada pela UNESCO área nuclear da Reserva da Biosfera
do Cerrado. O território localiza-se no planalto central brasileiro e extremo nordeste do Distrito
Federal. Abrange os estados do DF/GO/MG com uma área de 37.721,70 Km² e é composto por 11
municípios: Água Fria de Goiás, Cabeceiras, Formosa, Mimoso de Goiás, Padre Bernardo, Planaltina,
Vila Boa, Brasília, Buritis, Cabeceira Grande e Unaí.
Em 2014 foram autorizados os cursos de graduação Licenciatura em Pedagogia e Bacharelado
em Ciências Contábeis, por meio da Portaria nº 212 de 27/03/2014, publicada no DOU de 28/03/2014.
Em setembro de 2015 a FAE, foi vendida e passou por várias transformações administrativas
e acadêmicas, onde foi criado o primeiro Congresso de Iniciação Cientifica - CIC com objetivo de
iniciar e difundir a pesquisa na faculdade, foi solicitado junto ao MEC a autorização de mais dois
novos cursos de graduação, bacharelado em Engenharia de Produção e Tecnologia em Gestão de
Recursos Humanos, teve seu ato autorizado por meio da Portaria 98 de 01/04/2016, publicado no
DOU de 04/04/2016.
Em março de 2016, foi protocolado os pedidos de autorização para funcionamento dos cursos
de Bacharelado e Licenciatura em Educação Física, e o de Tecnologia em Gestão Pública ambos na
modalidade presencial, o credenciamento pra oferta na modalidade a distância - EAD juntamente com
oferta de dois cursos de graduação, Licenciatura em Pedagogia e Gestão Pública, e no mesmo ano
teve a autorização do curso de Tecnológico em Gestão Pública, presencial por meio da Portaria nº
563 de 27/09/2016, publicado no DOU de 28/09/2016.
Em 2017, foi protocolado os pedidos de autorização para funcionamento dos cursos de
Bacharelado em Psicologia e Direito, e no mesmo ano teve a autorização dos cursos de Licenciatura
em Educação Física por meio da Portaria nº 482 de 29/05/2017, publicado no DOU de 30/05/2017 e
o de Bacharelado em Educação Física Portaria nº 867 de 11/08/2017, publicado no DOU de
14/08/2017, e recebemos a visita para autorização dos cursos de Pedagogia e Gestão Pública EAD e
o de Psicologia Presencial, ambos aguardando a publicação das portarias.

Em 2018, tivemos o reconhecimento do curso de licenciatura em Pedagogia com nota 4, por
meio da Portaria nº 98 de 15/02/2018 publicado no DOU de 16/02/2018. Em abril, por meio da
Credenciamento EaD Provisório: Portaria nº 370 de 20/04/2018, publicada no DOU de 23/04/2018,
tivemos a autorização para funcionamento da modalidade EAD com dois cursos iniciais de
graduação, Licenciatura em Pedagogia e Tecnologia em Gestão Pública. Em maio, foi protocolado
junto a CAPES uma proposta de Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Gestão Educacional,
nº 622/2018.
Hoje a Faculdade FABRAS de Brasília - Unideal tem a sua sede na região administrativa de
Planaltina, cidade do Distrito Federal (DF), que possui uma população de 235 mil habitantes (IBGE,
2017), sendo a VI Região Administrativa do DF (RA VI), com Índice de Desenvolvimento Humano
de 0,764, considerado médio (CODEPLAN, 2015/2016). Localiza-se a 38 km de Brasília, faz limites
com Sobradinho, Sobradinho II, Paranoá, Planaltina de Goiás e Formosa de Goiás.
2.2.2. Inserção Regional
O Distrito Federal - DF é uma das 27 unidades federativas do Brasil. Situado na Região
Centro-Oeste, é a menor unidade federativa brasileira e a única que não tem municípios, sendo
dividida em 31 regiões administrativas, totalizando uma área de 5 779,999 km². Em seu território,
está localizada a capital federal do Brasil, Brasília, que é também a sede do governo do Distrito
Federal. O DF tem uma população estimada em 2.914.830 milhões de pessoas, conforme dados do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2015. A cidade de Taguatinga tem
aproximadamente 221.909 e ocupa a segunda colação das cidades mais populosa do DF e a cidade de
Planaltina aproximadamente 200.000 habitantes 4º cidade mais populosa das Regiões administrativas
do DF, este projeto visa atender mais ou menos uma população de mais de 500.000 habitantes das
mais de 671 unidades escolares de educação básicas no DF.
O Distrito Federal é praticamente um enclave no estado de Goiás, não fosse a pequena divisa
de menos de dois quilômetros de extensão com Minas Gerais, marcada pela passagem da rodovia
DF-285. Por via terrestre, o Distrito Federal se conecta a Minas Gerais por uma pequena ponte de 130
metros sobre o rio Preto.
O atual Distrito Federal foi idealizado por um projeto do então presidente Juscelino
Kubitschek de mudança da capital nacional da cidade do Rio de Janeiro para o centro do país. No
período colonial brasileiro (1500-1815), a área fazia parte da Capitania de São Jorge dos Ilhéus, sob
comando do donatário Jorge de Figueiredo Correia. Porém, com o fim das capitanias no Brasil,
surgiram diversas cidades na região, incluindo Ilhéus e, mais tarde, a própria Brasília, construída por
iniciativa do presidente brasileiro Juscelino Kubitschek.
Durante o império, o equivalente ao Distrito Federal atual era o Município Neutro, onde se
situava a corte, no Rio de Janeiro. Depois da Proclamação da República, o Rio de Janeiro tornou-se
a capital federal, a qual, no início da década de 1960, foi transferida para o centro do Brasil, no leste
do estado de Goiás. Quando de sua transferência, o território onde se localizava anteriormente a
capital passou a ser o estado da Guanabara (de 1960 a 1975).
Com a reordenação republicana do território brasileiro, as províncias passaram a estados e
cada um deles passou a ser uma unidade da federação. Quase todos os estados surgiram das províncias
de mesmos nomes, exceto o Distrito Federal e outros estados criados pela divisão territorial, como,
por exemplo a divisão de Goiás, em que o território norte passou a ser o estado do Tocantins e o sul
permaneceu Goiás.

2.2.2.1. População
O DF tem uma população estimada em 2.914.830 milhões de pessoas, conforme dados do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2015.
QUADRO 2. Regiões administrativas mais populosas do Distrito Federal
Posição Localidade
Região Administrativa
1
Ceilândia
Ceilândia
2
Taguatinga
Taguatinga
3
Brasília
Plano Piloto
4
Planaltina
Planaltina
5
Samambaia
Samambaia
6
Recanto das Emas
Recanto das Emas
7
Águas Claras
Águas Claras
8
Gama
Gama
9
Santa Maria
Santa Maria
10
Guará
Guará
11
Sobradinho
Sobradinho
12
Sobradinho II
Sobradinho

Pop.
398 374
221 909
214 529
200 000
193 485
160 000
135 685
127 121
123 956
112 989
85 491
72 000

Posição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Fonte: Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios 2010/2011 da CODEPLAN

2.2.2.2. Economia
No último ano, o Distrito Federal passou da oitava para a sétima economia do Brasil, segundo
dados compilados pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan). Em 2010, o
Produto Interno Bruto (PIB) local foi de R$ 146,5 bilhões, 3,5% a mais que no ano anterior. Já em
2011, o crescimento foi de 2,4% atingindo o valor de R$ 161,4 bilhões. O salto coloca o DF na quinta
posição no ranking das economias com melhor taxa de crescimento no Brasil.
O Distrito Federal apresenta o maior PIB per capita do país. O valor de R$ 61.548,00 é quase
duas vezes maior do que o de São Paulo, que aparece na segunda colocação.
Os números são promissores e representam a estabilidade e a expansão da economia local,
sustentada pela alta renda do funcionalismo público, que representa 55% na massa salarial da capital
federal, e pelo movimento dos setores de serviço e comércio, que concentram cerca de 93% da
economia.
O setor de serviços no DF cresceu 2,2% em 2011, número que também reflete no comércio
local, que cresceu 4,4%, impulsionado pelo aumento da população financeiramente ativa, com
trabalho formal e aumento de crédito concedido.

A Codeplan, em parceria com o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos
Socioeconômicos (Dieese), realiza a Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED) no Distrito Federal.
Os dados indicam que em vinte anos os maiores salários se concentraram no setor público, porém o
segmento que mais contratou foi o de serviços.
O número de empregados mais que dobrou no setor de serviços, passando de 331 mil em 1991
para 703 mil trabalhadores em 2011. Depois, aparecem a administração pública e o comércio, que
ocuparam juntos 200 mil, e construção civil e indústria de transformação, que ainda não alcançaram
a marca dos 100 mil empregados em 2011.
Atualmente, o setor de serviços é o que contrata mais trabalhadores com registro em carteira
no DF, principalmente imobiliárias, hotéis, transportes, comunicações, ensino e serviços médicos e
odontológicos.
O estudo mostrou também que o rendimento médio no DF subiu 5,8%, em vinte anos,
passando de R$ 1.929,00 para R$ 2.064,00. Com uma economia em pleno desenvolvimento, os
números apontam aindaumareduçãodedesigualdade derendimentos entre os 25% mais ricos e os 25%
mais pobres da população economicamente ativa. A renda dos mais pobres subiu 4,9% nos últimos
12 meses, enquanto a dos mais ricos recuou 0,5%.
A escolaridade também é outro quesito no qual a capital federal se mostra superior à média
nacional. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), a média de estudo no DF é de
15 anos ou mais, superior à do Centro-Oeste e à nacional em todos os anos, de 2001 a 2009. Em
relação ao analfabetismo, o Distrito Federal apresenta padrões favoráveis também em relação às
médias regional e nacional, dando-se a queda mais intensamente nesta região, saindo de 5,5 em 2001
para 3,4 em 2009.
O Distrito Federal representa uma estrutura produtiva peculiar, estável e em expansão, o que
facilita e atrai cada vez mais os olhares dos investidores, com inúmeras vantagens e possibilidades de
lucro. Veja a seguir alguns pontos importantes que contribuem para o crescimento da economia do
DF e que têm despertado investimentos.
2.2.2.2.1. Eventos esportivos e infraestrutura
O setor de construção civil vem acelerando o setor da indústria em todo o país. Em Brasília,
as grandes obras que preparam a cidade para sediar grandes eventos esportivos impactam de forma
significativa na economia local.

A Copa das Confederações de 2013, a Copa do Mundo de 2014, a Copa América de 2015 e
os Jogos Olímpicos de 2016, entre outros, movimentarão ainda mais os setores de serviços e
comércio, que hoje já apresentam números crescentes.
Diante dos investimentos em infraestrutura, Brasília é considerada uma das cidades mais bem
preparadas para receber os eventos. O aquecimento da economia em diversos setores cria grandes
oportunidades. Somando todas as obras, melhorias e investimentos, o incentivo direto alcançará R$
3,6 bilhões entre 2010 e 2014.
Os investimentos impactarão também na criação de empregos. O setor da construção civil
criará mais de 2 mil novos postos de trabalho com uma remuneração média de R$ 1.473,20, acima da
nacional, que é R$ 1.189,00. Outros setores também se beneficiarão com os eventos esportivos. No
turismo, por exemplo, a estimativa é que sejam criados 700 mil empregos temporários e permanentes
em todo o país.
O setor da construção civil deve ser o mais beneficiado com a realização da Copa de 2014.
Segundo a Associação Brasileira de Engenharia Industrial (Abemi), estima-se que em todo o país
serão criados 3,5 milhões de empregos no ramo em função do Mundial.
Além das competições esportivas, Brasília estará pronta para receber outros grandes eventos.
Todo o investimento em infraestrutura melhorará a qualidade de vida da população, intensificando os
ganhos de produtividade no setor privado e estimulando novos polos de desenvolvimento.
2.2.2.2.2. Pequenas e microempresas
No Distrito Federal, o número de empreendedores locais que conseguem se manter ativos após
os dois primeiros anos de funcionamento, período considerado de alto risco, é superior à média
nacional para quase todos os setores da economia.
A informação é de pesquisa realizada pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
(Sebrae) em 2011, que ainda mostrou que a sobrevida de empresários da construção civil no DF é de
77%, a mais alta de todo o país. Referente ao comércio e a serviços, é de 75% para cada, contra
74% e 72% no Brasil. A indústria, com 74% de sobreviventes, é o único segmento a ficar abaixo da
média brasileira, que está em 75%.
Segundo avaliação do próprio Sebrae, a sustentação desses altos índices indica os esforços de
capacitação dos empreendedores e a melhora da estrutura legal da pequena empresa. O mais
importante é que os números refletem a capacidade que Brasília e região têm em absorver a oferta de
bens e serviços.
2.2.2.2.3. Investimento histórico
O Distrito Federal tem em 2012 o maior orçamento da história. Segundo o Governo do DF,
os gastos este ano poderão atingir a marca de R$ 28,5 bilhões (7% a mais do que em 2011), sendo R$
16,8 bilhões do orçamento próprio, R$ 9,97 bilhões do Fundo Constitucional do Distrito Federal
(FCDF) e R$ 1,6 bilhão de recursos de empresas estatais.
Além disso, o Plano Plurianual (PPA) do Distrito Federal, publicado no Diário Oficial em
dezembro de 2011, permite a execução de importantes projetos, como obras de infraestrutura e ações
de caráter social que propiciem mais emprego e aumento da renda, chegando até 2015 com um
Produto Interno Bruto (PIB) em cerca de 10%.
O (PPA) do DF prevê gastos de R$ 114,9 bilhões de 2012 a 2015. São prioridades os setores
de educação (com reserva de R$ 24,5 bilhões), saúde (R$ 23,1 bilhões) e segurança pública (R$ 21,8
bilhões). Destinados para obras de infraestrutura em transportes serão R$ 9,1 bilhões, e para a Copa
do Mundo de 2014, R$ 734 milhões. Outros 2,04 bilhões serão usados em programas de

assistência social. O Distrito Federal também receberá entre R$ 250 milhões e R$ 300 milhões em
recursos de convênios com o governo federal. Além disso, a União investirá cerca de R$ 2 bilhões
em estruturas próprias localizadas no DF, como a Universidade de Brasília (UnB).
Todos os investimentos impactarão de forma positiva na qualidade de vida da população e
refletirão numa infraestrutura de alto nível, cenário ideal para novos investimentos e projetos
empreendedores.
2.2.2.2.4. Exportações
As exportações do DF bateram recorde em 2011 e cresceram 20% em relação a 2010, passando
de US$ 152 milhões para US$ 184 milhões. Segundo informações divulgadas pelo Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Mdic), os principais produtos de exportação da
região foram cortes de frango, grãos (como soja triturada e milho para semeadura), combustíveis e
lubrificantes para aviões e outras mercadorias para consumo a bordo de aeronaves.
Um dos produtos que ajudou a puxar o crescimento das exportações e contribuiu para o
recorde de 2011 foi a soja. O grão obteve um crescimento de 157% em relação a 2010, passando de
US$ 13 milhões para US$ 34 milhões.
Esse aumento expressivo na exportação do DF não representa forte impacto na economia
regional, mas aumentou o interesse na realização de mais investimentos no setor de comércio exterior.
Os principais importadores de produtos do Distrito Federal foram Arábia Saudita, China, Estados
Unidos e Portugal.
2.2.2.2.5. Destaques do comércio
2.2.2.2.5.1. Shopping centers
No Brasil, a indústria de shoppings centers fechou 2011 com faturamento de R$ 108 bilhões,
ante os R$ 91 bilhões de 2010: aumento de 18,2%, segundo a Abrasce.
Para 2012, a Abrasce prevê incremento de 12% nas vendas, além de 36 inaugurações de
centros comerciais em todo o país. Em 2011, foram 22 inaugurações, que, com os 38 a inaugurar em
2012 somarão 472 centros comerciais no Brasil. Ao todo, o mercado de shoppings centers
emprega mais de 775 mil pessoas no Brasil e é responsável por 18,3% do varejo nacional e por 2%
do PIB.
No Distrito Federal eles abrigam grandes marcas nacionais e internacionais. É nos centros
comerciais que parte considerável do público de maior poder aquisitivo vai às compras e consome
entretenimento. Ao todo, são 17 shoppings espalhados pelo DF, 12 somente no Plano Piloto.
Encontrar lojas ociosas em shoppings candangos é coisa rara. Nos últimos anos, novos centros
comerciais foram abertos, como o Shopping Iguatemi, o Boulevard Shopping e o Deck Norte. Os
existentes expandiram-se, como os expressivos Park Shopping e Taguatinga Shopping.
De acordo com a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), os brasilienses gastam
em média 24% do orçamento familiar nos centros comerciais, percentual acima da média nacional,
que é de 18%. Assim como em outros setores, a alta renda do brasiliense, acima da média nacional,
estimula o consumo.

A segmentação dos mercados atinge os shoppings. No DF já temos dois empreendimentos
exclusivos para decoração – Foto: Kazuo Okubo
2.2.2.2.5.2. Veículos
O mercado de veículos de Brasília é destaque nacional. Apenas 15 marcas dos veículos mais
vendidos comercializaram, em 2011, mais de 54 mil unidades. Quase 50% dos 113 mil veículos
vendidos em 2010, de acordo com o Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos
Autorizados do DF (Sincodiv-DF). Levando em conta a população, é a maior proporção de venda do
país. O número contabiliza uma média de um veículo novo vendido a cada cinco minutos na capital
– isso se as concessionárias funcionassem 24 horas por dia, sete dias por semana.
Destaque para a Cidade do Automóvel, centro comercial localizado no Setor Complementar
de Indústria e Abastecimento (SCIA), que concentra grande parte das concessionárias e das
revendedoras, principalmente de veículos usados, e já é o maior centro de revenda de veículos da
América Latina.
O bom momento da economia brasiliense, associado ao crédito farto e às facilidades de
pagamento, estimula ainda mais o segmento. O consumo de veículos no Brasil já é o quarto do mundo,
atrás da China, dos Estados Unidos e do Japão.
Em média, 75% dos carros vendidos em Brasília são financiados. Os sucessos de venda na
capital são o Gol, o Fiat Siena, o Uno Mile, o Fox e o Palio. A frota do DF fechou 2011 contabilizando
1,2 milhão de veículos, segundo o Departamento de Trânsito do DF (Detran-DF).
2.2.2.2.5.3. Supermercados
O brasiliense é o que mais gasta em supermercados no Brasil. Esse comportamento do
consumidor coloca os estabelecimentos locais em primeiro lugar no ranking nacional de ticket médio
– valor gasto por compra feita.
Na pesquisa Ranking 2012 realizada pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras), o
Distrito Federal ocupa a nona posição com o faturamento de R$ 3,9 bilhões. As já conhecidas razões
ligadas à alta renda do brasiliense e grande estabilidade de pagamento aquecem o consumo. O
hipermercado Extra do fim da Asa Norte, por exemplo, há sete anos é o que mais vende entre todas
as unidades brasileiras do Grupo Pão de Açúcar.
A Asbra representa cerca de 160 empresas, mas o número real de estabelecimentos do ramo é
bem maior. A estimativa é que existam mais de 30 mil pequenos estabelecimentos desse tipo

espalhados pelo DF, e o número não para de crescer. A crescente demanda do segmento em Brasília
ocorre, sobretudo, fora do Plano Piloto, onde, assim como no resto do país, o poder de consumo das
classes D e E expande-se com mais velocidade.
O segmento de supermercados no Brasil obteve resultados expressivos em 2012, faturando R$
161 bilhões. O ganho representa aumento nominal de 1,37% em relação a 2011. No acumulado
nominal de 2010, as vendas cresceram 11,99% na comparação com 2011. A representatividade maior
do setor é a região Centro-Oeste. Em 2011, respondeu por 7,6% das vendas dos participantes do
Ranking, ou seja, R$ 12,2 bilhões ante R$ 10,4 bilhões do ano anterior, diz o estudo.
2.2.2.2.5.3. O Mercado de Luxo
Brasília é o maior mercado de luxo do Brasil fora do eixo Rio-São Paulo. Em busca do
consumidor de alto padrão, dono da maior renda per capita do país, grandes franquias de marcas
famosas elegeram a capital federal como destino certo.
Pesquisa realizada em 2010 pelas consultorias MCF e GfK indica que quatro em cada 10
empresas do segmento de consumo de luxo no país pretendem abrir lojas em Brasília. O resultado
iguala a capital federal ao Rio de Janeiro como uma das cidades mais promissoras para o mercado de
luxo brasileiro. A pesquisa ouviu 95 empresas nacionais e internacionais. O Brasil representa de 1%
a 2% do mercado mundial de luxo, movimentando R$ 6,7 bilhões por ano.
O mercado chamado de luxo em Brasília envolve roupas e acessórios sofisticados, alta
gastronomia, mobiliário requintado, carros importados, helicópteros, lanchas e embarcações, além de
hotéis e spas de alto padrão.
O ritmo de crescimento desse mercado tem surpreendido os empresários. De 2005 a 2009, a
venda de carros importados aumentou mais de sete vezes em Brasília. O avanço de 660% bateu o
percentual nacional registrado no mesmo período, segundo dados da Federação Nacional da
Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).
Nos primeiros seis meses de 2010, concessionárias e importadoras venderam 7.747 veículos
importados, o que representa um salto de 28,5% na comparação com igual período de 2009. Esse
desempenho foi o melhor da história. Acompanhando o crescimento, revendedoras da BMW, da
Mercedes e da Audi comemoram recordes.
Na única importadora independente de Brasília, o volume de vendas cresceu 150% entre 2006
e 2010. A cada mês, são negociados de oito a 12 automóveis.
Engana-se quem pensa que os maiores consumidores dessas máquinas são funcionários
públicos, políticos e autoridades. Os principais compradores – segundo os vendedores – são quase
sempre empresários, em sua maioria do mercado imobiliário ou de empresas de informática. Há ainda
donos de grandes escritórios de advocacia, lojas de materiais de construção, restaurantes sofisticados,
hospitais, concessionárias, administradores de shoppings, além de fazendeiros do Entorno. A maioria
desses clientes vive no Lago Sul, a área mais nobre do DF, e cerca de 80% são homens.
Pesquisa realizada pela Case Consultoria, do grupo Catho, com mais de 32 mil pessoas em
Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, revelou que apenas 17,14% dos homens consideram o luxo
supérfluo. Entre as mulheres, o índice cai para 3,33%. Entre os entrevistados, 40% veem o consumo
de luxo como forma de mostrar poder e status e 20% gostam de se sentir exclusivos.

2.2.2.3. Inserção Local
FIGURA 1: Pedra Fundamental, Via Sacra e Igreja São Sebastião

Planaltina é uma cidade plural. Nasceu sertaneja, e vai ao encontro da modernidade, ganhando
autonomia e identidade próprias. A cidade possui em sua essência o vigor da história. Sua origem
remonta ao século XVIII, mas pertence ao Distrito Federal desde 1955 quando parte do seu território
foi incorporado ao quadrilátero que deveria sediar a Nova Capital, Brasília. É também uma cidade
consolidada, mas muitos momentos da sua trajetória foram marcados por problemas e contradições
sociais; muitos superados, outros ainda em busca de solução. Planaltina nasceu como cidade goiana,
em meados do século XVIII. A região onde está localizada era parte do circuito do ouro em Goiás,
que se movimentava em torno da Estrada Real da Bahia (ou Picada da Bahia).
O Arraial do Mestre D’Armas, que dá origem a Planaltina, é desse contexto. Sua história
remonta à década de 1770, quando, segundo a tradição oral, um descendente de bandeirantes escolheu
o lugar para construir sua casa e se dedicar ao trabalho de ferreiro, de consertar e manejar armas. Esse
mestre de armas se instalou na região, atendendo os viajantes que transitavam pelas minas de Goiás
e Tocantins (no sentido da Estrada do Norte). Na primeira metade do século XIX, o Arraial ganhou
registro nos mapas da região, e é citado como referência devido a sua posição geográfica estratégica:
estava localizado no centro divisor de bacias; passagem quase que obrigatória para os viajantes do
sertão planaltino.
Com o declínio da mineração, no final século XVIII, a base da economia passou a ser a
agricultura e a pecuária, definindo a vocação rural de muitas localidades do interior goiano até meados
do século XX. Essa vocação esteve durante muito tempo associada à visão de “decadência” que
marcou toda a região, e que também atingiu Planaltina.
O sertão era visto como o incógnito, lugar ermo e distante; espaço do bárbaro e da tradição
em oposição ao espaço civilizado do litoral, onde floresce a vida urbana, centros de saber e progresso.
Associado ao mundo rural, o sertão é o espaço delimitado para as sociedades tradicionais, marcadas
pelo atraso e ignorância em oposição à vida urbana que representa a modernidade.
O espaço físico do sertão é imaginado como terras do interior, longínquas, ermas, isoladas,
amplas, vazias, desérticas, pouco povoadas, áridas, selvagens, cheias de mato e de gado, terras do
sem fim. O seu povo é imaginado como pobre, miserável, forte, bravo, macho, subdesenvolvido,
ignorante, violento, inquieto, revoltoso, sem-lei, livre, sábio, criativo, supersticioso, religioso, devoto,
resignado, respeitador, austero e móvel. A sociedade que compõe esse povo é tradicional, anacrônica,
rural, latifundiária, autoritária e mística. Imagina-se a cultura desse povo como rústica, simples,
popular, regional, rural, tradicional, folclórica e rica (SCHETTINO, 1995).
A Capital Federal foi construída no centro do país, ladeada pela cultura sertaneja. O desejo da
transferência da Capital para o interior do país é antigo: data do período colonial e percorreu muitos
momentos da história. Planaltina se entrecruza com essa história, quando em 1922, foi

inaugurada na cidade a Pedra Fundamental da futura Capital da República, a partir do projeto do
deputado goiano Americano do Brasil. Entre os sertanejos, era forte a ideia de que a construção da
Capital no interior traria novas oportunidades e possibilidades para a região. Essa ideia circulava com
intensidade e, com JK, ela se efetiva.
A construção de Brasília traz a marca da modernidade. A cidade, ao ser erguida em pleno
sertão, tinha como objetivo mudar o quadro social, político e econômico que predominava nas terras
interiores do Brasil. Desconstruir a ideia de decadência, associada à região, e romper os laços de
tradição bastante fortes na porção central do país eram intenções do projeto, que tinha no urbano, na
cidade modernista, seu elemento concreto.
A construção de Brasília imprimiu muitas modificações a Planaltina. A autonomia política da
cidade foi o primeiro aspecto a ser modificado. Em 1955, parte do território de Planaltina foi
incorporada ao quadrilátero do Distrito Federal e Planaltina perdeu a condição de município goiano.
A outra parte do município que ficou fora do DF, passou a chamar-se Planaltina de Goiás, mais
conhecida como “Brasilinha”. Ao ser incorporada como “cidade satélite” de Brasília, a tradicional
Planaltina se viu diante da necessidade de se modernizar. Com isso, parte do seu patrimônio cultural,
festas, casarios e outros elementos da tradição cultural sertaneja foram bastante afetados: casas foram
demolidas e muitas festas tradicionais deixaram de ser realizadas.
A ideia de ter de acompanhar o ritmo modernista da Nova Capital predominou durante muito
tempo. Nesse sentido, Planaltina teve muitas perdas. Planaltina, como cidade pertencente ao DF, se
deparou com a condição de ser também uma “cidade moderna”, com seus problemas e dificuldades:
falta de emprego, violência urbana, crescimento desordenado, entre outros exemplos. Houve anos que
a cidade chegou a ser considerada uma das mais violentas do Distrito Federal, exigindo do poder
público uma atuação mais presente. Modos de ver Planaltina como “cidade- satélite” ou “cidade de
periferia” impõe uma condição de marginalidade à cidade e a esvazia de seus sentidos próprios.
Planaltina no plural: Planaltinas.
A pluralidade de Planaltina se revela na existência dos vários bairros, condomínios e áreas
rurais, todos com identidades próprias, e que formam a Região Administrativa VI. A vida urbana de
Planaltina é intensa e cada lugar da cidade possui uma característica peculiar que, ao mesmo tempo,
forma uma única cidade.
O núcleo urbano da cidade é formado pelo Setor Tradicional (marca da Planaltina sertaneja),
Vila Vicentina, Buritis I a IV, Estância Mestre D’Armas I a V, Mestre D’Armas, Mestre D’Armas
Itiquira, Rural Mestre D’Armas, Nova Esperança I e II, Mansões Itiquira, Park Mônaco, Estância,
Mansões Mestre D’Armas, Vila Nossa Senhora de Fátima, Jardim Roriz, Arapoanga, Vale do
Amanhecer e vários condomínios que foram sendo criados para atender a demanda de moradia na
cidade.
O núcleo rural é um dos mais tradicionais do DF. Hoje, nesse espaço estão presentes
assentamentos rurais da reforma agrária, constituídos a partir da organização de movimentos sociais
e da nova dinâmica da terra no Distrito Federal. O Setor Tradicional de Planaltina traz a marca da
origem da cidade (marca da Planaltina sertaneja), representado nos antigos casarios que existem, mas
que sofrem constantes ameaças de desaparecimento. O núcleo original da cidade foi se ampliando ao
longo do tempo e foi se adaptando aos ares de modernidade que a cidade assumiu ao ser parte de
Brasília.
Atraídos pela construção de Brasília migrantes goianos, mineiros e nordestinos passaram a
ocupar um espaço de terras próximo a sede do município. Nessas terras, administradas pela
Congregação de São Vicente de Paula, formou-se a Vila Vicentina. O Setor Tradicional, nome que
ganhou a partir da expansão da cidade, teve outra ampliação a partir de 1965, sob a coordenação do

arquiteto Paulo Coelho, então Administrador de Planaltina. Nesse ano, também foram criados bairros
operários como moradia definitiva dos trabalhadores da construção de Brasília, e de novos moradores
que chegavam de várias partes do País. É dessa época a criação da “Vila Buritis”, oficialmente
chamada de Setor Residencial Leste (que compreende hoje o Buritis I, II, III e IV). O surgimento
desses lugares impôs à Planaltina a “condição de ser mais moderna”, e gerou muitos conflitos. Havia,
nos primeiros anos, uma clara insatisfação, entre os mais tradicionais, com o fato de a cidade ter que
abrigar pessoas que vinham de fora.
Os moradores da “antiga Planaltina” se viram diante da condição de ter que conviver com o
novo. O incipiente contexto trouxe um ritmo diferente à cidade, trazendo novos valores e novas
identidades. O modo de vida tradicional sofreu muito reveses nessa época, mas ao mesmo tempo
permitiu traduzir o lugar como a “marca da tradição”. Essa distinção é um diferencial daquela parte
da cidade. Até hoje, é comum as pessoas se referirem a “Planaltina”, apenas como a área do núcleo
histórico. Diz-se comumente: “eu vou lá em Planaltina”, quando se vai ao Setor Tradicional.
Os vários bairros de Planaltina estão associados ao contexto de modernidade da cidade. A
demanda por moradia e a chegada cada vez maior de migrantes, a partir da década de 70, levam a
consolidação de muitos lugares em Planaltina, como o Buritis I, que nas últimas décadas, tem se
afirmado como o local de maior pujança comercial entre os bairros da cidade. A expansão da Vila
Buritis para II, III e IV também está associada à realidade de atender o direito à moradia de inúmeras
pessoas que já viviam no local, e outras que continuavam chegando à Planaltina.
No final da década de 80, a expansão do Buritis já era apontada como uma necessidade, no
sentido de atender especialmente a demanda de uma população de baixa renda. Entre 1989 e 1994,
foi executado pelo governo local um dos maiores programas de assentamento voltado para essa
população, com uma oferta de aproximadamente 100 mil lotes urbanizados, atendendo várias
localidades do Distrito Federal, entre elas Planaltina (PDOT, 2009). O Buritis IV possui 2.131 lotes,
perdendo somente para o Buritis I, com 3.710 lotes.
No sentido de fortalecer sua identidade e o futuro que deseja afirmar, os moradores de
Planaltina revelam toda sua efervescência cultural nas festas e comemorações que ensejam a
participação da comunidade em manifestações religiosas (católicas, evangélicas, ou espíritas) e
outras. A Via Sacra, a Festa do Divino Espírito Santo, os ritos do Vale do Amanhecer, a Festa de
Pentecostes, os blocos carnavalescos, são algumas expressões culturais características de Planaltina.
A cidade, entre as outras que formam o Distrito Federal, se destaca por mobilizar seus moradores e
toda a população em torno dessas múltiplas tradições.
Essa atitude/mobilização chama a atenção para o fato de que a cidade não é só uma “cidade
periférica” marcada por problemas sociais. Planaltina se revela, entre outras coisas, por meio de sua
particularidade histórica e cultural. Demarca sua importância ao pertencer a Brasília, não somente por
ser a maior cidade do Distrito Federal, mas por possuir valores e identidade próprios. A cidade possui
valioso patrimônio cultural, constituído pela forte relação com a história sertaneja que marca
Planaltina, mas também pelas novas referências culturais que vão se constituindo à medida que a
cidade foi crescendo.
Ao ser incorporada como cidade de Brasília, o patrimônio cultural local foi duramente
impactado. Atualmente, a comunidade tem buscado alternativas para a valorização do seu patrimônio
remanescente e para a garantia de preservação de antigos casarões, festas, tradições religiosas e
outras, no sentido do fortalecimento de sua identidade local. Cerrado: patrimônio ambiental de
Planaltina.
O bioma Cerrado é predominante na região de Planaltina. O Cerrado presente no território de
Planaltina está bastante alterado, especialmente em função da expansão urbana verificada nos

últimos anos. Ainda assim, é possível identificar áreas ambientalmente protegidas, com destaque para
a Estação Ecológica de Águas Emendadas (ESECAE) e para os parques ecológicos presentes em seu
território, que formam o patrimônio ambiental da cidade. Com exceção do Parque Ecológico
Sucupira, que teve sua área parcialmente implantada em 2014, os outros parques não foram
implantados. A ESECAE é a área de preservação ambiental de referência em Planaltina; junto com
parques formam o patrimônio ambiental da cidade. A preservação e garantia da implantação dessas
áreas protegidas de Cerrado são demandas para a garantia da sustentabilidade ambiental de Planaltina.
Planaltina está dividida em área urbana e rural, sendo que 97,7% da população reside em área
rural. A região possui uma rede hidrográfica constituída de mananciais de água, infraestrutura de
apoio, malha viária, rede elétrica, escolas rurais de ensino fundamental, telefonia rural, setor
comercial e comercialização agrícola. Cabe observar que se encontra instalada no seu território, entre
outras empresas, uma unidade da EMBRAPA Cerrados, várias unidades da EMATER-DF. Essa
extensa área rural é composta pelos seguintes setores: Núcleos Rurais Pipiripau, Taquara, Tabatinga,
Rio Preto, Santos Dumont, Riacho das Pedras; Colônias Agrícolas: São José, Sítio Novo e Estanislau;
e pelas áreas isoladas Retiro do Meio, Monjolo, Rajadinha, Larga e Mestre D´Armas.
Os núcleos rurais de Taquara e Pipiripau com seis mil habitantes, dentre os quais 500 são
produtores rurais, se destacam pela alta produção de hortaliças; esta região é uma das maiores
produtoras de pimentão cultivado do Brasil. O núcleo rural Tabatinga se destaca pelo crescimento da
atividade avícola; observa-se que DF é considerado grande produtor de frango, com mais de 13,5
milhões de cabeças, superando os 11 municípios de Rio Verde-GO (8,9 milhões), Concórdia-SC (7,9
milhões) e Pará de Minas-MG (7,7 milhões). Vale ressaltar que esta atividade avícola movimenta um
volume de recursos que gira em torno de R$ 100 milhões por ano e contribui para a formação do PIB
agropecuário do DF. No geral das exportações, a avicultura representa 70% e é a campeã de
exportações do segmento e de todo segmento de exportações do DF (ABEF, 2009).
Assim como as outras cidades do DF, Planaltina sofreu grandes alterações e expansão
demográfica desde sua criação original. Hoje não é mais apenas uma cidade dormitório e vive de suas
riquezas, como as geradas pelos comércios aqui instalados e da exploração da sua rica agricultura e
pecuária.
Planaltina goza de grande beleza natural com seus parques, rios e cachoeiras, sem falar que é
um dos mais importantes berços culturais. Temos o Vale do Amanhecer, maior comunidade exotérica
do país, maior teatro a céu aberto do mundo com a encenação da paixão de Cristo no Morro da
Capelinha, Festa do Divino Espírito Santo e Folia de Reis. A agricultura de nossa região abastece
grande parte do DF e ainda exportamos para vários outros Estados e Países.
2.2.2.4. Bens e serviços
O número de lares com automóveis apresentou crescimento expressivo: passou de 44,64% em
2011 para 60,04% neste ano aumento de 15,4 pontos porcentuais. A presença da bicicleta, outro meio
de transporte, ocupa o segundo lugar, com 38%.
A TV por assinatura registrou crescimento significativo. Enquanto em 2015 ela está presente
em 36,78% dos domicílios, em 2011 restringia-se a apenas 10,61% das moradias.
Ainda de acordo com o levantamento, Planaltina tem um total estimado de 54.286 domicílios
urbanos, com predominância de casas (51.305), que representam 94,49% das residências. Quanto à
faixa etária, a maior quantidade da população (48,02%) tem de 25 a 59 anos. Em relação à cor ou
raça, 69,51% declararam ser pardos. Entre as religiões, os católicos somam 60,25% dos pesquisados,
seguidos pelos evangélicos tradicionais (20,83%).

2.2.2.5. Trabalho e Rendimento
No tocante à ocupação dos moradores de Planaltina, observa-se que, entre os acima de 10
anos de idade, 47,47% têm atividades remuneradas, enquanto 18,99% são estudantes e 9,66%
encontram-se desempregados (Tabela 1). No que diz respeito à ocupação remunerada, o setor que
mais se destacou na RA VI foi o de Serviços, 87,99%, sendo o Comércio, com 34,27%, Serviços
Gerais, 15,99% e Administração Pública (DF) com 13,25%. A Construção Civil representa 9,19% e
os Serviços Domésticos, 6,45% (Tabela 2).
TABELA 1. - População segundo a situação de atividade
Situação de Atividade
No
Total
189.412
Menor de 10 Anos
25.098
Subtotal
164.314
Não têm atividade
5.754

%
100,00
13,25
86,75
3,04

% Maiores de

41,18
7,65
0,26
2,01
7,72
8,38
16,47
0,04

47,47
8,82
0,30
2,32
8,90
9,66
18,99
0,04

100,00
3,50
44

Têm trabalho remunerado
Aposentados
Aposentados trabalhando
Pensionistas
Do lar
Desempregados
Estudantes
Trabalho voluntário

77.998
14.490
485
3.813
14.629
15.877
31.199
69

Fonte: Codeplan - Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - Planaltina - PDAD 2015

TABELA 2 - População ocupada segundo o setor de atividade remunerada
Setor de Atividade Remunerada
Agropecuária
Construção civil
Indústria
Comércio
Empresa Pública Federal
Empresa Pública Distrital
Administração Pública Federal
Administração Pública Distrital
Transporte e armazenagem
Comunicação e informação
Educação
Saúde
Serviços domésticos
Serviços pessoais
Serviços creditícios e financeiros

No
1.525
7.210
693
26.900
1.941
2.496
2.011
3.952
2.149
693
2.219
2.635
5.061
4.576
1.248

%
1,94
9,19
0,88
34,27
2,47
3,18
2,56
5,04
2,74
0,88
2,83
3,36
6,45
5,83
1,59

Serviços imobiliários
Serviços gerais
Administração Pública de Goiás
Não sabem
Tota

347
12.549
69
208
78.482

0,44
15,99
0,09
0,27
100,00

Fonte: Codeplan - Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - Planaltina - PDAD 2015

Do contingente de trabalhadores, segundo a posição n
a ocupação, predominam os
empregados, 69,52%. Destes, 57,77% com carteira de trabalho assin ada. Em seguida se encontra a
categoria por conta própria (autônomo) que representa 19,26%.
Os empregadores sã o pouco
representativos, 0,36% (Tabela 3).
TABELA 3 - População ocupada segundo a posição na ocupação
Posição na Ocupação
Empregados com carteira de trabalho
Empregados sem carteira de trabalho
Empregados temporários
Serviço Público e Militar
Profissional Liberal
Microempreendedor Individual
Microempresário
Pequeno Empresário
Médio Empresário
Grande Empresário
Autônomo
Estagiário/Aprendiz
Cargo Comissionado
Ajuda Negócio Familiar
Não sabem
Total

No
45.342
9.013
208
5.408
347
1.040
208
69
0
0
15.114
1.525
69
0
139
78.482

%
57,77
11,48
0,27
6,89
0,44
1,33
0,27
0,09
0,00
0,00
19,26
1,94
0,09
0,00
0,18
100,00

Fonte: Codeplan - Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - Planaltina - PDAD 2015

A renda familiar, embora apresente limitações por não considerar a ocupação domiciliar e a
faixa etária dos moradores, constitui indicador amplamente utilizado para análise da situação
socioeconômica de uma população. Quando apurado o rendimento gerado, ignoram-se as
desigualdades de condições de cada domicílio.
Ao analisar a renda de uma localidade, deve-se, também, atentar para o fato de que a renda
domiciliar é resultado do momento em que o dado é coletado, do desempenho global da economia,
da política salarial, assim como da situação do mercado de trabalho.
Feitas as devidas ressalvas, esse indicador permite que se elabore o perfil socioeconômico
dos moradores de Planaltina por meio do levantamento da renda bruta mensal do trabalho e dos
demais rendimentos, como aposentadorias, pensões, aluguéis, entre outros, auferidos pelos membros
dos domicílios pesquisados.
A renda domiciliar média apurada na pesquisa foi da ordem de R$ 3.183,47, correspondente
a 4,04 salários mínimos (SM), e a renda per capita foi de R$ 933,80 (1,19 SM) (Tabela 4).

TABELA 4 - Renda Domiciliar Média Mensal e Per Capita Média Mensal
Renda Domiciliar Média Mensal
Valores Absolutos
Valores em
R$
Salários Mínimos
3.183,47
4,04

Renda Per Capita Média Mensal
Valores Absolutos
Valores em
R$
Salários Mínimos
933,80
1,19

Ao analisar a distribuição da renda domiciliar bruta mensal, segundo as classes de renda,
com base em múltiplos de salários mínimos, verifica-se que as classes mais expressivas são a classe
de renda de mais de dois a cinco salários mínimos, 39,24%, de um a dois SM, 24,73%. Na RA, em
apenas 1,37% dos domicílios foram encontrados moradores que vivem com rendimentos acima de 20
salários mínimos. Com até um salário mínimo se encontram 13,28% dos domicílios (Tabela 4).
Considerando a renda média mensal auferida pelos moradores, os 10% mais ricos absorvem
37,67% da renda e os 10% de menor poder aquisitivo detêm apenas 1,46%. O Coeficiente de Gini é
de 0,4772.
TABELA 5 - Distribuição dos domicílios ocupados segundo as Classes de Renda Domiciliar
Classes de Renda
%
No
Até 1 salário mínimo
6.032
13,28
Mais de 1 a 2 salários mínimos
11.232
24,73
Mais de 2 a 5 salários mínimos
17.817
39,24
Mais de 5 a 10 salários mínimos
6.240
13,74
Mais de 10 a 20 salários mínimos
3.467
7,63
Mais de 20 salários mínimos
624
1,37
Subtotal
45.412
100,00
Renda não declarada
8.874
Total
54.286
2.2.2.6. Educação
O fator educação do Índice de Desenvolvimento Humano de Brasília em 2010 atingiu a marca de
0,742, patamar consideravelmente alto, em conformidade aos padrões do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), ao passo que a taxa de alfabetização da população acima
dos dez anos indicada pelo último censo demográfico foi de 96,7%, acima da média nacional (91%).
Em Planaltina - DF nos últimos quatro anos, o número de analfabetos diminuiu e o de
moradores com nível superior completo aumentou. As rendas domiciliares e per capita também
cresceram, assim como a quantidade de residências com automóveis e serviço de TV por assinatura.
No ensino superior, destacam-se importantes universidades públicas e privadas, muitas delas
consideradas centros de referência em determinadas áreas. No entanto, há uma concentração extrema
de instituições de ensino superior no Plano Piloto e nas regiões administrativas como Planaltina - DF
uma demanda reprimida para oferta da Educação Superior, onde Faculdade FABRAS – IDEAL, vem
contribuindo para desenvolvimento social, educacional e econômico da região nordeste e norte do
DF.
O número de bibliotecas não é proporcional ao tamanho da população na área central. As
principais bibliotecas públicas do Distrito Federal se localizam no Plano Piloto, como a biblioteca da
Universidade de Brasília, a Biblioteca da Câmara e do Senado, a Biblioteca Demonstrativa de Brasília
e a Biblioteca Nacional Leonel de Moura Brizola, também conhecida como Biblioteca Nacional de
Brasília, inaugurada em 2006.

Quanto ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) de 2003, a capital
brasileira obteve notas de 5,9 na primeira fase do ensino fundamental, 4,4 na segunda fase do ensino
fundamental e 4,0 no ensino médio. Na classificação geral do Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM) de 2008, duas escolas particulares da cidade figuraram entre as 50 melhores do ranking,
sendo os colégios Olimpo e Sigma os respectivos sexto e quadragésimo nono colocados.
Da população total de Planaltina, destaca-se o percentual daqueles que não estudam, 71,01%.
Os que estudam somam 25,22% que frequentam escola pública, com 0,70% em período integral. Na
escola particular, apenas 3,77% (Tabela 6). Quanto ao nível de escolaridade, a população concentrase na categoria dos que têm ensino fundamental incompleto, 39,43%, seguido pelo médio completo,
20,08%. Os que possuem nível superior completo representam 6,41%. Analfabetos na região
representam 2,53%. A PDAD apurou que apenas 5,09% da população é composta por menores de
seis anos fora da escola, 139 crianças de seis a 14 anos não estudam (Tabela 7 e Gráfico 2).
TABELA 6 - População segundo a condição de estudo
Condição de Estudo
Não estudam
Escola Pública Tradicional
Escola Pública Integral
Escola Particular
EAD Pública(1)
EAD Particular(1)
Total

No
134.502
46.313
1.317
7.141
139
0
189.412

%
71,01
24,45
0,70
3,77
0,07
0,00
100,00

Fonte: Codeplan - Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - Planaltina - PDAD 2015
(1) EAD - Ensino a Distância

TABELA 7 - População segundo o nível de escolaridade
Nível de Escolaridade
Analfabeto (15 anos ou mais)
Sabem ler e escrever (15 anos ou mais)
Alfabetização de adultos
Ensino Especial
Maternal e creche
Jardim I e II/Pré-Escolar
EJA - Fundamental incompleto
EJA - Fundamental completo
EJA - Médio incompleto
EJA - Médio completo
Fundamental incompleto
Fundamental completo
Médio incompleto
Médio completo
Superior incompleto
Superior completo
Curso de especialização
Mestrado
Doutorado

No
4.784
2.080
555
277
555
3.744
1.317
139
1.456
416
73.352
8.042
20.106
37.647
12.826
10.954
832
277
69

%
2,53
1,10
0,29
0,15
0,29
1,98
0,70
0,07
0,77
0,22
38,73
4,25
10,61
19,86
6,77
5,78
0,44
0,15
0,04

Crianças de 6 a 14 anos não alfabetizadas
Não sabem
Menor de 6 anos fora da escola
Total

139
208
9.637
189.412

0,07
0,11
5,09
100,00

Fonte: Codeplan - Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - Planaltina - PDAD 2015

Se em 2011 Planaltina tinha 3,19% de analfabetos, em 2015 a taxa caiu para 2,53%. Já o
total dos que haviam concluído o ensino superior (4,39%) quatro anos atrás subiu para 6,41% no
período comparado. Por outro lado, o porcentual dos que não estudam é alto: chega a 71,01%, o
equivalente a 134.502 pessoas. Os que não terminaram o ensino fundamental lideram as estatísticas
com 39,43%.
O aumento da quantidade de moradores com nível superior foi estimativo e demonstra uma
inexistência de analfabetos na faixa etária entre 15 e 24 anos.
Dos alunos moradores em Planaltina, 82,83% estudam na própria região e 12,63%, no
Plano Piloto. As demais localidades de estudo são pouco relevantes individualmente (Tabela 8).
TABELA 8 - População de estudantes segundo a Região Administrativa onde estuda
Região Administrativa
No
RA I - Plano Piloto
6.933
RA II - Gama
69
RA III - Taguatinga
69
RA V - Sobradinho
1.109
RA VI - Planaltina
45.481
RA VII - Paranoá
971
Curso a distância
139
Não sabem
139
Total
54.910

%
12,63
0,13
0,13
2,02
82,83
1,77
0,25
0,25
100,00

Fonte: Codeplan - Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - Planaltina - 2015
(1) Periferia Metropolitana de Brasília: Águas Lindas, Alexânia; Cidade Ocidental; Cristalina; Cocalzinho, Formosa;
Luziânia; Novo Gama; Padre Bernardo; Planaltina de Goiás, Santo Antônio do Descoberto; Valparaíso de Goiás.

A PDAD 2015 introduziu uma questão referente à frequência em cursinhos preparatórios
para concursos e vestibular, além de línguas e outros cursos. Na RA Planaltina, essas atividades são
pouco observadas, pois 93,16% da população declarou não frequentar nenhum desses cursos, 1,54%
fez curso de línguas e 1,06% declarou fazer preparatório para concurso (Tabela 9).
TABELA 9 - População segundo a frequência em outros cursos
Atividades extracurriculares
Não fazem
Preparatório para concurso
Preparatório para vestibular
Preparatório para concurso e vestibular
Pronatec
Línguas
Outros
Total

No
176.446
2.011
347
624
139
2.912
6.933
189.412

%
93,16
1,06
0,18
0,33
0,07
1,54
3,66
100,00

Fonte: Codeplan - Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - Planaltina - 2015

Na RA Planaltina, um percentual expressivo da população acessa internet, principalmente
no computador de casa, 42,35%, e 14,46% dizem acessar no celular. Declaram não acessar a internet
37,63% (Tabela 10).
TABELA 10 – População segundo o tipo de acesso à internet
Tipo de Acesso
Não acessam
No computador de casa
No computador do trabalho
No celular
No tablet
Na Lan House
Não sabe/não quis informar
Total

No
71.272
80.216
1.525
27.386
1.109
7.904
0
189.412

%
37,63
42,35
0,81
14,46
0,59
4,17
0,00
100,00

Fonte: Codeplan - Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - Planaltina - 2015

Levando-se em conta os espaços ainda passíveis de serem ocupados no campo da
educação, a Faculdade FABRAS de Brasília não pode eximir-se da responsabilidade social de
envolver-se em iniciativas de cunho público e privado que tenham por objeto a retenção da
população, sob a forma da oferta de cursos que vão ao encontro das potencialidades de emprego
expressas pelas demandas regionais para desenvolvimento socioeconômico, tecnológico e cultural
em toda a sua área de abrangência.
Segundo dados do censo de educação (2017) da Secretaria de Educação do Distrito Federal,
a cidade de Planaltina – DF possui em média 20.021 alunos egressos do Ensino Médio e Médio
Integrado à Educação Profissional, entre matriculas da Educação de jovens e adultos. Até o presente
não tem registro de oferta do curso na região.
Segundo os dados do Censo 2017 da Secretaria de Educação do Distrito Federal, atualmente
tem 1.231 escolas públicas, tem 267 escolas de Educação Infantil, 523 escolas de Ensino
Fundamental, 90 escolas de Ensino Médio, 8 escolas de Educação Profissional, 108 escolas de
Educação de Jovens e Adultos e 235 escolas de Educação Especial que estão organizadas por 32
Coordenadorias Regionais de Educação (CRE), sendo que em Planaltina 6ª RA-CRE, que abarca

127 escolas da região de abrangência que constituem o espaço profissional de 2.208 professores,
destes, apenas 60 possuem mestrado em áreas correlacionadas com o curso superior de licenciatura,
4 possuem doutorado, porém 1.399 possuem cursos de especializações nas mais diversas áreas, 729
possuem apenas graduação, sendo, portanto, aproximadamente 97,28% dos professores sem formação
em nível de mestrado (CENSO ESCOLAR 2017).
2.3. MISSÃO, OBJETIVOS, METAS E VALORES INSTITUCIONAIS
2.3.1. Missão
Proporcionar um ensino de inovador e de excelência por meio de uma abordagem
interdisciplinar, formando profissionais empreendedores, autônomos, inovadores, críticos e
conscientes da responsabilidade social e ambiental com base nos valores culturais, éticos, morais e
que atendam e superem as expectativas do mercado de trabalho.
2.3.2. Os Objetivos e as Metas institucionais
O estabelecimento dos objetivos institucionais converte a visão estratégica da Faculdade
FABRAS em metas voltadas para resultados, devendo contemplar um cronograma exequível para
cada ação a ser empreendida.
Levando-se em conta os espaços ainda passíveis de serem ocupados no campo da educação,
a Faculdade não pode eximir-se da responsabilidade social de envolver-se em iniciativas de cunho
público e privado que tenham por objeto a retenção da população de aproximadamente 200 mil
habitantes, sob a forma da oferta de cursos que vão ao encontro das potencialidades de emprego
expressas pelas demandas regionais.
Considerando, pois, a condição de estar estabelecida numa região singularizada pelo
dinamismo econômico, a Faculdade FABRAS elege como meta fundamental ser reconhecida pela
qualidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão e como empreendedora e parceira de projetos
que possam impulsionar o desenvolvimento de Planaltina-DF, região norte do Distrito Federal dos
municípios circunvizinhos.
Neste sentido, os objetivos estabelecidos e antes enumerados estão expressos em metas e
ações preferenciais em cujo cumprimento a Faculdade FABRAS se empenhará no quinquênio de
2016 a 2020, período de duração do PDI, conforme quadro abaixo discriminado.
A missão e o PDI
OBJETIVOS
METAS

Tornar a missão institucional conhecida
por toda a comunidade acadêmica

TORNAR A MISSÃO INSTITUCIONAL CONHECIDA PELA COMUNIDADE
AÇÕES
2016 2017 2018 2019 2020
- Divulgação da missão nos Campi da Instituição.
- Inserção da missão em todos os documentos
institucionais.
X
X
X
X
X
- Divulgação da missão no site da instituição.
- Acompanhamento da divulgação da missão pela
CPA.

Política para o Ensino, Pesquisa e Extensão
OBJETIVOS

DEFINIR OS PADRÕES DE EXCELÊNCIA DE ENSINO

METAS

AÇÕES
2016 2017 2018 2019 2020
- Avaliação das atividades, por meio dos relatórios
da CPA.
- Realização da autoavaliação de forma articulada
procurando
contemplar
especificidades
Ampliar os padrões de excelência no
institucionais e redefinir novas metas e ações.
exercício de sua autonomia didático
X
X
X
X
X
- Incentivo a iniciação científica, expansão e
acadêmica e administrativa
fortalecimento dos cursos de graduação e pósgraduação “lato sensu”, programas de nivelamento,
incentivo as políticas de extensão e de avaliação e
acompanhamento das políticas de estágio.
MANTER ATUALIZADO OS PROJETOS PEDAGÓGICOS DOS CURSOS E
OBJETIVOS
PROGRAMAS
METAS

AÇÕES

2016 2017 2018 2019 2020

- Levantamento de sugestões junto à comunidade
acadêmica dos cursos e programas e órgãos de apoio
institucional.
- Reestruturação dos projetos pedagógicos de
acordo com as orientações do Colegiado de Curso e
Atualizar periodicamente os projetos
Núcleo Docente Estruturante.
X
X
X
X
X
pedagógicos dos cursos e programas
- Reestruturação da organização curricular por meio
de inovações.
- Desenvolvimento de mecanismos de coordenação
capazes de estimular e articular suas unidades
acadêmicas
na
efetivação
de
atividades
interdisciplinares.
- Desenvolvimento de programas de capacitação
Capacitar coordenadores de cursos e
aos coordenadores/professores.
X
X
X
X
X
professores
- Reestruturação da organização curricular por meio
de inovações.
OBJETIVOS
IMPLANTAR E REVITALIZAR OS CURSOS DE GRADUAÇÃO
METAS
AÇÕES
2016 2017 2018 2019 2020
- Solicitação dos cursos no sistema e-mec.
- Implementar os cursos de graduação
Implantar e Revitalizar os cursos de
- Disponibilização da infraestrutura física.
X
X
X
X
X
- Implantação dos laboratórios específicos.
graduação previstos neste PDI
- Aquisição do acervo bibliográfico.
- Instituição da coordenação.
- Construção de um setor específico para o
funcionamento do EaD.
Criar e Implantar o Núcleo de Educação
- Disponibilização da infraestrutura física.
X
X
X
Distancia
- Constituir a equipe multidisciplinar.
- Instituição da coordenação do NEAD.
- Implantação do EAD.
Criar uma gestão própria para os cursos
- Definição de um gestor próprio.
X
X
X
X
EAD.
- Definição de uma estrutura física própria.
- Solicitação dos cursos no sistema e-mec.
- Elaboração dos projetos pedagógicos.
Ampliar o Ensino de Graduação EAD com - Disponibilização da infraestrutura física.
X
X
X
- Aquisição do acervo bibliográfico.
implantação de mais cursos.
- Implantação dos laboratórios específicos.
- Instituição da coordenação e do corpo docente.
- Solicitação dos cursos no sistema e-mec.
Ampliar o Ensino de Graduação Presencial
- Elaboração dos projetos pedagógicos.
(bacharelado, licenciatura e de tecnologia)
- Disponibilização da infraestrutura física.
X
X
X
com implantação de novos cursos
- Aquisição do acervo bibliográfico.
- Implantação dos laboratórios específicos.
- Instituição da coordenação e do corpo docente.

Implantar pólos em regiões estratégicas no
DF e Go e demais estados da federação,

Implantar programa permanente de
formação de tutores e elaboração de
material didático
OBJETIVOS
METAS

Implantar novos Programas de Pós
Graduação “Lato Sensu”

Implantar os Programas de Pós-Graduação
“Stricto Sensu”

OBJETIVOS
METAS
Dinamizar as relações com o setor
empresarial, visando à expansão das
atividades de extensão e ampliando a
inclusão dos egressos

Definir o programa institucional de
ampliação das atividades de Extensão e
Implantar a área de extensão no EaD,
integrada ao ensino e à Pesquisa.

- Realizar estudos para a definição de novos polos
de EaD;
- Implantar polo na região centro oeste, sudeste,
norte e nordeste.
X
X
X
X
- Disponibilização da infraestrutura física.
- Implantação dos laboratórios específicos.
- Fazer parcerias com instituições para implantação
dos polos de apoio presencial.
- Realização de seminários com cronograma
semestral para divulgação do EaD para a
X
X
X
X
X
comunidade.
AMPLIAR E REVITALIZAR OS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO
AÇÕES
2016 2017 2018 2019 2020
- Identificação das necessidades regionais e locais.
- Definição dos novos programas.
- Elaboração dos projetos pedagógicos.
- Viabilização da infraestrutura física.
X
X
X
X
X
- Definição do Corpo Docente.
- Fazer parcerias com instituições para implantação
dos polos de pós-graduação.
- Solicitar abertura na plataforma sucupira.
- Criação da modalidade de Mestrado
profissionalizante nas áreas da saúde, educação e
gestão.
- Submissão da Proposta do Mestrado Profissional
em Políticas Públicas e Gestão Educacional.
X
X
X
- Elaboração dos projetos pedagógicos.
- Viabilização da infraestrutura física.
- Definição do Corpo Docente.
- Instituição da coordenação para os programas de
mestrado profissionalizantes.
AMPLIAR AS AÇÕES DE EXTENSÃO
AÇÕES
2016 2017 2018 2019 2020
- Realização de seminários para divulgação do EaD
para a comunidade
X
X
X
X
- Implantação da sistemática de acompanhamento,
estatística e avaliação de egressos.
- Manutenção das propostas de extensão.
- Levantamento de demanda, atendendo
necessidades regionais e locais.
- Levantamento e organização de cursos de
qualificação a serem oferecidos pelo EaD;
- Organização de projetos, cursos, eventos,
atividades relacionadas às áreas de saúde, sociais,
meio ambiente, memória cultural, produção artística
e patrimônio cultural.
- Ampliação das ações de extensão à comunidade.
- Divulgação das ações de extensão à comunidade.
- Definição de formato de cursos e projetos e
procedimentos para a oferta e a realização de
X
X
X
atividades de extensão;
- Realização de parcerias para viabilização das
atividades;
- Elaboração de programação anual/ semestral de
cursos.
- Manutenção do Fundo de Apoio à Extensão, com
verba de até 1% da receita anual.
- Determinação de mecanismos voltados à captação
de recursos visando a ampliação das atividades de
extensão.
- Manutenção da indissociabilidade entre ensino,
pesquisa e extensão nas ações institucionais.

OBJETIVOS
METAS

Ampliar as pesquisas na área de
na área de gestão e formação docente

Desenvolver, realizar e promover
continuadamente a iniciação científica.

APRIMORAR O PROGRAMA DE PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA
AÇÕES
2016 2017 2018 2019 2020
- Definição de novos projetos de pesquisa.
- Estabelecimento de novas linhas de pesquisa.
- Definição de novos projetos de iniciação
X
X
X
cientifica.
- Definição do corpo docente.
- Manutenção dos grupos de pesquisa.
- Alocação de horas para o corpo docente.
- Promoção de convênios com instituições locais,
nacionais e internacionais, capazes de permitir o
desenvolvimento de projetos de pesquisa.
- Criação dos Núcleos Acadêmicos de Ensino e
Pesquisa.
- Manutenção do corpo docente com alocação de
horas atividades de pesquisa/iniciação cientifica.
- Alocação de horas para o corpo docente.
- Promoção de atividades de iniciação científica
como instrumento de ação pedagógica institucional
no processo de ensino-aprendizagem.
- Manutenção do Fundo de Pesquisa e de Iniciação
X
X
X
Científica, com verba de até 1% da receita das
mensalidades.
- Determinação de mecanismos voltados à captação
de recursos visando a ampliação das atividades de
Iniciação Científica.
- Manutenção e ampliação da mostra de trabalhos
acadêmicos.
- Divulgação dos trabalhos de pesquisa e iniciação
cientifica no congresso de iniciação cientifica da
Faculdade FABRAS.
- Criação e Manutenção das bolsas de iniciação
científica.

A Responsabilidade Social da Instituição
OBJETIVOS
METAS

Atuar junto à comunidade em ações de
responsabilidade social

Atuar junto a empresas e organização em
projetos de responsabilidade social
Atuar junto à comunidade em ações de
inclusão social

PARTICIPAR DA INCLUSÃO SOCIAL DOS INDIVÍDUOS NA SOCIEDADE
AÇÕES
2016 2017 2018 2019 2020
- Aperfeiçoamento e ampliação da oferta de
serviços à comunidade utilizando os recursos
disponíveis do Faculdade FABRAS.
- Criação das Atividades da Feira da Saúde e
Educação.
X
X
X
X
- Conservação e aprimoramento dos atendimentos
no Núcleo de Pratica Jurídica.
- Realização de investimentos em atividade sociais,
com foco na responsabilidade social.
- Realização de parceria com a o Jornal a Correio
X
X
X
Brasilense, em eventos esportivos e culturais.
Ampliação das parcerias com empresas e
X
X
X
X
organizações públicas e privadas.
- Contratação de funcionários com necessidades
especiais.
X
X
- Criação do Colégio Ideal.

A comunicação com a sociedade
OBJETIVOS
METAS

Empreender processo de inserção social,
pensando globalmente

AMPLIAR OS PROCESSOS DE COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE
AÇÕES
2016 2017 2018 2019 2020
Diagnosticar os problemas da comunidade local e
regional a partir da prestação de serviços
X
X
X
X
especializados
Oferecer cursos e serviços de forma a atender a
demanda dos problemas identificados, da
X
X
X
X
sociedade.
-

-

Implantar sistemas de tecnologia da
informação visando à melhoria da gestão
dos processos do EaD.

- Criação do jornal de divulgação interna;
- Dinamização e constante atualização
informações do EaD;

de

X

X

Aperfeiçoar o processo de comunicação
interna e externa da Faculdade FABRAS

- Consolidação de uso de um canal de comunicação
via portal.
- Capacitação dos funcionários para otimizar o
atendimento a comunidade.
- Manutenção e aperfeiçoamento da Revista
Ciências e Educação.
- Ampliação da comunicação com a sociedade na
oferta de cursos e programas da instituição.
- Manutenção e ampliação do portal aos alunos e
docentes.
- Ampliação da divulgação na mídia eletrônica dos
atos e eventos do Faculdade FABRAS.
- Informatização do sistema de comunicação
interno e externo.
- Modernização do Sistema de Sinalização dos
Campi.
- Modernização dos murais de comunicação aos
alunos.
- Manutenção da Ouvidoria.
- Ampliação das atividades da ouvidoria junto aos
Campi da Instituição.
- Ampliação da disponibilidade de internet sem fio
à comunidade acadêmica.
- Revitalização do Site Institucional, com novo
domínio www.unideal.edu.br
Reestruturação e modernização do vídeo
institucional.

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Políticas para o Corpo Docente e Técnico-Administrativo
OBJETIVOS
METAS

APRIMORAR O CORPO DOCENTE
AÇÕES
2016 2017 2018 2019 2020
- Manutenção do programa de capacitação contínua
do corpo docente, com verba de até 1% da receita
das mensalidades.
- Continuidade do plano de qualificação docente.
X
X
X
X
X
- Manutenção das bolsas de pós-graduação.
- Conservação do apoio a participação em eventos.
- Manutenção da progressão funcional no Plano de
Carreira Docente.
- Atualização dos instrumentos de avaliação de
X
desempenho.
- Implantação do Núcleo de Apoio Pedagógico
X
Docente.
- Conservação da aplicação do processo de
X
X
X
X
X
avaliação docente.
Aprimorar o perfil do corpo docente para
- Manutenção dos Núcleos Docente Estruturante
X
X
X
X
X
obtenção de resultados satisfatórios nas
Incentivo
aos
docentes
na
participação
em
eventos
avaliações do MEC.
artísticos e culturais da Instituição.
- Promoção e Divulgação dos trabalhos publicados
por docentes da Instituição.
X
X
X
X
X
- Manutenção da Revista Ciências e Educação.
- Manutenção do Núcleo Acadêmico de Pesquisa.
- Divulgação no sítio da instituição sobre as
pesquisas realizadas.
- Implementação do corpo docente necessário, para
X
X
X
X
X
a implantação dos novos cursos e programas.
- Revisão dos horários de aulas.
- Redistribuição das atribuições de aulas levando
X
X
X
X
em conta a obtenção de regimes de docentes em RTI X
e Parcial.
- Incentivo a dedicação do docente a instituição.
-

-

- Constituir a Comissão Permanente de
X
Implementar o Plano de Carreira do Corpo Aperfeiçoamento Docente
Docente/tutor
- Proceder ao enquadramento dos professores nas
X
categorias e níveis do Plano de Carreira
Melhorar o nível de titulação do Corpo
- Seleção e Contratação de professores titulados e
X
X
X
X
X
Docente.
apoio aos docentes para alcançarem a titulação.
OBJETIVOS
APRIMORAR O QUADRO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
METAS
AÇÕES
2016 2017 2018 2019 2020
- Implantação do Programa Permanente de
Avaliação de Desempenho e Resultados.
- Desenvolvimento de treinamento interno do
Aprimorar o perfil do corpo técnicopessoal técnico-administrativo.
administrativo
X
X
X
X
- Manutenção do incentivo financeiro e de X
progressão funcional no Plano de Cargos e Salários.
- Promoção de incentivos para a realização de
cursos para a aquisição de competências especifica
de acordo com as funções atribuídas.
Desenvolver profissionais capazes de
Implementar plano de qualificação, requalificação e
diagnosticar e implementar mudanças nas
X
X
X
X
X
capacitação proifissional
esferas públicas e privadas
Implantar o Plano de Carreira do Corpo
- Proceder ao enquadramento dos funcionários nas
X
Técnico-Administrativo
categorias e níveis do Plano de Carreira
Manter o corpo técnico-administrativo
Promover a política de qualificação do corpo
X
X
X
X
X
qualificado para a realização das
técnico administrativo
atividades institucionais

Organização e Gestão da Instituição
OBJETIVOS
METAS

Melhorar o
institucional

desempenho

da gestão

ADEQUAR-SE ÀS TRANSFORMAÇÕES DA GESTÃO
AÇÕES
2016 2017 2018 2019 2020
- Promoção de melhorias da comunicação entre a
instituição e o corpo docente e discente.
- Promoção de melhorias nos processos
administrativos e acadêmicos com a finalidade de
agilizar os procedimentos.
- Promoção da participação do representante do
Corpo discente em reuniões de colegiado de cursos
e colegiados superiores.
- Aprimoramento da gestão institucional através
X
X
X
X
X
dos resultados obtidos na autoavaliação.
- Promoção de discussões com o corpo discente
sobre as decisões dos colegiados de cursos e do
Núcleo Docente Estruturante.
- Implementação dos resultados da autoavaliação
pelos gestores institucionais.
- Implementação as ações conjuntas do Conselho de
Administração Superior
- Estimular os funcionários a capacitação na área da
gestão.

Infraestrutura Física e Tecnológica
AMPLIAR DA INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA OFERTA DE SEUS
CURSOS E PROGRAMAS
METAS
AÇÕES
2016 2017 2018 2019 2020
Promover a adaptação da infraestrutura física e
X
X
X
X
X
acadêmica necessária para a implantação do EAD
Promover a adaptação ou ampliação das instalações
específicas para os laboratórios, a fim de atender às
X
X
X
X
X
Disponibilizar a infraestrutura física e necessidades do ensino, da pesquisa e da extensão
acadêmica para o desenvolvimento da Ampliar ou adaptar instalações para os laboratórios
X
X
X
X
específicos para os cursos a serem oferecidos
instituição e de seus cursos
Ampliar e atualizar o acervo bibliográfico
X
X
X
X
Atualizar tecnologicamente todos os equipamentos
da
Instituição,
segundo
as
necessidades
X
X
X
pedagógicas
OBJETIVOS

- Desenvolvimento de processos de modernização
de infraestrutura, visando à melhoria da qualidade do
Ampliar o espaço físico destinados aos
ensino.
cursos e programas em conformidade com
- Adequação das dependências acadêmicas para
a demanda
acomodar o os cursos na modalidade EAD.
- Redimensionamento dos espaços físicos para

X

X

X

X

X

atender os novos cursos de bacharelado,
licenciatura e tecnologia.
- Redimensionamento dos espaços físicos para
atender os novos programas de Pós-Graduação.
- Modernização das condições de acesso a pessoas
com necessidades especiais.
- Implantação dos gabinetes de trabalhos para os
X
X
professores.
Promover parcerias com empresas, instituições
X
X
X
X
X
Desenvolver as ações necessárias para públicas e privadas, movimentos sociais e
garantir os espaços para a prática comunidades
profissional
Disponibilizar os laboratórios específicos dos
X
X
X
X
X
cursos a serem oferecidos
- Implantação de novos laboratórios conforme a
demanda do plano de expansão dos cursos.
- Elaboração do plano anual de atualização e
Ampliar o complexo de laboratórios
X
X
X
X
X
modernização dos laboratórios.
- Manutenção e estoque de material de consumo
para atender um período superior a um mês.
OBJETIVOS
MELHORAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA BIBLIOTECA
METAS
AÇÕES
2016 2017 2018 2019 2020
- Aquisição de novas bases de dados.
- Otimização do sistema de Comutação
Bibliográfica.
- Contratação de pessoal técnico e administrativo de
acordo com a demanda dos novos cursos e
X
X
X
X
X
parâmetros legais.
- Promoção da capacitação dos bibliotecários e
Implantar
melhorias
dos
serviços auxiliares.
- Manutenção e aprimoramento do processo de
prestados pela biblioteca.
informatização do sistema de bibliotecas.
- Implantação do acesso ao acervo via Internet pela
comunidade acadêmica da Faculdade FABRAS.
X
X
X
- Promoção do acesso ao banco de dados
“Proquest” a toda comunidade acadêmica.
- Ampliação da oferta de espaços de estudos em
X
grupos e individuais.
- Ampliação do acervo mediante a implantação de
novos cursos.
- Atualização do acervo existente, com verba de até
Promover a ampliação do acervo.
X
X
X
1,5% da receita das mensalidades.
- Promoção da divulgação e disseminação do
acervo para a comunidade acadêmica.
MELHORAR A INFRAESTRUTURA E OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO
OBJETIVOS
SETOR DE INFORMÁTICA
METAS
AÇÕES
2016 2017 2018 2019 2020
- Aperfeiçoamento do sistema acadêmico.
- Aperfeiçoamento dos sistemas administrativos.
- Aquisição de novos softwares.
- Manutenção e atualização dos equipamentos de
Melhorar os serviços prestados das
informática.
atividades da área de informática
X
X
X
X
X
- Promoção da capacitação dos funcionários da área
de informática.
- Manutenção e ampliação constante dos serviços
prestados.
- Informatização do sistema administrativo.
-

Planejamento e Avaliação
OBJETIVOS
METAS
Contribuir para a melhoria da qualidade do
processo de formação e produção de
conhecimentos

Adequar o
aprendizagem

processo

de

ensino-

Possibilitar o desenvolvimento de
iniciativas que proporcionem a articulação
entre os diversos saberes

SUBSIDIAR A FORMULAÇÃO DE DIRETRIZES PARA AS POLÍTICAS
EDUCACIONAIS E DE GESTÃO
AÇÕES
2016 2017 2018 2019 2020
- Promoção da coleta, organização, processamento
das informações e elaboração de relatórios;
- Promoção da análise e discussão sobre as
X
X
X
X
X
necessidades institucionais;
- Contribuição para a elaboração das políticas
institucionais;
- Manutenção e aprimoramento constante da
representatividade da CPA;
- Reformulação constante dos instrumentos de
avaliação utilizados pela CPA.
- Adoção de novas metodologias de ensinoaprendizagem;
- Aprimoramento e avaliação do processo
aprendizagem;
X
X
X
X
X
- Promoção das atividades de pesquisa e extensão;
- Envolvimento da comunidade acadêmica em
atividades científico-culturais;
- Manutenção do princípio da autonomia.
Praticar metodologia de ensino inovadora.
X
X
X
X
Desenvolver a educação com ênfase na relação entre
a teoria e a prática, enfatizando o processo e
X
X
X
X
aprendizagem e não simplesmente a apreensão de
conteúdos isolados e desconexos da realidade
Atender as expectativas do mercado de trabalho e
garantir o desenvolvimento do setor e os anseios da
X
X
X
X
sociedade

Políticas de Atendimento aos Discentes
OBJETIVOS
METAS

CONTRIBUIR PARA O PROCESSO DE FORMAÇÃO DO CORPO DISCENTE
AÇÕES
2016 2017 2018 2019 2020
- Verificação das condições de bem-estar do corpo
discente;
- Viabilização de programas de apoio discente;
- Manutenção e ampliação dos programas de
Subsidiar o processo de formação
monitorias e iniciação científica.
acadêmica
X
X
X
X
X
- Manutenção e apoio a realização de eventos tais
como Congresso de Iniciação Cientifica, Jornadas,
Semanas Acadêmicas, Palestras e Seminários.
- Ampliação da oferta de eventos para a promoção
das Atividades Complementares.
- Manutenção do vínculo da IES ao PROUNI.
- Manutenção e ampliação dos convênios com
Manter programas de bolsas
empresas do setor público e privado.
X
X
X
X
X
- Manutenção do Programa de Bolsas de Estudos
Reembolsável.
- Manutenção e ampliação dos mecanismos de
Ampliar o Programa de Nivelamento
nivelamento das áreas básicas para melhorar o X
X
X
X
X
rendimento dos estudantes
Ampliar os atendimentos do programa de Disponibilização de profissionais e recursos para a
X
X
X
X
X
orientação psicológica aos acadêmicos.
ampliação do número de atendimentos
Ampliar e
desenvolver convênios e
Proporcionar aos alunos ambiente de aprendizagem
parcerias com organizações públicas e
que proporcione aproximação com a realidade
X
X
X
X
privadas, Instituições do terceiro setor e
social.
comunidade

Estabelecer diretrizes para o Programa de
Acompanhamento dos Egressos

- Viabilização de procedimentos para banco de
dados dos egressos da Faculdade FABRAS;
- Manutenção e acompanhamento do vínculo com o
egresso após sua inserção no mercado de trabalho;
- Acompanhamento da inserção dos egressos no
ensino de pós-graduação;
- Identificação dos problemas apontados pelos
egressos com o objetivo de capacitá-los.

X

X

X

X

X

Sustentabilidade Financeira
METAS

Tornar a Instituição autossustentável
economicamente e financeiramente

Fortalecer a captação de recursos por meios
alternativos, tais como doações, parcerias
convênios e outros, de forma a viabilizar
projetos e ações que favoreçam o
desenvolvimento institucional

AÇÕES
2016 2017 2018 2019 2020
- Consolidação do programa de controle
orçamentário da Instituição.
- Implantação do Plano de Execução Orçamentária,
considerando a implantação de novos cursos e
X
X
X
X
X
disponibilidade
de
recursos
para
sua
operacionalização.
- Implantação e operacionalizar o sistema de gestão
econômica para obras, convênios, patrimônio,
materiais, veículos, combustíveis e recursos
humanos.
- Viabilização financeira para a implantação dos
novos cursos e programas.
- Elaboração de projetos para captação de recursos
extra orçamentários que viabilizem a execução do
plano de expansão;
X
X
X
X
- Fortalecimento dos planos de captação de
recursos existentes;
- Busca de parcerias para os projetos de expansão da
EaD.

2.3.3. Visão
Estar entre as melhores Instituições de Ensino Superior, em sua área de abrangência,
proporcionando o crescimento social e profissional da comunidade, através da transferência de
tecnologias e de competência.
2.3.4. Valores Institucionais
São valores identificados como imprescindíveis para satisfazer as necessidades dos clientes
da Ideal:
Ética - conduta necessária a quem se propõe a dirigir uma Instituição de educação e
que implica respeito aos direitos dos outros, na lisura no trato dos recursos/bens, na transparência dos
atos administrativos e acadêmicos;
Democracia - como o melhor caminho para uma instituição em que a opinião é quase
sempre produto da reflexão pela representação de seus pares;
Pluralismo - aceitação de pontos de vista e de modos diferentes de abordar o real, a
convivência entre contrários, a polêmica e o diálogo como exercício da crítica;
Autonomia - consolidação do caráter comunitário preservando a necessária
autonomia no exercício de sua Missão;
Solidariedade - concepção de educação com especial responsabilidade na
construção de um homem mais solidário e um mundo mais humano, compreendendo o Homem como
primeira finalidade das estruturas econômicas, sociais, políticas e jurídicas;
Comprometimento - compromissos com a comunidade em que está inserida, por
meio de ações educacionais, desenvolvendo com seus estudantes o desempenho crítico e eficaz da
cidadania, formando cidadãos responsáveis, capazes de exercer a liderança de grupos sociais dos
quais participem, priorizando soluções éticas, criativas e democráticas capazes de superar os
problemas com os quais venham a se defrontar.

2.4. PLANEJAMENTO DIDÁTICO – INSTRUCIONAL E POLÍTICA DE ENSINO DE
GRADUAÇÃO E DE PÓS-GRADUAÇÃO
2.4.1. Políticas de Ensino de Graduação
As Políticas de Ensino da Faculdade FABRAS baseiam-se na possibilidade do diálogo
interdisciplinar, garantindo atividades que permita uma real compreensão dos fenômenos científicos,
educacionais e sociais de forma mais ampliada. A Ideal consolida, desse modo, suas Políticas de
Ensino revisando e atualizando constantemente seus Projetos Pedagógicos de Cursos, norteados pela
missão da instituição e pelos princípios de uma pedagogia que se quer democrática e, portanto,
participativa.
Essas políticas têm como indicadores, além da excelência do ensino, a qualificação
profissional, a postura pautada pela ética e cidadania desenvolvida através dos cursos de graduação e
pós-graduação lato-sensu.
O compromisso das políticas de ensino está ancorado nos princípios da participação e
respeito às manifestações dos diversos grupos que compõem a Comunidade e a sociedade, bem
como com a reflexão sistemática do projeto institucional, respeitando às identidades de cada curso e
em sintonia com as diretrizes curriculares nacionais.
Nesse sentido, as Políticas de Ensino estão sendo organizadas, considerando as seguintes
necessidades:
a) Revisar, periodicamente, as propostas pedagógicas dos cursos de graduação,
mantendo a sintonia com a proposta pedagógica institucional e com as diretrizes curriculares;
b) Buscar aumentar e modernizar, continuamente, o acervo de livros, revistas e
periódicos da Biblioteca, ampliando a informatização de procedimentos e a disponibilização de
recursos audiovisuais de última geração;
c) Modernizar as instalações de laboratórios para que atendam às demandas dos
cursos;
d) Procurar estabelecer um contato sistemático com estudantes e egressos, como
elemento importante da avaliação institucional, garantindo a participação desses segmentos nas
decisões institucionais, através dos mecanismos de consulta à Comunidade;
e) Implantar as atividades do Núcleo de Atendimento ao Estudante e ao Egresso para
que seja um apoio acadêmico e administrativo, ágil e de qualidade;
f) Aumentar, progressivamente, o número de docentes do quadro da instituição com a
titulação de doutorado e de mestrado.
g) Atualizar os processos pedagógicos e administrativos, contemplando nas ações
curriculares, orientações direcionadas especificamente para atividades de estágios, elaboração de
monografias, atividades complementares, etc.
2.4.2. Política de Ensino de Pós-graduação (Lato Sensu e Stricto Sensu)
Pela sua natureza institucional, buscará atuar fortemente na realização de pós-graduação
Lato Sensu e Stricto Sensu, voltada para o aprimoramento profissional, para a qualificação para o
ensino superior e para a geração de novos conhecimentos. Deve ser estruturada de forma a contribuir
para a qualificação do ensino superior, para o setor empresarial e para a ciência e tecnologia, conforme
recomendado pela CAPES.
Em consonância com a missão e visão institucionais, são seguintes as diretrizes
pedagógicas para a Pós-Graduação:

a) oferecer formação consistente em consonância com as necessidades do mercado do trabalho.
b) buscar sempre a melhoria das práticas de ensino-aprendizagem.
c) orientar a prática educativa para a construção de habilidades e competências que
contribuam para o desenvolvimento da sociedade.
d) compor o corpo docente com profissionais qualificados e comprometidos com a
proposta pedagógica do curso e manter infraestrutura condizente.
e) buscar a satisfação do corpo discente.
f) estreitar relações com empresas e entidades de classe, ouvindo-as quando da
estruturação e avaliação de projetos de curso, configuração de matrizes curriculares.
g) qualificar e ampliar a produção científica dos discentes.
h) implantar e consolidar programa de formação complementar por meio de atividades
de extensão.
A Faculdade FABRAS de Brasília em 2018, submeteu a CAPES o Projeto de Mestrado
Profissional em Políticas Públicas e Gestão Educacional, protocolo nº 622/2018, na área de avaliação
de Educação, na modalidade semestral, com a carga horaria total de 405 horas. Para 2019, a IES
pretende submeter mais duas propostas nas áreas de Administração e Educação Física.
Figura 01. Dados da Proposta de Programa de Mestrado Profissional

2.4.3. Métodos e as Técnicas Didático Pedagógicas e as Práticas de Ensino
Os princípios e as métodos e técnicas didático pedagógicas, que norteiam as políticas de
ensino de graduação e pós-graduação da Faculdade FABRAS têm como diretriz norteadora a criação
de um ambiente pedagógico privilegiado para a produção e a construção do conhecimento pelo
professor e pelo aluno, a partir dos valores essenciais como a liberdade de aprender e ensinar, a
disseminação do conhecimento para as classes excluídas, por meio do acesso e a permanência de
pessoas que pertençam a esse contexto, a transformação da realidade social, além da valorização dos
profissionais da educação e dos demais princípios expressos na Lei de Diretrizes e Bases - LDB, os
valores estéticos, políticos e éticos norteadores da educação superior.
Neste contexto, a organização da Faculdade FABRAS busca integrar e articular os projetos
pedagógicos dos cursos oferecidos e estimular as práticas interdisciplinares da pesquisa, da extensão
e das demais atividades extracurriculares correlacionando-as e vinculando-as ao ensino.

A sociedade contemporânea vem se caracterizando pela participação crescente das
transformações e inovações tecnológicas na mediação de todas as dimensões das relações sociais. Isto
ocorre no âmbito de uma estrutura cuja reprodução se processa sob a hegemonia do conhecimento
técnico-científico, que, por sua vez, tem apresentado desenvolvimento com dinâmica acelerada e
complexidade crescente.
Sendo assim, a formação em nível superior, para possibilitar a inserção profissional nesta
realidade, exige a construção de relações com o conhecimento que levem ao efetivo domínio de seus
fundamentos e, não, apenas à assimilação das possíveis aplicações momentâneas. Ao mesmo tempo,
na perspectiva do homem que se emancipa ao relacionar-se com a ciência e a técnica, não como um
fim em si, ou para si, mas como forma específica, e determinada, de agir e interagir no mundo,
apresenta-se a necessidade da relação com o conhecimento que incorpore a historicidade de sua
elaboração, os contornos epistemológicos em que cada área se insere e, ainda, os impactos exercidos
sobre a sociedade e a cultura.
O ensino, voltado para a construção do conhecimento, sob a ótica da crítica, aponta para
uma mudança de foco no processo de ensino e aprendizagem, cuja ênfase se desloca do predomínio
da aquisição de conhecimentos para privilegiar a capacidade de aprender a aprender, realçada pelas
Diretrizes Curriculares Nacionais, que envolvem o desenvolvimento das capacidades de integração e
de crítica das informações e das competências atuais; assim como a busca de novos
conhecimentos e a incorporação de novas tecnologias, desenvolvendo a habilidade de avaliá-las e
selecionar, criticamente, as mais pertinentes.
Objetiva-se uma composição abrangente onde se privilegia a Ciência, o entorno social e o
campo de atuação profissional, refletindo a filosofia e a prática institucional. Para que os objetivos da
Faculdade sejam alcançados serão utilizadas teorias e metodologias que favoreçam uma
aprendizagem significativa, tanto sob a ótica do trabalho quanto da própria vida. Ressaltamos abaixo
os princípios que norteiam o Projeto Pedagógico Institucional da Instituição - PPI, sendo que os
princípios fundamentais podem ser resumidos como a formação para a cidadania, a integração, a
responsabilidade social, o pluralismo, a universalidade, a ética e a transparência.
O caminhar nessa direção supõe o estabelecimento de um conjunto de princípios e
procedimentos orientadores e prioritários à ação pedagógica, entre os quais cabe destacar:
Fornecimento de sólida formação geral, em estreita interação com os conhecimentos,
competências e habilidades necessárias à formação do profissional;
Estruturação de matrizes curriculares flexíveis que, à diversidade de situações de
ensino e aprendizagem, associem a possibilidade de construção própria dos caminhos de produção do
conhecimento pelo estudante bem como a de crescimento autônomo;
Interdisciplinaridade, entendida como esforço que busca a visão global, como
superação do pensar simplificador e fragmentador da realidade, como forma de administrar a ótica
pluralista das concepções de ensino, do saber e da prática;
Desenvolvimento da capacidade de aprender a aprender, que engloba o aprender a
ser, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a conhecer;
Desenvolvimento de modelos pedagógicos capazes de articular a competência
científico tecnológica e a relevância social;
Integração nos contextos reais de vida da comunidade, na rede de serviços e com
profissionais em exercício, como espaços privilegiados do processo de ensino e aprendizagem, de
forma contínua;
Diversificação dos contextos de ensino e dos cenários de prática profissional, que
englobam diferentes modalidades de trabalho pedagógico e inserção do aluno em campos de prática
com graus crescentes de complexidade;

Articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão em diferentes níveis de
complexidade; a solidariedade.
A formação humanística do profissional, voltada para a autonomia, a cooperação
e A formação de pessoas, o ensino, os projetos de iniciação científica, a extensão, as parcerias com a
comunidade e a gestão institucional, planejados a partir da realidade de todos os segmentos sociais e
institucional, objetivando a integração do trabalho acadêmico e administrativo em suas dimensões
éticas, políticas e humana.
A educação para a vida como processo permanente, mediatizada por atividades que
contribuam para o avanço do saber e para o envolvimento com o trabalho e com a comunidade.
O crescimento e desenvolvimento da Instituição, mediante a expansão, diversificação
e o desenvolvimento do ensino, dos projetos de iniciação científica e extensão em um permanente
diálogo com a comunidade acadêmica e região, viabilizando o acesso de todos a bens e avanços
culturais, científicos, tecnológicos e sociológicos.
A indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão, a flexibilidade curricular que
considere a diversidade sociocultural e o desenvolvimento do aluno, norteando a estrutura curricular
de cada curso de graduação demonstrando nos projetos políticos-pedagógicos.
A oferta de programas permanentes de capacitação pedagógica dos docentes dos
diferentes cursos visando a atender aos padrões de qualidade estabelecidos na legislação e previstos
neste PDI, bem como a introdução de novas formas de gestão em sala de aula, tendo em vista as atuais
demandas da sociedade e o perfil de egresso que se deseja.
O incentivo de estudos e pesquisas com alunos de graduação e pós-graduação, que
tenham como objeto o conhecimento local e o desenvolvimento de estratégias que alterem a situação
de desigualdade inerente à sociedade brasileira contemporânea.
A implementação de programas de capacitação de docentes e funcionários da IES,
fortalecida mediante o aprimoramento das oportunidades de qualificação.
A criação e implementação de cursos de pós-graduação que busquem o
fortalecimento de projetos de iniciação científica que beneficiem a região e sua comunidade.
A gradativa implantação de cursos de graduação, precedida de análise e diagnóstico
objetivando atender às demandas vocacionais e as necessidades de desenvolvimento regional.
O atendimento à comunidade acadêmica com necessidades especiais por intermédio
da estruturação de serviços de suporte técnico-pedagógico, treinamento de recursos humanos e
melhoria contínua da infraestrutura.
Um processo democrático e sistemático de autoavaliação, cujo objetivo é o
crescimento e o desenvolvimento contínuo dos serviços educacionais oferecidos, realizado por meio
de uma investigação comprometida, uma análise que busque sempre novas oportunidades de melhoria
e a elaboração de um plano de ações corretivas, construído e implementado com seriedade e
acompanhamento da comunidade acadêmica.
Com base neste referencial, o processo de ensino e aprendizagem fundamenta-se nos
princípios da pedagogia interativa, de natureza democrática e pluralista, com um eixo metodológico
firmemente estabelecido e que prioriza metodologias ativas de ensino e aprendizagem. Nessa
perspectiva, os alunos passam à condição de sujeitos ativos desse processo, adquirindo
conhecimentos de forma significativa pelo contato com metodologias de ensino voltadas para a
construção de competências vinculadas ao raciocínio e a reflexão crítica. O professor, por outro
lado, passa a desempenhar o papel de incentivador, garantindo situações que estimulem a
participação do aluno no ato de aprender; e de orientador, auxiliando a construção do conhecimento.
A pedagogia interativa busca promover um processo de aprendizado mais ativo, capaz de
estimular a troca de informações entre professores e alunos e entre os próprios alunos, estimulando

a criatividade e levando-os a desenvolver a habilidade de reagir às novas situações que, de maneira
concreta, serão impostas pela prática profissional. Supera, com vantagens, a pedagogia da transmissão
passiva de conhecimentos utilizada nos métodos tradicionais de ensino, possibilitando o
aperfeiçoamento contínuo de atitudes, conhecimentos e habilidades dos estudantes. Facilita o
desenvolvimento dos seus próprios métodos de estudo, aprendendo a selecionar criticamente os
recursos educacionais mais adequados, trabalhar em equipe e aprender a aprender.
A problematização dos conteúdos constitui requisito necessário e essencial para o
desenvolvimento dessa proposta pedagógica, na medida em que estimula a participação do aluno e
fornece ao professor uma constante atualização do perfil do aluno, dos diferentes níveis de ganhos,
bem como do grau de dificuldade identificado durante o processo de aprendizagem. A partir de
questões problematizadoras, consideram-se os conhecimentos prévios e experiências do aluno,
buscando uma síntese que explique ou resolva a situação problema que desencadeou a discussão.
Nessa perspectiva, os elementos curriculares adquirem novas formas e os conteúdos não
são memorizados, mas apreendidos compreensivamente. Os alunos são incentivados a avaliar o
próprio trabalho, praticando assim a autoavaliação, postura indispensável à construção do
conhecimento.
O currículo não se limita aos aspectos técnicos e processuais ou metodológicos, mas
estende-se na abordagem contemporânea de questões de natureza sociológica, política ou
epistemológica de interesse social, assumindo um caráter de permanente interatividade entre a
Instituição, o mercado de trabalho e a sociedade.
O currículo de cada curso, obedecidas às Diretrizes Curriculares editadas pelo Poder
Público, é constituído por uma sequência ordenada de disciplinas e outras atividades acadêmicas, cuja
integralização pelo aluno confere o direito à obtenção do grau acadêmico e correspondente
diploma. Ele deve compor um elemento viabilizador da articulação entre ensino, pesquisa e extensão
e permitir a flexibilização necessária, de modo que o processo de ensino e aprendizagem reflita o
prazer de se descobrir e criar com liberdade, senso crítico e produtividade.
2.4.4. Metodologias para atendimento educacional especializado e as atividades de avaliação e
praticas de ensino de graduação e pós-graduação
A Faculdade FABRAS desenvolverá a metodologia de ensino fundamentada no modelo
pedagógico do aprender fazendo, em que o aluno é incentivado desde o início do curso com questões
práticas, próprias da área profissional respectiva.
O eixo de incremento deste modelo pedagógico é que o conhecimento acontece de forma
dinâmica através da ação-reflexão-ação. Desta forma, os alunos discutirão com seus professores as
questões atuais do curso, como também os problemas encontrados nas comunidades de São João do
Piauí a serem atendidas por ações educativas e sociais que a Faculdade FABRAS planeja desenvolver,
buscando nos conteúdos curriculares as explicações teóricas que amparem as intervenções
necessárias.
O envolvimento do aluno em atividades individuais e em grupo, que incluam, entre outras:
aulas teóricas e práticas; conferências e palestras de profissionais experientes; práticas em
laboratórios e na comunidade; projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos por professores em
conjunto com os alunos; monitorias; consultas na biblioteca; práticas integrativas voltadas para o
desenvolvimento de competências e habilidades em situações de complexidade variada,
representativas do efetivo exercício profissional, sob a forma de estágio supervisionado deverá ser
assegurado pelo planejamento pedagógico.

A interdisciplinaridade entre os conteúdos deve ser articulada de forma horizontal (entre
as disciplinas de um mesmo semestre) e na forma vertical (entre as disciplinas dos diferentes
semestres).
Cada professor fará constar em seu plano de curso a metodologia de ensino a ser utilizada,
em conformidade com a natureza da disciplina e sua finalidade na formação do aluno. Deverá ser
enfatizada em todas as disciplinas curriculares, a articulação efetiva entre teoria e prática. Somado a
isto, os professores serão incentivados a adotar metodologias inovadoras, centradas no modelo do
aprender fazendo, com o propósito de preparar os alunos para uma atuação articulada com a realidade
local e regional.
2.4.5. Formas de Realização da Interdisciplinaridade nos cursos de graduação e pósgraduação
As estruturas curriculares dos Cursos de graduação e pós-graduação da Faculdade
FABRAS foi elaborada de forma a valorizar a interdisciplinaridade, permitindo a formação de um
profissional capaz de estabelecer conexões entre os saberes. Desta forma, foram incluídas, além das
disciplinas específicas da área de formação, disciplinas de áreas afins e que podem contribuir para a
compreensão do fenômeno em sua integralidade.
Ao lado da questão da interdisciplinaridade em sentido amplo, há no campo a peculiaridade
da necessidade de uma relação interdisciplinar entre as suas próprias áreas internas. Dessa forma, na
elaboração da estrutura curricular, procurou-se considerar as afinidades entre os componentes
curriculares ofertados a cada período, de modo que a formação do aluno se dê de maneira gradual e
integrada, sem uma ruptura entre os eixos de Formação Fundamental, Profissional e Prática.
As ementas das unidades de estudo que compõem a matriz curricular dos Cursos de
graduação e pós-graduação da Faculdade FABRAS foram elaboradas de forma a permitir a integração
horizontal e vertical dos conteúdos.
A interdisciplinaridade horizontal resulta da integração entre os conteúdos lecionados nas
unidades de estudos de um mesmo período, e a integração vertical, isto é, a interdisciplinaridade dos
conteúdos dos períodos seguintes, demonstra ao aluno a integração entre os diversos segmentos e o
caráter de continuidade dos estudos na sua área de formação, enfatizando assim a interdisciplinaridade
das ações didático-pedagógicas estruturadas.
A IES entende que a questão da autonomia didática das diversas unidades de estudos que
compõem os cursos da Faculdade FABRAS é mera questão formal, posto que, na realidade, essas
unidades não são estanques, possuindo institutos que se mesclam e interagem de forma nítida.
Com efeito, não há como se negar que as unidades de estudos não se encontram isoladas,
mas sim inseridas em um contexto amplo, orientado pelas regras constitucionais, pelos princípios
básicos dos cursos e programas.
Desde o início dos Cursos de graduação e Pós-graduação, os alunos são incentivados a
verificar que o conteúdo de uma determinada unidade de estudos não se esgota e se isola ao final do
período letivo, pois seus conceitos e, sobretudo, seus institutos, haverão de ser utilizados ao longo de
todo o curso e, mais, de toda a vida do profissional.
Destarte, entende a IES que se encontra fortalecida a interdisciplinaridade da matriz
curricular, permitindo aos alunos a aquisição de conhecimentos que, no decorrer do Curso de
graduação e pós-graduação, irão se acumulando, completando e aperfeiçoando, como forma de, ao
final, prover-se à comunidade um profissional preparado para atendê-la nos seus anseios e
necessidades.

Além disso, é compromisso primordial de todo o corpo docente da IES apresentar sempre
como uma ciência complexa e multifacetada, composta por diversas vertentes e que, ao invés de se
apresentarem como partes estanques, devem estar sempre interligadas e interagindo, como forma de
promover a evolução harmônica da Ciência.
O professor é estimulado a preparar plano de ensino conforme o critério da
interdisciplinaridade. Com a autonomia própria da atividade de magistério, clássica mormente no
Curso de graduação e pós-graduação, seminários, palestras, debates são preparados e levam à reflexão
interdisciplinar.
As Atividades Complementares são um importante espaço acadêmico para o exercício
cotidiano da interdisciplinaridade, pois em cada uma delas os alunos têm a oportunidade não só de
visualizar a complexidade da Ciência, como um todo coeso e indivisível, mas também de verificar
que nenhuma das disciplinas ministradas é um compartimento estanque e isolado, mas sim uma parte
específica de um todo.
2.4.6. Promoção de ações inovadoras
A Direção da Faculdade FABRAS vem marcando sua atuação com um conjunto de ações
inovadoras e expressivas, que se somam a outras propostas da Faculdade FABRAS no sentido de
proporcionar excelência na educação global de seu aluno de graduação e pós-graduação. Nesse
relevante esforço pelo aprimoramento da formação oferecida ao corpo discente, evidenciam-se os
projetos que, no âmbito da graduação e pós-graduação, colaboram para elevar continuamente o
patamar da qualidade das atividades acadêmicas. Exemplos são as iniciativas que buscam contribuir
para a diminuição da evasão e para a promoção do sucesso acadêmico, valorizando a articulação das
atividades de ensino, pesquisa e extensão; que incentivam o desenvolvimento de metodologias de
ensino capazes de despertar o interesse dos estudantes e de favorecer a aprendizagem; e que
promovem a inovação tecnológica como recurso para compartilhar com a comunidade a produção
didática da instituição, respondendo às demandas de uma sociedade caracterizada por rápidas
transformações quanto à forma de produzir e trabalhar o conhecimento.
O emprego de tecnologias na instituição com o propósito de transferir para a sociedade
conteúdos gerados a partir de suas disciplinas de graduação e de fomentar, desse modo, a geração de
novos conhecimentos, está muito bem caracterizado no projeto OpenCourseWare (OCW) Faculdade
FABRAS. Inspirado em um consórcio internacional que congrega mais de cem instituições de ensino
superior em todo o mundo, o OCW Ideal está disponível no AVA que hospeda conteúdos
originários de disciplinas de cursos de graduação (na forma de textos, vídeos, animações, imagens,
apresentações ou outros formatos) e os disponibiliza gratuitamente à comunidade. O acesso aos
materiais é realizado de forma livre e sem custo ou necessidade de inscrição para alunos da Faculdade,
porém o OCW não emite certificados ou diplomas, nem oferece suporte ou assistência dos autores
aos usuários.
Fisicamente instalado no servidor físico e virtual da Faculdade FABRAS, e vem cumprindo
o papel de facilitador do uso de ferramentas computacionais nas atividades educacionais na Faculdade
FABRAS, nos níveis de graduação, pós-graduação e extensão. A equipe da Faculdade FABRAS não
centraliza a execução das ações, mas atua no sentido de auxiliar os interessados na elaboração do
projeto pedagógico, assessorando na formatação, na adequação dos materiais e estratégias didáticas
e na transição do uso mais convencional desses recursos para outras plataformas de ensino e
aprendizagem.

2.5. PDI, POLÍTICA E PRÁTICAS DE PESQUISA OU INICIAÇÃO CIENTÍFICA, DE
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E DE DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL.
2.5.1. Políticas e as Práticas de Pesquisa ou Iniciação Cientifica
A Instituição oferece e estimula a participação dos discentes e docentes em Projetos de
Iniciação Científica, cujo objetivo é despertar o espírito crítico, criativo e científico. Para tanto, foi
institucionalizado anualmente, com início no 2º semestre de 2015, o primeiro “Congresso de Iniciação
Científica”.
FIGURA 2. Banner do I Congresso de Iniciação Cientifica da Ideal (2/2015).

Fonte: Institucional
FIGURA 3. Banner do II Congresso de Iniciação Cientifica da Ideal (2/2016).

Fonte: Institucional

FIGURA 4. Banner do III Congresso de Iniciação Cientifica da Faculdade FABRAS (2/2017).

Fonte: Institucional
A Instituição disponibiliza, em seu calendário anual, com o evento de iniciação científica
denominada “Congresso de Iniciação Científica”. No referido evento todos os docentes são
convidados a elaborar um painel, por disciplina, conforme viabilidade, com o envolvimento de ao
menos uma equipe de alunos, que leve o referido grupo a desenvolver pesquisa na área.
O evento é multidisciplinar, assim, alunos de períodos diversos podem acompanhar
qualquer painel disponibilizado. Por exemplo, os alunos do 1º período podem acompanhar um painel
elaborado por alunos do 4º período e vice-versa. Como o evento ocorre durante uma semana, há a
possibilidade de o discente aproveitar diversos conteúdos que ainda não trabalhou, sendo todos frutos
de pesquisa científica. Por fim, os painéis geram relatórios científicos que, com a contribuição de um
discente relator, se tornam documentos que mapeiam o que ocorreu durante cada evento e são
disponibilizados no sítio da IES e transmitidos, via e-mail, a cada membro da comunidade acadêmica
da Faculdade FABRAS.
Desta forma, a Ideal valoriza a realização de seminários no seu sentido amplo por meio
da proposta de 02 (duas) encontros exclusivos desta modalidade pedagógica anuais. Em seu sentido
estrito, os seminários do curso, vistos como possibilidades de ensino e aprendizagem, serão realizados
em grupos de estudo, nos quais se discutirão e se debaterão um ou mais temas apresentados por um
ou vários alunos, sob a direção do professor responsável pela disciplina.
Desta forma, haverá para o aluno a oportunidade de desenvolver a investigação, a crítica,
a independência intelectual, o trabalho cooperativo e de fazer propostas alternativas para resolver
questões levantadas.
Também com a participação de toda a Faculdade, a Semana Acadêmica é o evento que
trabalha o âmbito profissional em função dos conceitos e das aprendizagens essenciais, conciliando a
teoria e a prática por meio de apresentação de pesquisas por profissionais da área ou alunos orientados.
Tal evento, que é institucional, tem como público alvo especial os acadêmicos do curso, futuros
profissionais, compreendendo, entre outros:
Palestras; Workshops, Cursos e Minicursos;
Feira de Ciências, produtos e serviços;
Painéis e espaços culturais;

Apresentação de Trabalhos Acadêmicos; e
Mesas redondas.
Além das atividades acima expostas, o curso poderá contar com visitas técnicas em
instituições públicas e privadas da região, conforme disponibilidade das mesmas. Serão feitas
parcerias para formar um profissional prático e atento ao mercado de trabalho.
A Ideal manterá atividades de extensão, que terão por objetivo geral tornar acessível à
sociedade o conhecimento, seja por sua própria produção, seja pela sistematização ou pelo estudo do
conhecimento universal disponível. As atividades de extensão serão mantidas pela instituição para a
difusão de conhecimentos e técnicas pertinentes às áreas de seus cursos e para estreitar as relações de
intercâmbio entre a Faculdade e a comunidade.
A extensão no âmbito educacional deve ser desenvolvida por intermédio das seguintes
atividades principais:
Publicações que visem tornar o conhecimento acessível à população, a cientistas e
profissionais etc.; eventos culturais, científicos ou de outros tipos que tenham como finalidade a
criação de condições para que a sociedade tenha possibilidade de conhecer os bens científicos,
técnicos ou culturais disponíveis ou de usufruir deles;
Serviços desenvolvidos em benefício à população;
Assessorias e consultorias com vistas a auxiliar pessoas ou instituições na utilização
e aplicação eficaz do conhecimento existente;
Cursos de atualização, de formação, de aperfeiçoamento profissional, de ampliação
cultural, de especialização técnica e outros que possam constituir instrumentos para maior acesso ao
conhecimento existente.
As atividades de extensão na Ideal terão como missão ser um canal de participação dos
estudantes da instituição e um instrumento de articulação da comunidade interna com a comunidade
externa para troca de experiências e conhecimentos, em consonância com o Projeto Pedagógico
Institucional.
Ao estimular a participação dos estudantes nos mais diferentes projetos e atividades de
extensão, a instituição buscará auxiliar sua transformação, fazendo com que eles desenvolvam noções
de responsabilidade social e de organização, além de auxiliar na difusão do conhecimento que circula
na instituição.
As atividades de extensão, previstas no art. 44, inciso IV, da LDB 9.394/96, cuja finalidade
básica, dentre outras, consiste em propiciar à comunidade o estabelecimento de uma relação de
reciprocidade com a instituição, também podem ser integradas nas Atividades Complementares.
No que se refere à pesquisa, a Ideal tem como meta a realização de atividades que visam
instigar o espírito de investigação científica, inerente ao ensino de qualidade. Estas atividades serão
realizadas no âmbito de projetos interdisciplinares dentro do contexto de cursos de graduação, bem
como nos Trabalhos de Conclusão de Curso, com vistas ao aprendizado de técnicas e métodos
científicos aplicáveis na resolução prática de problemas.
Portanto, a Ideal assume o compromisso de formar um aluno que esteja ciente que o
conhecimento humano está em constante evolução, bem como desenvolver nele autonomia
intelectual, reflexão e conhecimentos fundamentais de sua área: elementos que lhe darão condição de
desenvolver pesquisa científica futuramente em sua carreira se assim o desejar.

2.5.2. Inovação Tecnológica
A evolução tecnológica aplicada à educação é um fator presente dentro do planejamento
acadêmico da Ideal. Apropriar-se de novas tecnologias e agregar valor na oferta de conteúdos e
atividades será uma busca constante da instituição. As ferramentas tecnológicas como facilitadores
da relação professor(a)/aluno(a) e como fatores de flexibilização da oferta de disciplinas e currículos
são hoje fatores de diferenciação e aproximação do novo contexto educacional. Contexto hoje de
novas realidades pedagógicas com linguagem, desenho e formatação própria. Criar situações de
interação pedagógica e superação das dificuldades inerentes ao processo é um desafio que
precisamos enfrentar com novos recursos, novas habilidades e diferentes combinações de ferramentas
e recursos tecnológicos.
O ensinar e o aprender estão sendo desafiados como nunca antes. Há informações demais,
múltiplas fontes, visões diferentes de mundo. Educar hoje é mais complexo porque a sociedade
também é mais complexa e também o são as competências necessárias. As tecnologias estão hoje ao
alcance do estudante e do professor.
Os espaços acadêmicos da Ideal vêm sendo reestruturados de forma a oferecer a
conectividade através da rede sem fio. Com a conectividade o acesso a redes virtuais e outras
tecnologias possibilitará a organização das aulas dentro e fora da sala de aula.
Na Faculdade FABRAS é estimulado o uso, entre os professores, de ferramentas
informatizadas que permitam o acesso dos alunos aos textos e outros materiais didáticos em mídias
eletrônicas.
A IES incorpora de maneira crescente os avanços tecnológicos às atividades acadêmicas.
Para tanto, é destinado percentual de sua receita anual para a aquisição de microcomputadores e
softwares utilizados em atividades práticas dos cursos oferecidos.
A Instituição incentiva, também, a participação do corpo docente em eventos que abordem
temas relacionados à incorporação de novas tecnologias ao processo de ensino- aprendizagem para
que disseminem este tipo conhecimento, promovendo as inovações no âmbito dos cursos.
2.5.3. Desenvolvimento Artístico e Cultural
A Faculdade FABRAS desde o primeiro semestre de 2017, estimula atividades de
desenvolvimento cultural desde a realização de intervalos culturais ao longo da semana letiva como
a visita de bandas locais e exposições musicais culturais da região, apresentação e de teatro, contação
de histórias, visitas técnicas para fins de reconhecimento de patrimônio histórico e memória cultural,
sarau, desfile e exposições de fotografias.
Foi implantando no primeiro 2017 o Projeto Noite Cultural com a finalidade de estimular,
difundir, desenvolver e preservar o patrimônio cultural da comunidade local observando e respeitando
a diversidade e identidade, através do desenvolvimento de políticas, territórios, mapeamentos,
pesquisas, consultorias, ações, projetos nas áreas da cultura, educação, turismo, social, meio ambiente
e esporte, em uma perspectiva transversal, buscando a melhoria da qualidade de vida das pessoas.
Estão previstas as seguintes ações:
Promover eventos de inserção e integração das diversas etnias e manifestações
formadoras da identidade cultural da região;
Possibilitar o desenvolvimento da cultura na cidade de Planaltina representada pelos
seus significativos patrimônios;
Apoiar iniciativas de promoção social e cultural, com base em critérios transparentes
de avaliação e de relevância para a comunidade;

Promover palestras, seminários, oficinas de caráter educativo, de qualificação
técnico-artístico-cultural e apresentações artísticas em instituições de ensino e entidades de caráter
público e privado;
Referenciar as ações artístico-culturais da região;
Apoiar a criação de espetáculos e exposições das diversas linguagens artísticoculturais;
Garantir e fortalecer a inter-relação dos espaços de memória públicos e privados
existentes nas áreas urbana e rural na região de Planaltina.
FIGURA 5. I Festival Cultural da Faculdade FABRAS
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2.5.4. Praticas Pedagógicas voltadas à produção e à interpretação do conhecimento
A didática e o projeto pedagógico do curso basear-se-ão em um processo educativo, ou
seja, consiste na assimilação de conhecimentos e experiências acumuladas anteriormente,
condicionada pelas relações sociais, políticas e econômicas existentes na sociedade local,
influenciando decisivamente o processo ensino-aprendizagem. A prática educativa terá uma
orientação sobre as finalidades e meios da sua realização, em conformidade com o profissional técnico
que se deseja formar, dentro do contexto da sociedade em que vive. Para tal, a relação pedagógica
proposta está alicerçada na concepção do homem como um sujeito ativo que transforma o mundo que
o rodeia, sendo permeada por intenção consciente, clara e objetiva por parte de professores e alunos
que o vivenciam.
As relações entre professor e aluno, por serem personalidades sociais pertencentes a grupos
diferentes quanto às condições objetivas da vida, posturas e valores e expectativas heterogêneas,
devem valorizar a horizontalidade da relação, de tal forma que o aluno deva ser incentivado a
questionar, argumentar, contra argumentar, avaliar, explicar seus interesses e necessidades objetivas,
e suas expectativas, de modo a definir objetivos que lhes sejam comuns.

O professor deverá conhecer as fontes onde buscar novos elementos relacionados à sua
disciplina, estar familiarizado com o livro-texto e manter-se em dia com a mais recente bibliografia
especializada de sua área. Para alcançar os objetivos planejados, o professor deverá lançar mão das
mais diversas metodologias e recursos de ensino enfatizados pela didática, bem como dos recursos
materiais colocados a sua disposição pela instituição de ensino. No desenvolvimento das atividades
do curso serão explorados os seminários, as aulas expositivas e estudos dirigidos.
2.5.5. Linhas de Pesquisas
A Faculdade FABRAS pretende organizar Linhas de Pesquisa, sob um tema central,
pesquisas realizadas individualmente ou em grupo de pesquisa que geram conhecimentos acadêmicocientíficos e tecnológicos. Os resultados deverão mostrar o aprofundamento do tema central da linha,
a produção acadêmica e a inserção dos pesquisadores no meio social e institucional. Abrange
investigações tanto da formação inicial quanto continuada de professores. São focos de interesse:
Investigação sobre as concepções, ideias, imaginário dos professores em formação
inicial ou continuada;
Estudos sobre os currículos das licenciaturas relacionados, reflexões sobre o estágio
supervisionado e da prática pedagógica como lócus de conhecimento e não como apenas uma
aplicação de teorias.
Estudos sobre o papel do professor relacionadas à produção, aplicação e avaliação
de propostas de ensino em pesquisas de natureza participante, etnográfica, pesquisa-ação, para o
repensar da prática pedagógica.
2.5.6. Mecanismo de transmissão dos resultados para a comunidade.
O acelerado crescimento do conhecimento nos últimos anos tornou impraticável o ensino
tradicional baseado exclusivamente na transmissão oral de informação. Em muitas disciplinas já não
é possível, dentro das cargas horárias, transmitir todo o conteúdo relevante. Mais importante ainda, o
conhecimento não é acabado, e muito do que o estudante precisará saber em sua vida profissional
ainda está por ser descoberto.
O desafio da Faculdade FABRAS hoje é formar indivíduos capazes de buscar
conhecimentos e de saber utilizá-los. Ao contrário de outrora, quando o importante era dominar o
conhecimento, hoje penso que o importante é "dominar o desconhecimento", ou seja, estando diante
de um problema para o qual ele não tem a resposta pronta, o profissional deve saber buscar o
conhecimento pertinente e, quando não disponível, saber encontrar, ele próprio, as respostas por meio
de pesquisa.
Não será fazendo de nossos alunos meros depositários de informações que estaremos
formando os cidadãos e profissionais de que a sociedade necessita. Para isto, as atividades,
curriculares ou não, voltadas para a solução de problemas e para o conhecimento da nossa realidade,
tornam-se importantes instrumentos para a formação dos nossos estudantes.
É dentro desta perspectiva que a inserção precoce do aluno de graduação em projetos de
pesquisa se torna um instrumento valioso para aprimorar qualidades desejadas em um profissional de
nível superior, bem como para estimular e iniciar a formação daqueles mais vocacionados para a
pesquisa.
Como instrumento de transmissão dos resultados dos trabalhos realizados a Faculdade
FABRAS dispõe da Revista Ciência e Educação e o Congresso de Iniciação Cientifico, ambos criados
no ano de 2016. A Revista está na quinta edição e tem o objetivo disseminar resultados e reflexões

que fundamentem o desenvolvimento de ações educativas responsáveis e comprometidas com a
melhoria da educação científica e com o bem-estar social da comunidade acadêmica. O congresso
terá sua quarta edição no segundo semestre de 2018. As publicações da Revista e do Congresso de
Iniciação Cientifica ficará disponível no sitio da Faculdade FABRAS.
2.6. PDI, POLITICAS INSTITUCIONAIS VOLTADAS À VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE,
DO MEIO AMBIENTE, DA MEMÓRIA, CULTURAL, DA PRODUÇÃO ARTÍSTICA E DO
PATRIMÔNIO CULTURAL, E AÇÕES AFIRMATIVAS DE DEFESA E PROMOÇÃO DOS
DIREITOS HUMANOS E DA IGUALDADE ÉTNICO RACIAL
2.6.1. Do meio Ambiente
As estratégias de enfrentamento da problemática ambiental “AS POLÍTICAS DE
EDUCAÇÃO AMBIENTAL - LEI Nº 9.795, DE 27 DE ABRIL DE 1999 E DECRETO Nº 4.281
DE 25 DE JUNHO DE 2002”, para surtirem o efeito desejável na construção de sociedades
sustentáveis, envolvem uma articulação coordenada entre todos os tipos de intervenção ambiental
direta, incluindo nesse contexto as ações em educação ambiental. Dessa forma, assim como as
medidas políticas, jurídicas institucionais e econômicas voltadas à proteção, recuperação e melhoria
socioambiental, despontam também as atividades no âmbito educativo.
FIGURA 6. Caminhão modelo de Coleta Seletiva do GDF
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Com efeito, diante da constatação da necessidade de edificação dos pilares das sociedades
sustentáveis, os sistemas sociais atualizam-se para incorporar a dimensão ambiental em suas
respectivas especificidades, fornecendo os meios adequados para efetuar a transição societária em
direção à sustentabilidade.
Com fins de implantar uma política institucional de educação em ambiental, a faculdade
pretende implementar o projeto de Educação Ambiental: Coleta Seletiva do Lixo para a cidade de
Planaltina. O destino final do lixo é um dos agravantes da degradação do meio ambiente, muito se
fala em coleta seletiva e reciclagem de resíduos sólidos como alternativos para redução do volume de
lixo a ser disposto em aterros ou lixões.

A reciclagem permite a diminuição da quantidade de lixo produzido e o reaproveitamento
de diversos materiais, ajudando a preservar alguns elementos da natureza no processo de
reaproveitamento de materiais já transformados. Os programas de coleta seletiva que se consolidaram
vêm se traduzindo também em alternativas de geração de renda para a manutenção e sobrevivência
de muitas famílias.
O projeto Coleta Seletiva do Lixo para Prefeituras teve início em São Paulo no ano de 2007,
como iniciativa da Secretaria do meio ambiente daquele estado. Foram feitos fascículos e manuais
para implantação.
A proposta do projeto de Coleta Seletiva da Faculdade FABRAS vem de encontro com a
Política do Governo do Distrito Federal.
2.6.1.1. Projeto de Coleta Seletiva
Três mil toneladas de lixo são retiradas das ruas do Distrito Federal pelo Serviço de
Limpeza Urbana (SLU) todos os dias. Parte desses rejeitos é composta por materiais recicláveis, que,
em vez de seguirem para a reutilização, vão parar nos aterros sanitários e permanecem lá sem qualquer
destinação. Série do Correio, intitulada Lixo urbano, mostra que, apesar de parte da população estar
preocupada com o descarte correto, faltam opções sustentáveis para resíduos como vidro, óleo, pneu
e eletroeletrônicos. Ainda assim, há bons exemplos em todas essas áreas, e, nos próximos dias,
mostraremos o que vem sendo feito para resolver a problemática do lixo.
Para fins de implantar uma política institucional de educação em ambiental, a faculdade
pretende implementar o projeto de Educação Ambiental: Coleta Seletiva do Lixo para a cidade de
Planaltina. O destino final do lixo é um dos agravantes da degradação do meio ambiente, muito se
fala em coleta seletiva e reciclagem de resíduos sólidos como alternativos para redução do volume de
lixo a ser disposto em aterros ou lixões.
A reciclagem permite a diminuição da quantidade de lixo produzido e o reaproveitamento
de diversos materiais, ajudando a preservar alguns elementos da natureza no processo de
reaproveitamento de materiais já transformados. Os programas de coleta seletiva que se consolidaram
vêm se traduzindo também em alternativas de geração de renda para a manutenção e sobrevivência
de muitas famílias.
A proposta da faculdade será implantada a partir do segundo semestre de 2018. Os dias de
coleta seletiva na cidade ocorrem de segundas a sextas-feiras das 13h00min às 14h h00min.
O objetivo da faculdade é orientar toda comunidade acadêmica para fazerem depósitos de
lixos nos locais destinados, ministrar alguns cursos como, Licenciamento Ambiental, Educação
Ambiental, Coleta Seletiva para a comunidade, Avaliação de impacto ambiental e Coleta seletiva de
resíduos sólidos onde os alunos serão multiplicadores. Temos, porém, muito a pesquisar e aprender
sobre coleta seletiva, como um fator importante para o melhoramento da qualidade e da quantidade
dos materiais a serem reciclados.
A Faculdade FABRAS a partir da elaboração do PPC de cada curso, considera as políticas
institucionais, no que diz respeito a abordagem transversal, como uma ferramenta de ampliação da
formação do egresso, possibilitando que as competências e habilidades a serem desenvolvidas seja
apreendidas para uma prática de cidadania. O aluno, estuda e aplica esses conhecimentos a partir das
atividades e eventos acadêmicos.
As campanhas educativas contribuem para mobilizar a comunidade, para sua participação
efetiva e ativa na implantação da coleta seletiva de resíduos sólidos, separando os materiais
recicláveis e/ou reutilizáveis diretamente na fonte de geração.

Por meio dos projetos de responsabilidade social, da oferta da disciplina Tópicos Especiais
em Educação ambiental e Direitos Humanos, dos canais de comunicação com a sociedade à faculdade
poderá abrir espaço para interagir com a comunidade e no futuro pleitear junto a CAPES o cadastro
de grupo de pesquisa e projeto de pesquisa na área de educação ambiental. A Instituição, consciente
de seu compromisso social, se propõe a desenvolver a educação superior como bem público e
expressão da sociedade democrática e pluricultural, cultivando o respeito às diferenças e a
solidariedade. Principais ações:
A faculdade pretende distribuiu vários folders educativos pela cidade.
Dar palestras nas escolas e comércio local.
Fazer workshop para a conscientização e importância da coleta seletiva.
FIGURA 6. Modelo de Cestas de lixo adquiridas pela Faculdade FABRAS

Fonte: Institucional

A Instituição participará ativamente para solução de problemas da comunidade, por meio
de iniciativas culturais, assistência técnica e prestação de serviços, na medida em que atendam ao
ensino, à pesquisa e à extensão. Buscando contribuir para o desenvolvimento regional e a inclusão
social, pretende desenvolver programas em que alunos e professores de todos os cursos de graduação,
possam realizar estudos, pesquisas, diagnósticos e prestar atendimento às comunidades em situação
de vulnerabilidade social. Desta forma estará incorporando o tema responsabilidade social em todas
as suas atividades.
Nas áreas dos cursos de graduação a serem oferecidos durante a vigência deste PPC,
serão desenvolvidos diferentes projetos em parceria com instituições, que promovam impacto na
melhoria dos níveis de inclusão social, tais como: direitos do cidadão; campanhas de defesa do meio
ambiente e participando na elaboração e implementação do Plano Diretor dos municípios da região.
Serão também desenvolvidos outros programas voltados para a realização de ações que
favoreçam a população em situação de vulnerabilidade social, promoção de ações que favoreçam o
empreendedorismo de comunidades e de municípios da região com vistas ao desenvolvimento
econômico e social; ações em defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística
e do patrimônio cultural.
Os dirigentes da Instituição assumem um compromisso de permanecer ativo em defesa da
ética em suas ações e na formação de sua clientela, zelando pela lisura e transparência de seu

trabalho como educadores. Imbuídos desses propósitos, os dirigentes da Instituição, de forma a
envolver seus professores e alunos, pretendem desenvolver as seguintes ações de impacto social:
I – formação de profissionais capacitados para o mundo do trabalho, capazes de influir
positivamente na sociedade, tanto no campo técnico quanto no campo humanístico;
II – oferta diversificada de cursos e serviços à sociedade, de forma a permitir que um
número significativo de pessoas tenha acesso ao conhecimento científico e usufrua de benefícios
produzidos por esse acesso;
III – manutenção de parcerias com instituições públicas e privadas, organizações não
governamentais e outros setores da sociedade, com vistas a beneficiar a população em suas
necessidades e demandas sociais;
IV – promoção periódica de ações sociais nas comunidades mais carentes da cidade,
com vistas a identificar as necessidades da população menos favorecida e contribuir para a melhoria
de sua condição humana;
V – desenvolvimento de programas de:
a) desenvolvimento comunitário;
b) solidariedade na prestação de serviços à comunidade, com participação direta de
seus alunos, de modo a estimular o exercício da cidadania desde o processo de formação acadêmico
dos profissionais graduados na faculdade.
2.6.2. Da memória cultural
À primeira vista, a memória parece uma coisa inerte, presa ao passado a lembrança de algo
que aconteceu e ficou parado no tempo. Mas um olhar mais cuidadoso revela que a memória é
dinâmica e conecta as três dimensões temporais: ao ser evocada no presente, remete ao passado, mas
sempre tendo em vista o futuro.
As atividades voltadas para a estimulação da memória cultural devem materializar desde
os textos, ritos, monumentos, celebrações, objetos, escrituras sagradas e outros suportes mnemônicos
que funcionam como gatilhos para acionar significados associados ao que passou. Além disso,
deve remontar ao tempo mítico das origens, cristalizar experiências coletivas do passado e pode
perdurar por milênios. Por isso, pressupõe um conhecimento restrito aos iniciados.
A Faculdade FABRAS planeja ações em projetos institucionais que se realizem por meio
de eventos tais como: palestras sobre meio ambiente e outros temas, semana cultural com atividades
teatrais e ações envolvendo temas relacionados a Gênero e Raça. Ciclos de debates, atividades de
dança, oficinas, mini curso e curso de artesanato.
2.6.3. Produção artística e do patrimônio cultural
A Faculdade FABRAS tem incentivado atividades institucionais no que se refere ao
patrimônio cultural. Entende patrimônio cultural como um conjunto de bens materiais e/ou imateriais,
que contam a história de um povo através de seus costumes, comidas típicas, religiões, lendas, cantos,
danças, linguagem superstições, rituais, festas. Uma das principais fontes de patrimônio cultural está
nos sítios arqueológicos que revelam a história de civilizações antiquíssimas.
Através do patrimônio cultural é possível conscientizar os indivíduos, proporcionando aos
mesmos a aquisição de conhecimentos para a compreensão da história local, adequando-os à
sua própria história. Estas ações estão devidamente acompanhadas pela coordenação de extensão, ou
quando for o caso de vínculo direto a um curso de graduação são acompanhadas pela coordenação de
curso.

Para preservar o nosso patrimônio, a Constituição Federal Brasileira afirma que o Poder
Público, com a colaboração da comunidade, deve promover e proteger o patrimônio cultural
brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras
formas de acautelamento e preservação. Outro importante meio de resguardar os bens é através da
educação patrimonial, que se baseia numa ação educativa que visa difundir o conhecimento sobre o
patrimônio em conjunto com a comunidade, a fim de fomentar sua valorização e preservação através
da apropriação.
Dentro desse viés a Faculdade propôs para o ano de 2018 o Projeto de Educação
Patrimonial. Trata-se de um processo permanente e sistemático de trabalho educacional centrado no
Patrimônio Cultural como fonte primária de conhecimento e enriquecimento individual e coletivo. A
partir da experiência e do contato direto com as evidências e manifestações da cultura, em todos os
seus múltiplos aspectos, sentidos e significados, o trabalho de Educação Patrimonial busca levar as
crianças e adultos a um processo ativo de conhecimento, apropriação e valorização de sua herança
cultural, capacitando-os para um melhor usufruto destes bens, e propiciando a geração e a produção
de novos conhecimentos, num processo contínuo de criação cultural.
O conhecimento crítico e a apropriação consciente pelas comunidades do seu patrimônio
são fatores indispensáveis no processo de preservação sustentável desses bens, assim como no
fortalecimento dos sentimentos de identidade e cidadania.
A Educação Patrimonial é um instrumento de “alfabetização cultural” que possibilita ao
indivíduo fazer a leitura do mundo que o rodeia, levando-o à compreensão do universo sociocultural
e da trajetória histórico-temporal em que está inserido. Este processo leva ao reforço da autoestima
dos indivíduos e comunidades e à valorização da cultura brasileira, compreendida como múltipla e
plural.
O diálogo permanente que está implícito neste processo educacional estimula e facilita a
comunicação e a interação entre as comunidades e os agentes responsáveis pela preservação e estudo
dos bens culturais, possibilitando a troca de conhecimentos e a formação de parcerias para a proteção
e valorização desses bens.
A metodologia específica da Educação Patrimonial pode ser aplicada a qualquer evidência
material ou manifestação da cultura, seja um objeto ou conjunto de bens, um monumento ou um sítio
histórico ou arqueológico, uma paisagem natural, um parque ou uma área de proteção ambiental, um
centro histórico urbano ou uma comunidade da área rural, uma manifestação popular de caráter
folclórico ou ritual, um processo de produção industrial ou artesanal, tecnologias e
saberes populares, e qualquer outra expressão resultante da relação entre indivíduos e seu meio
ambiente.
2.6.4. Ações Afirmativas de defesa e promoção dos Direitos Humanos
Educação em Direitos Humanos (Parecer CP/CNE N° 8, de 06/03/2012, que originou a
Resolução CP/CNE N° 1, de 30/05/2012) está contemplada na Tóp. Esp. em Edu. Ambiental e
Direito Humanos, transversalmente, nas demais disciplinas do curso, como tema recorrente,
garantindo atendimento ao requisito legal.
Através do seu NAP, a IES garante o atendimento dos “princípios da educação em
direitos”: a dignidade humana, a igualdade de direitos, o reconhecimento e valorização das diferenças
e da diversidade, a democracia na educação, a transversalidade, o coordenador de curso é
orientado pelo NAP, que propicia ao aluno, regularmente matriculado, a permanência no ensino
superior, garantindo o direito à Educação Inclusiva, de acordo com as especialidades, acolhendo a
diversidade e garantindo educação justa e igualitária.

Ao NAP caberá promover ações de difusão dos Direitos Humanos, como processo
dinâmico, que envolva toda a comunidade acadêmica e que dissemine a necessidade de igualdade e
de defesa da dignidade humana.
A dimensão humana é uma busca incessante no processo formativo da Faculdade FABRAS
de modo que, inevitavelmente, passa a integrar as relações de trabalho no contexto institucional.
Conforme as orientações da Resolução CNE/ CP nº 01/2012, a política de valorização dos
Direitos Humanos será executada na perspectiva de qualificação continuada do corpo funcional,
vinculada à valorização do clima interno enquanto elemento agregador de um trabalho educativo de
qualidade.
Por se relacionar ao patrimônio maior da instituição, que é a relação entre as pessoas, esta
política assume os seguintes compromissos fundamentais:
Valorizar os recursos humanos nas suas diversas dimensões, de forma orientar uma
prática de respeito ao outro e as suas diversidades.
Realizar palestras e seminários que contemplem a temática.
Promover estudos e mapeamento dos tipos de violação dos direitos humanos na
região para direcionar os cursos e capacitação de toda comunidade acadêmica.
No regimento está previsto a punição e aplicação de sanções para qualquer tipo de
desrespeito ou violação dos direitos humanos seja no corpo discente, docente ou técnico
administrativo da faculdade.
2.6.4.1. Atendimento às Pessoas com Deficiência
Uma das prioridades da instituição é a inclusão educacional e social da pessoa com
deficiência, garantindo-lhe o acesso autônomo, o ingresso e a permanência em todos os serviços
oferecidos à comunidade. A estrutura física atende a proposta da Política Nacional de Educação
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva/2008, desde o ingresso do aluno até a conclusão do
curso.
Preocupa-se em proporcionar acessibilidade às pessoas com mobilidade reduzida
(permanente ou temporária) e à pessoa com deficiência, que apresente completo ou parcial
comprometimento de suas capacidades motoras, visuais, auditivas ou quaisquer outras que necessitem
de auxílio na busca por condições igualitárias, bem como aos portadores do Transtorno do Espectro
Autista (TEA), segundo a Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Até a presente data não tivemos
registros de alunos portadores de TEA.
O atendimento será feito pelo NAP e pela Clínica de Psicologia da Faculdade FABRAS
aos alunos, docentes e corpo técnico administrativo.
2.6.4.2. O conteúdo referente a Proteção dos Direitos da Pessoa com transtorno do Espectro Autista
(Lei nº 12.764 de 27/12/2012)
A Lei 12.764 de 27 de dezembro de 2012 institui a Política Nacional de Proteção dos
Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, reconhecendo os autistas, oficialmente, como
pessoas com deficiência, assegurando o direito a todas as políticas de inclusão do país, entre elas, as
de educação. O Transtorno do Espectro Autista aparece, geralmente, nos três primeiros anos de vida,
comprometendo as habilidades de comunicação e interação social.
O Transtorno do Espectro Autista é definido pela presença de déficits persistentes na
comunicação e interação social em múltiplos contextos. Este transtorno faz parte do Manual
Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V). Na perspectiva da educação inclusiva, a
educação especial passa a integrar a proposta pedagógica da escola regular para atender às

necessidades educacionais especiais de alunos com deficiência, transtornos globais de
desenvolvimento e de altas habilidades/superdotação.
A educação especial atende às especificidades dos alunos com deficiência e orienta a
organização de redes de apoio a formação continuada, a identificação de recursos, aos serviços e o
desenvolvimento de práticas colaborativas. Os alunos com transtornos globais do desenvolvimento
são aqueles que apresentam alterações qualitativas das interações sócias recíprocas e na comunicação,
um repertório de interesses e atividades restrito, estereotipado e repetitivo, incluindo- se nesse grupo
os alunos com autismo.
Na Faculdade FABRAS ao se inscrever, o candidato assinala que possui algum tipo de
deficiência. E, durante a realização do vestibular, o candidato tem à sua disposição serviços como
salas especiais, acesso às salas de aula, professor ledor, provas ampliadas e prorrogação para o
término da prova.
A Faculdade FABRAS desenvolve uma política para o atendimento aos alunos, docentes e
corpo técnico administrativo com deficiência, através do Núcleo de Apoio Psicopedagógico - NAP e
Clinica de Psicologia e em breve juntamente ao Serviço Aplicado de Psicologia, composto por
pedagogos, psicopedagogos e psicólogos que de forma interdisciplinar desenvolvem ações referentes
às questões que envolvam o aluno com necessidades especiais.
Entre as ações desenvolvidas destacam-se:
Suporte pedagógico ao professor, quando necessário;
Reestruturação do ambiente já existente, facilitando o acesso;
Organização de cursos de capacitação dirigidos a professores e funcionários;
Estimular e envolver a questão junto à comunidade acadêmica (corpo discente, corpo
docente e administrativo), apoiando projetos de iniciação científica, cursos de extensão sobre a
temática.
O conteúdo referente a Proteção dos Direitos da Pessoa com transtorno do Espectro Autista
(Lei nº 12.764 de 27/12/2012) está prevista nos cursos de graduação (presencial e EaD) na disciplina
Inclusão Social de Pessoas com Necessidades Especiais nas Organizações.
2.6.5. Igualdade Étnico Racial
Os Conteúdos Pertinentes às Políticas de Educação das Relações Étnico-Raciais e ao
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena (Lei n. 11.645 de 10/3/2008;
Resolução CNE/CP n. 01 de 17/06/2004). O tema para Educação das Relações Étnico-Raciais e para
o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena, nos termos da Lei Nº 9.394/96,
com a redação dada pelas Leis Nº 10.639/2003 e N° 11.645/2008, e da Resolução CNE/CP N° 1/2004,
fundamentada no Parecer CNE/CP Nº 3/2004, está inserido nos cursos de graduação na disciplina
“Edu. Étnico-raciais, Afro-Brasileira, Indígena e Quilombola”.
A Faculdade FABRAS entende que esta temática nos sistemas de ensino significa o
reconhecimento da importância da questão do combate ao preconceito, ao racismo e à
discriminação da sociedade em redução às desigualdades. A Lei 11.645 (BRASIL, 2008) e a
Resolução CNE/CP n.1 (BRASIL, 2004), que concedem a mesma orientação quanto à temática
indígena, não são apenas instrumentos de orientação para o combate à discriminação, são inclusive
leis afirmativas, no sentido de que reconhece a escola como lugar da formação de cidadãos e
afirmam a relevância desta em promover a necessidade de valorização das matrizes culturais que
fizeram do Brasil um país rico e múltiplo.
Cabe esclarecer que o termo raça é utilizado com frequência nas relações sociais brasileiras,
para informar como determinadas características físicas, como cor de pele, tipo de cabelo, entre

outras, influenciam, interferem e até mesmo determinam o destino e o lugar social dos sujeitos no
interior da sociedade brasileira. Contudo, o termo foi modificado pelo Movimento Negro que, em
várias situações, o utiliza com um sentido político e de valorização do legado deixado pelos africanos.
É importante esclarecer que o emprego do termo étnico, na expressão étnico-racial, serve
para marcar que essas relações tensas devido às diferenças na cor da pele e traços fisionômicos o são
também devido à raiz cultural plantada na ancestralidade africana, que difere em visão de mundo,
valores e princípios das de origem indígena, europeia e asiática. Assim sendo, a educação das relações
étnico-raciais impõe aprendizagens entre brancos, negros e índios, trocas de conhecimentos, quebra
de desconfianças e a criação de um projeto conjunto para construção de uma sociedade justa, igual,
equânime.
A proposta é que sejam discutidos os principais aspectos da sociedade brasileira
multicultural e pluriétnica, com o objetivo de aprofundar a reflexão dos elementos da miscigenação
étnico-racial e sua influência na construção social do Brasil. É estabelecido o cenário para o debate
étnico-racial, com ênfase nos indígenas e afro-brasileiros, com o objetivo principal de levar ao
reconhecimento e à igualdade de valorização das raízes africanas e indígenas, origem do racismo na
constituição da sociedade brasileira. Os temas abordados estimulam o estudante a pensar e agir de
forma ética na convivência em uma sociedade diversificada étnica, cultural e socialmente. Dessa
forma, a IES atende plenamente o requisito legal.
2.7. PDI E AS POLÍTICAS INSTITUCIONAIS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E À RESPONSABILIDADE SOCIAL
2.7.1. Políticas de Responsabilidade Social
A Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, que institui o SINAES, considera responsabilidade
social da instituição, especialmente o que se refere à sua contribuição em relação à inclusão social,
ao desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção
artística e do patrimônio cultural, itens que são amplamente contemplados nas políticas institucionais.
A Faculdade está aberta aos mais amplos setores sociais e suas ações estão sempre pautadas
pelos valores democráticos e acadêmicos, alicerçadas na produção crítica do conhecimento. Assim,
sua responsabilidade social manifesta-se na oferta de um ambiente propício à formação integral do
ser humano, de uma educação comprometida com a ética, a cidadania, o conhecimento e o
atendimento às necessidades contemporâneas, por meio de uma estrutura educacional inovadora e
diferenciada, contribuindo para uma melhor qualidade de vida do indivíduo e da sociedade.
Para a Faculdade FABRAS a responsabilidade social é uma ferramenta formadora de
competências que dialoga com a formação dos seus discentes tanto em aspectos sociais quanto
econômicos. Por isso trazer ao conhecimento dos nossos alunos os problemas da sociedade em geral
é preciso à conscientização de todo o corpo docente.
A relevância das ações de responsabilidade social está na construção coletiva das propostas
e atividades. É esta que possibilita à reflexão, a crítica, as competências, todas em um nível mais
elevado, para os seus estudantes e futuros profissionais.
Além do mais, a divulgação do conhecimento, de novas descobertas, projeção de vida e
possibilidades laborais, somam para a inserção das várias esferas da faculdade e nos mostra
transparente para a comunidade de forma geral, não somente em Planaltina, como em toda a região.
As melhores inovações e práticas de empreendedorismo são aquelas que de alguma forma
irão resolver algo real, e para tanto, o estudante deve estar capacitado para primeiramente identificar
os problemas e, após solucioná-lo. Assim, a proximidade com seu contexto ambiental, as dificuldades

enfrentadas pelas empresas de sua cidade, as questões ambientais e sociais irão de encontro com esses
alunos e ao mesmo tempo, a região de forma geral, irá contar com representantes cidadãos e
responsáveis. Desta forma, cumpre-se a função nossa função social que abrange além do ensino a
pesquisa e extensão.
A grande meta que se inscreve neste projeto pedagógico é, portanto, promover organicidade
e integração às políticas educacionais e ao atendimento da educação superior, de modo que se
evidencie sua preocupação com a ética e a diversidade na educação, bem como com a inclusão social,
o desenvolvimento econômico e a diversidade cultural e social da região. Outro ponto de visibilidade
da responsabilidade social serão os estágios extracurriculares da graduação à prestação de serviços
bem como consultoria, diagnóstico, recrutamento, seleção, treinamento e capacitação educacional. A
direção da faculdade implantou as seguintes ações:
Vestibular solidário: Realizar-se-á anualmente, com a inscrição por meio de doação
de alimentos não perecíveis para serem repassados a famílias ou instituições previamente cadastradas
para receberem as doações.
Gincana Solidária: Realizar-se-á anualmente, com o objetivo de arrecadar alimentos
não perecíveis à comunidade em situação de vulnerabilidade social da região. A doação será feita em
parceria com algumas empresas, as quais farão a distribuição efetiva às entidades filantrópicas
previamente cadastradas.
Campanha do Agasalho: Realizar-se-á anualmente, com objetivo de arrecadar
agasalhos, cobertores, roupa de frio para moradores de ruas e de comunidade em situação
vulnerabilidade social da região. A doação será feita em parceria com a comunidade acadêmica.
FIGURA 7. Campanha do Agasalho 2018

Fonte: Institucional

2.8. PDI E POLITICA INSTITUCIONAL PARA MODALIDADE EAD
A Ideal planeja com seu credenciamento EaD ser uma instituição de ensino de referência,
reconhecida pelos serviços educacionais oferecidos, sempre atenta às demandas da sociedade, tendo
sustentabilidade para agregar novas formas de produzir e distribuir o conhecimento.
A Instituição está balizada em referências e concepções educacionais voltadas para a
formação humana, fundamentada em princípios de cidadania, de responsabilidade social e ambiental,
buscará estar sempre em sintonia para oferecer uma formação profissional adequada aos altos padrões
exigidos na atualidade pelo setor produtivo e mercado de trabalho em geral. Desta forma, após definir
as políticas que nortearão suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, apresenta as áreas de sua
atuação.
2.8.1. Perfil do Egresso para o EaD
O projeto pedagógico de cada curso a ser implantado pela Ideal para modalidade EaD
contemplará elementos indispensáveis para a formação de egressos que reflita a missão institucional,
os objetivos da instituição e os princípios filosóficos na modalidade EaD da IES contidos no PPI da
Faculdade.
Em cada projeto pedagógico está definido o perfil profissional levando-se em consideração
a formação científica e humanística, enfatizada pelos aspectos éticos, socioambientais e de cidadania,
e uma preocupação de entendimento da realidade regional, bem como um propósito de contribuição
para com a comunidade local.
Com os currículos estruturados e associados a uma prática transformadora, enfatizando a
competência profissional e a habilidade na resolução de problemas, busca-se educar para a autonomia,
para a capacidade de iniciativa, de senso-crítico e de autoavaliação, para a responsabilidade e para a
ampliação de concepção e realização de projetos de vida e profissionais.
A missão da instituição para modalidade EaD reflete de forma significativa na definição do
perfil do egresso e, em decorrência, na construção da matriz curricular proposta para os cursos EaD.
A partir do perfil desenhado para o egresso de cada curso da Faculdade, busca-se a construção de
matrizes curriculares que refletissem esse ideal, com conteúdos necessários devidamente
selecionados, capazes de levar ao desenvolvimento das competências e habilidades esperadas.
A necessidade de preparação dos alunos para o mundo do trabalho, de atendimento às novas
demandas econômicas e de emprego, de formação para a cidadania crítica, de preparação para a
participação social em termos de fortalecimento ao atendimento das demandas da comunidade e de
superação de suas necessidades, de formação para o alcance de objetivos comprometidos com o
desenvolvimento harmônico, de preparação para entender o ensino como prioridade fundamentada
em princípios ético-filosóficos-culturais-pedagógicos, que priorizem efetivamente a formação de
pessoas, reconhecendo a educação como processo articulador/mediador, indispensável a todas as
propostas de desenvolvimento sustentável a médio e longo prazos, e a de propiciar formação ética,
explicitando valores e atitudes, por meio de atividades que desenvolvam a vida coletiva, a
solidariedade e o respeito às diferenças culturalmente contextualizadas foram os pilares da definição
do perfil dos egressos.
2.8.1.1. Competências a serem desenvolvidas
Para a definição das competências a serem desenvolvidas a Faculdade recorreu ao
Referencial para as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Graduação. A esses
referenciais de cada área, foram acrescentadas as competências próprias dos profissionais que a

Faculdade pretende formar. Independentemente do curso, a Ideal almeja formar profissionais que
demonstrem as seguintes competências:
Tomada de decisões: o trabalho dos profissionais egressos da Ideal deve estar
fundamentado na capacidade de tomar decisões, visando o uso apropriado, eficácia e custoefetividade da força de trabalho, de equipamentos, de procedimentos e de práticas. Para este fim, os
mesmos devem ser capazes de avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais adequadas, baseadas
em evidências científicas.
Comunicação: os profissionais egressos da Ideal devem ser acessíveis e capazes de
interagir com outros profissionais e o público em geral, através da comunicação verbal e não-verbal,
das habilidades de escrita e leitura e do domínio de tecnologias de comunicação e informação.
Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os egressos da Ideal deverão estar
aptos a assumir posições de liderança, sempre tendo em vista o bem-estar da comunidade. A liderança
envolve compromisso, responsabilidade, empatia, habilidade para tomada de decisões, comunicação
e gerenciamento de forma efetiva e eficaz.
Administração e Gerenciamento: os profissionais devem estar aptos a tomar
iniciativas, fazer o gerenciamento e administração tanto da força de trabalho quanto dos recursos
físicos e materiais e de informação, da mesma forma que devem estar aptos a serem empreendedores
na equipe que integram.
Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender
continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática, como forma de se manterem atualizados
e capazes de atenderem as demandas da sociedade.
Essas competências comuns, bem como as específicas, destacadas por cada Projeto
Pedagógico, supõem a formação de atitudes e de valores e o desenvolvimento e domínio de
conhecimentos e habilidades gerais e específicos, que levem em conta a realidade local e regional, de
sua relação com os avanços das áreas dos cursos a serem ofertados pela Ideal no contexto nacional.
2.8.1.2. Seleção de Conteúdos
Partindo do princípio de que o ensino deve estar voltado para a interpretação e a
transformação da realidade, como consta no perfil de egresso estabelecido pela instituição, os
conteúdos dos projetos pedagógicos de cada curso estão selecionados, organizados e situados em um
contexto real, refletindo o desenvolvimento teórico-prático do campo da ciência, o percurso
percorrido pela sociedade, as necessidades regionais e as características do mundo do trabalho
contemporâneo.
Os conteúdos são considerados como um dos recursos utilizados pelos alunos, um
instrumento que associado com o conhecimento construído e a prática incentivada, vão nortear a sua
trajetória de formação profissional. Nesse processo, opta-se por incorporar conteúdos científicos,
universais, amplos e que, com sentido e reflexão, extrapolem a simples aplicação instrumental dos
mesmos e se tornem um pilar consistente para o desenvolvimento do indivíduo como profissional e
como ser humano que faz a diferença na comunidade em que está inserido.
Os conteúdos são selecionados tendo em vista o perfil do egresso, as competências e
habilidades a serem desenvolvidas. Nessa seleção devem ser observados alguns critérios gerais, entre
os quais cabe destacar:
Relevância social, com vistas a atender às necessidades e condições regionais, guardando-se sua
inserção no contexto nacional e internacional, bem como considerando as expectativas dos
diferentes segmentos sociais no que se refere à atuação dos profissionais da área;

Atualidade, caracterizada pela incorporação de novos conhecimentos produzidos e pela releitura
sistemática dos disponíveis, com referência a padrões regionais, nacionais e internacionais do
avanço científico-tecnológico e à universalidade do conhecimento;
Potencialidade para o desenvolvimento intelectual dos alunos, permitindo-lhes lidar com
mudanças e diversidades de ordens diversas, e a busca, avaliação e seleção crítica de novas
informações em diversificadas fontes;
Conteúdos estruturantes de diferentes campos de conhecimento, com maiores
possibilidades de integração horizontal entre as diferentes áreas de estudos e integração vertical,
passíveis de organizar a aprendizagem do aluno em níveis crescentes de complexidade.
A cultura, os interesses e as características dos alunos também são critérios centrais
considerados na seleção e na organização dos conteúdos ministrados nos cursos oferecidos pela
Faculdade FABRAS.
2.8.1.3. Princípios Metodológicos
Destacam-se, como metodologia de ensino-aprendizagem as seguintes atividades: aulas
dialogadas, dinâmicas de grupo, leituras comentadas, fichamentos, aulas expositivas, visitas técnicas,
aulas práticas, ensaios em laboratórios, estudos de meio, pesquisa bibliográfica e iniciação científica.
Além disso, é estimulado o uso de metodologias de ensino baseadas na interação, tais como
a discussão; o debate; a mesa redonda; o seminário; o simpósio; o painel; o diálogo, a entrevista; e o
estudo de casos; e o uso, em algumas áreas, da metodologia do aprendizado baseado em problemas,
com o estudo centrado em casos reais.
Além das tradicionais práticas amplamente conhecidas, a Faculdade FABRAS adota,
quando possível, no âmbito dos seus cursos, algumas alternativas didático-pedagógicas, tais como:
Utilização de recursos audiovisuais e multimídia em sala de aula;
Utilização de equipamentos de informática com acesso à Internet;
Desenvolvimento de trabalhos em parceria entre os cursos que são oferecidos pela
Faculdade FABRAS, cujas atuações venham a complementar de forma recíproca a formação do
aluno;
Utilização de simulações como recursos didáticos.
2.8.1.4. Disciplinas ofertadas nos cursos de graduação presencial
Considerando o aspecto da modalidade semipresencial como quaisquer atividades
didáticas, módulos de ensino-aprendizagem centrados na autoaprendizagem e com a mediação de
recursos didáticos organizados em diferentes suportes de informação que utilizem tecnologias de
comunicação remota, a Faculdade FABRAS disponibiliza atualmente a oferta de disciplinas na
modalidade semipresencial em todos os cursos, com base no art. 81 da Lei n° 9.394, de 20 de
Dezembro de 1996 e Portaria nº 1.134, de 10 de outubro de 2016.
As avaliações das disciplinas ofertadas na modalidade semipresencial serão presenciais.
A direção nomeou um tutor e adequou os conteúdos das disciplinas na plataforma virtual da
faculdade. A oferta das disciplinas na modalidade semipresencial inclui métodos e práticas de
ensino-aprendizagem que incorporem o uso integrado de tecnologias de informação e comunicação.
Nas disciplinas semipresenciais, a frequência do aluno é registrada, nos encontros presencial que
acontecem durante o curso e na realização das atividades solicitadas por meio do ambiente virtual
de aprendizagem. Portanto, as atividades das disciplinas que forem ofertadas de forma parcial ou

integral à distância, são consideradas conteúdos aplicados e a sua não realização implicará na
aposição de ausência para o aluno nas aulas a que correspondem as atividades não realizadas.
2.8.2. Tecnologias de informação e comunicação – TIC’s – no Processo Ensino-Aprendizagem
para o EaD
O Acesso dos estudantes às Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s) constitui- se
como uma prioridade da faculdade, visto que este estimula a Interatividade entre professores,
estudantes e coordenação de curso. A faculdade dispõe de um sistema acadêmico desenvolvido para
atender suas necessidades, O aluno tem acesso ao sistema pelo portal da faculdade e por meio de
login e senha, tem acesso a diversos tipos de serviços. Por meio do sistema acadêmico é possível
observar:
a) Controle de frequência dos estudantes;
b) Programação e prevalência das avaliações presenciais sobre outras formas de avaliação;
c) Observância da interdisciplinaridade e contextualização nos processos de avaliação previstos nas
disciplinas;

d) Familiaridade dos estudantes com os recursos da informática com o uso de
aplicativos disponibilizados nos tabletes,
e) Controle e lançamento de notas;
f) Postagem de material didático;
g) Solicitação de declarações, requerimentos ou documentos diversos.
A utilização da internet e das tecnologias da informação são de suma importância para a
formação de um gestor e os programas referentes aos respectivos cursos estarão disponíveis no
laboratório de informática.
2.8.3. Procedimentos de Avaliação dos Processos de Ensino Aprendizagem
2.8.3.1. Avaliação para cursos EaD
O processo de avaliação e o seu resultado deve permitir aos estudantes que se orientem no
desenvolvimento da aprendizagem e aos professores que possam planejar e rever suas atividades,
considerando os objetivos do curso e o perfil do egresso.
Na educação superior, sobretudo nos cursos de graduação, em que as Diretrizes Curriculares
estabelecem o perfil de egresso, as competências e habilidades a serem desenvolvidas durante sua
formação, o processo de avaliação, embora muitas vezes se apresente complexo, requer visibilidade
do processo de aprendizagem estabelecido na proposta pedagógica de cada curso.
Vale destacar que a avaliação é um método, um instrumento, portanto, ela não tem um fim,
em si mesma, mas é sempre um meio, um recurso, e como tal deve ser usada. Neste sentido, a
Faculdade FABRAS compreende a avaliação, como um instrumento ou método de aferição que pode
ao mesmo tempo constatar resultados positivos e negativos, e dar direcionamentos sobre seu processo
de ensino-aprendizagem.
O processo de avaliação deverá levar o aluno a tomar consciência de suas dificuldades,
compreender o significado do que estuda, refletir sobre o que está sendo realizado e perseverar até
conseguir um grau aceitável de compreensão.
Portanto, para atender a esse propósito, a avaliação na Faculdade será diagnóstica, formativa
e somativa, proporcionando aos alunos acompanharem seu desenvolvimento e identificar suas
deficiências.

Na perspectiva da avaliação diagnóstica, este processo permitirá identificar a existência ou
não de conhecimentos para efetivação da aprendizagem, configurando-se como parte integrante do
processo de avaliação. Do ponto de vista da avaliação formativa, buscar-se-á o fornecimento de
informações que orientarão o docente na melhoria do desempenho dos discentes durante o processo
do ensino-aprendizagem.
A avaliação somativa permitirá o fornecimento de informações sobre o desempenho final do
aluno e subsidiará a aferição do valor final de sua nota, ou seja, sua aprovação ou reprovação. A
regulamentação da avaliação acadêmica está contida nos artigos do Regimento da Instituição abaixo
transcritos, bem como nos projetos pedagógicos dos cursos.
Orientada pela avaliação institucional e pelo modelo e critérios de avaliação da
aprendizagem na Ideal, o programa de EaD seguem os procedimentos de acompanhamento da
aprendizagem do aluno, do desempenho do professor, da autoavaliação dos atores e da eficácia do
programa e de seus aspectos pedagógicos, administrativos e tecnológicos.
A avaliação da aprendizagem do aluno contempla o processo e os resultados alcançados por
intermédio de avaliação formativas e somativas referentes ao programa, às disciplinas virtuais, às
unidades temáticas.
As avaliações formativas são realizadas online, utilizando o banco de questões de forma
randômica, com mecanismo de feedback imediato ou, conforme o caso, feedback do Tutor online e
os fóruns de discussão. Ambos os mecanismos respeitam o tempo de aprendizagem de cada aluno e
possibilitam a recuperação paralela da aprendizagem, ao indicar no feedback aos alunos os conteúdos
que necessitam ser revistos, inclusive com os conteúdos de reforço e complementares, sugeridos pelo
Tutor online sob a supervisão do Professor Responsável pela Disciplina.
Considerando a matriz curricular dos cursos de graduação da Faculdade FABRAS terem no
mínimo 5 (cinco) disciplinas por semestre, a cada mês o aluno terá que concluir uma disciplina
conforme previsto no calendário acadêmico e calendário de aulas. Em caso de reprovação na
disciplina o discente poderá solicitar via requerimento próprio junto ao DCA – Departamento de
Controle Acadêmico da unidade sede ou no polo de apoio presencial a AVII até a primeira semana
subsequente da próxima disciplina.
As avaliações somativas são realizadas de forma presencial de acordo com os critérios,
normas e procedimentos da Faculdade FABRAS. Serão aplicadas da seguinte forma as avaliações de
aprendizagem on line e presencial:
Avaliação presencial (AVI), será aplicada ao final de cada disciplina conforme
calendário acadêmico, incluindo todo conteúdo aplicado na disciplina, contendo 60% de questões
objetivas e 40% de questões discursivas, valendo (6 pontos);
Será que Aprendi I e II, avaliação realizada na plataforma de ensino e aprendizagem
(moodle), está avaliação permitirá ao professor ler, avaliar e comentar as produções dos alunos. Será
realizada preferencialmente nos modos de "escrita on-line", exclusivo para envio de textos simples,
ou "envio de arquivo único", mais adequado a envio de tabelas, gráficos, imagens, PDFS, PPTS, entre
outros. As notas ficaram disponíveis para conhecimento do aluno e o professor/tutor pode exportar
os resultados para planilha Excel. Um aluno não poderá ver a tarefa do outro. Está atividade terá total
(1 pontos cada atividade);
Fórum 1, de única discussão simples para discussões curtas o com tempo limitado
que abordam um único tema ou assunto. Este fórum será bastante produtivo para manter os alunos
focados nas unidades da disciplina. Este terá total de (1 ponto).
Fórum 2, fórum P e R (Pergunta e Resposta) será uma avaliação para que
professor/tutor abra um debate com uma pergunta para ser respondida pelos alunos. Por padrão esse

fórum ocultará as respostas de outros alunos até que se responda à pergunta. Após a postagem inicial
os alunos poderão ver e comentar as respostas de outros alunos. Esse recurso garante igual e
oportunidade aos alunos e encoraja o raciocínio independente. Este terá total de (1 pontos).
Avaliação presencial (AVII), será aplicada até limite de uma semana após o
encerramento do modulo, o aluno deverá solicitar via requerimento no DCA/CAA da sede ou no Polo
de Apoio Presencial, após o pagamento da taxa, será liberada a avaliação contendo todo conteúdo
aplicado na disciplina, contendo 60% de questões objetivas e 40% de questões discursivas, valendo
(10 pontos);
De acordo com os critérios da Faculdade FABRAS, o aluno para ser considerado aprovado,
deverá obter Média Final (MF) igual ou superior a 7.0 (sete) numa escala de 0 a 10 pontos. O aluno
que não conseguir atingir a média 7.0 deverá fazer uma AVII (está de Recuperação com todo conteúdo
da disciplina/modulo).
O aluno que optar em fazer a AVII deverá solicitar via requerimento próprio no DCA/CAA
na Sede ou no Polo de Apoio presencial que estiver matriculado, a AVII terá um custo de acordo com
legislação vigente, após a liberação da taxa feita pelo Setor financeiro o aluno fará a sua avaliação até
limite de 7 dias após conclusão da disciplina.
Nas avaliações escritas, não será permitido o uso de lápis ou grafite, somente canetas de tinta
azul ou preta e o tempo máximo de duração das mesmas será de 180 (cento e oitenta) minutos.
Há ainda a segunda chamada, aplicada à AV1. O aluno com direito a segunda chamada é
aquele que por motivos de acordo com regimento interno justificou sua ausência e não realizou a
AVI.
O desempenho e o progresso do aluno, além de sua participação ativa e cooperativa, são
acompanhados continuamente pelo tutor online, pelo coordenador do curso e pelo NEaD e pela
coordenação pedagógica, quando for o caso, sendo continuamente estimulados a autoavaliação e o
autogerenciamento da aprendizagem.
A frequência dos alunos é mensurada pela sua produtividade; ele terá que realizar no
mínimo,75% (setenta e cinco por cento) das atividades propostas. O acompanhamento da realização
das atividades para fins de apuração de frequência se faz por intermédio dos relatórios gerenciais do
ambiente virtual de aprendizagem (moodle), através da barra de progressão e pela lista de presença
nos encontros presenciais.
O projeto de EAD da Faculdade FABRAS responde ao sistema de avaliação institucional
liderado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA). Ao final de cada período letivo, os alunos de
EaD participam da avaliação institucional com itens específicos para Educação a Distância.
2.8.3.2. Atividades Presenciais
2.8.3.2.1. Curso de Pedagogia EaD
1. Práticas Pedagógicas I, II, III e IV: As atividades poderão ser realizadas no
laboratório de informática ou brinquedoteca de acordo com o cronograma da disciplina.
2. Monitoria: Os monitores sob a supervisão de tutores, terão atividades como a
orientação em trabalhos de laboratório de informática, brinquedoteca, biblioteca, de campo e outros
compatíveis com seu grau de conhecimento e experiência. A monitoria funcionará de acordo com
regulamento próprio.
3. Estágio Supervisionado I, II, III e IV: a partir do quinto semestre e será realizado
em instituições de ensino públicas ou privadas conveniadas com a Faculdade FABRAS.

2.8.3.2.2. Curso de Gestão Pública EaD
1. Avaliação presencial é o projeto integrador: O Projeto Integrador tem o objetivo
de desenvolver nos discentes a capacidade de aplicação dos conceitos e teorias estudadas durante o
curso de forma integrada, proporcionando-lhe a oportunidade de confrontar as teorias estudadas com
as práticas profissionais existentes, para consolidação de experiência e desempenho profissionais.
Para os cursos de Tecnologia a faculdade propôs a modalidade de Projeto Integrador, por
não ter o curso a obrigatoriedade de trabalho de conclusão de curso. Para os cursos de Tecnologia o
projeto integrador está previsto para os quatro semestres do curso.
2.7.3.3. Metodologia dos Encontros Presenciais
As aulas presenciais nos Polos de Apoio Presencial, cumprem calendário previamente
divulgado pela Faculdade FABRAS para explicação de conteúdo, acompanhamento de atividades
previstas, esclarecimento de dúvidas e propostas de trabalhos, distribuição de material, orientação
sobre o estudo na modalidade a distância e procedimentos de avaliação.
Para esses momentos, a Ideal conta com os tutores presenciais, equipe técnica administrativa
nos Polos de Apoio Presencial e Coordenador do NEaD, conjuntamente, atendem aos alunos em suas
necessidades acadêmicas, tecnológicas e administrativas.
Cada aula in loco é seguida ou precedida por uma aula dedicada à elaboração de atividades,
orientadas pelo professor/tutor no Polo de Apoio Presencial, que podem ser realizadas
individualmente ou em pequenos grupos e discutidas em sessões de bate-papo, em fóruns de
discussão, em publicações individuais e coletivas, em pesquisas etc.
As atividades de aprendizagem são elaboradas pelos docentes, para que o aluno reflita acerca
dos conteúdos da disciplina/curso e aprofunde os seus conhecimentos. Entre as várias atividades,
podemos citar:
2.8.3.3.1. Atividades individuais:
Escritas: exercícios na forma dissertativa e/ou em testes de múltipla escolha,
pesquisas, leituras e tarefas complementares;
Fóruns de discussão: comunicação assíncrona em que pontos de discussão
relacionados aos temas centrais do programa das disciplinas/cursos são debatidos e registrados por
professores e alunos;
Fale com tutor: momento síncrono em que alunos e professores/tutores encontramse para debater o assunto proposto, obter esclarecimentos, dar sugestões, pedir orientações etc. São
também oportunidades para tirar dúvidas e dar continuidade aos debates;
Artigo: elaboração de texto a partir de pesquisas bibliográficas e/ou de campo,
orientada pelo professor e destinada à publicação;
Resenha crítica: indicação de artigos e/ou obras relacionadas à temática da disciplina
para estudo e análise crítica;
Projeto de pesquisa: orientação à escolha de um tema relacionado ao conteúdo da
disciplina para pesquisa e elaboração de um projeto;
Perguntas e respostas: questões elaboradas e respondidas pelos próprios alunos em
fóruns de discussão, a partir dos conteúdos estudados e sob o acompanhamento do professor tutor;

2.8.3.3.2. Atividades em grupo:
Aprendizagem com Base em Problemas (ABP): situação-problema hipotética em
que grupos de alunos buscam a solução, a partir de procedimentos específicos determinados pela
metodologia da técnica;
Estudo de caso: situação específica em que os alunos têm que estudar e interrelacionar o caso com as teorias e conceitos abordados no conteúdo da disciplina, a partir de questões
propostas pelo professor-orientador;
Debate: discussão em pequenos grupos e defesa de determinado posicionamento
sobre temas propostos pelo professor-orientador, a partir de um calendário de tarefas, procedimentos
e estratégias específicas;
Brainstorming: apresentação de uma palavra ou ideia pelo professor-tutor, para que
os alunos possam exprimir seus conceitos e concepções sobre ela;
Resenha crítica: indicação de artigos e/ou obras relacionadas à temática da disciplina
para estudo e análise crítica;
Quadros comparativos: preenchimento das lacunas de um quadro que apresenta
diferentes teorias, conceitos ou perspectivas sobre uma mesma temática, confrontando-os;
Argumentação estruturada: metodologia que permite ao aluno participar dos
fóruns, demonstrando estudos e reflexões sobre os conteúdos do curso, a partir de procedimentos
estruturados;
Escritas: exercícios na forma dissertativa e/ou em testes de múltipla escolha,
pesquisas, leituras e tarefas complementares.
2.8.3.3.3. Material de apoio
Os conhecimentos são organizados e disponibilizados para os alunos por meio do material
de apoio, para que o aluno possa acessar a qualquer tempo e lugar. Para tanto, são utilizados
softwares educacionais de última geração, com recursos visuais e auditivos. Além disso, textos
complementares são colocados no Material de Apoio, no Portal da IDEAL, os quais ilustram e
aprofundam as questões tratadas no assunto principal. A estrutura do conjunto do material na web
de uma disciplina é composta de:
Apresentação geral: resumo dos conhecimentos da disciplina que será trabalhada;
Como estudar: orientação sobre como estudar;
Apresentação dos professores: pequena apresentação, apresentação do coordenador
e professor/tutor.
Os conteúdos das disciplinas são:
Autoexplicativos: apresentam conceitos e informações que detalham os principais
aspectos dos conhecimentos centrais;
Integrados: associam os conceitos e informações principais dos conteúdos a espaços
digitais externos, que, articulados com novas visões sobre o mesmo assunto, possibilitam o confronto,
a interdisciplinaridade e a complementaridade dos conhecimentos estudados;
Ilustrativos: contêm gráficos, animações, desenhos, fluxogramas, tabelas, entre outros
recursos visuais, que ilustram e propiciam a interatividade conteúdo/aluno sobre o que está sendo
apresentado;
Auto complementares: contêm indicações de livros, filmes, revistas, artigos, sites e
bibliotecas virtuais, que complementam o conteúdo principal e favorecem o aprendizado do aluno.

2.8.3.4. Atividades Práticas e Estágios
É convicção da Ideal, em sintonia com o que preconizam as diretrizes curriculares do
Ministério da Educação, que o ensino não se realiza sem o enlace com a sociedade, não sendo, assim,
possível o aprendizado sem a inserção efetiva na realidade social. Em outras palavras, o ensino,
a pesquisa e a extensão são indissociáveis e isso se aplica, evidentemente, aos estágios participativos
e às atividades práticas que desenvolvem o aprendizado teórico. Isso porque o aprendizado não se
confina à sala de aula, mas ocorre nas relações entre professores, alunos e sociedade e, nesse contexto,
o ensino a distância tem um significativo papel a desempenhar, uma vez que é capaz de unir
comunidades dispersas no território nacional em torno de interesses comuns de crescimento,
tornando-se, assim, fator de união e de mudança social.
As atividades fora das salas de aula rompem o caráter puramente informativo das disciplinas,
fazendo com que os conteúdos estudados ganhem vida e mostrem como se articulam com a realidade
social e, mesmo, com outras disciplinas, visto que um trabalho de pesquisa, com frequência, implica
a adoção de vários referenciais teóricos. O docente orienta essas atividades, propondo um problema
para pesquisa, sendo a atividade proposta de significativa pertinência para a comunidade em que o
aluno está inserido.
Nesse sentido, a Coordenação NUPPE estimula um diálogo frequente entre os professores
dos cursos e os coordenadores e professores tutores nos Polos de apoio Presencial, de modo que haja
um fluxo de informações sobre as diferentes realidades em que os alunos estejam inseridos.
Além disso, a Faculdade FABRAS entende o estágio curricular como um processo
interdisciplinar fundamental na consolidação da formação profissional desejada para o cumprimento
dos objetivos de cada curso, integrando teoria à prática e dando ao formando a oportunidade de
vivenciar a realidade do mercado de trabalho em que está inserido. Componente curricular
obrigatório, o estágio é parte integrante do curso, supervisionado por docentes, e, em momento algum,
pode ser compensado com qualquer outra atividade, podendo o aluno estagiar tanto em organizações
públicas quanto privadas.
O objetivo é promover um acompanhamento sistemático das atividades de estágio junto aos
Polos, de modo que se possa extrair o máximo proveito desse recurso para uma educação mais
completa e inserida na realidade. Assim, cabe aos docentes supervisores dos estágios acompanhar
os alunos na elaboração do Plano de Estágio, tendo em vista os objetivos pedagógicos desejados de
pesquisa e profissionalização, evitando-se que esse tempo importante da formação do acadêmico seja
vivido como uma atividade rotineira. As atividades complementares somam-se ao estágio, na
oportunidade que oferecem de um engajamento mais amplo na realidade exterior e no mundo da
pesquisa e da cultura, ajudando o formando a abrir espaços para uma vivência mais integrada entre
teoria e contexto social.
Nesse sentido, a Faculdade FABRAS estimula que esse engajamento não se restrinja ao
cumprimento de carga horária e possa propiciar a realização de trabalhos que integrem e sintetizem o
aprendizado acumulado ao longo do curso. Por sua vez, os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs)
unem a fundamentação teórica com os aspectos práticos da profissão e as realidades socioculturais
típicas de cada região, da mesma forma que estimulam a participação em atividades voluntárias
desenvolvidas junto a organizações privadas, públicas e não governamentais. Por fim, as atividades
práticas estimulam a interdisciplinaridade e aproximam os alunos da realidade em que materializam
o conhecimento acumulado na experiência profissional e o aprendizado adquirido no período de
formação acadêmica.

2.8.3.5. Atividades Acadêmico-Científico-Culturais, Atividades Complementares e de Estágios.
2.8.3.5.1. Atividades Acadêmico-Científico-Culturais
As atividades acadêmico-científico-culturais serão desenvolvidas ao longo do curso por
meio de atividades teórico-práticas de aprofundamento em áreas específicas de interesses do aluno.
Dentre as várias formas de articulação, os alunos deverão ser incentivados a:
Participar dos “Encontros promovidos para a graduação” série de seminários e
atividades culturais apresentadas por alunos dos cursos de graduação;
Participar de Semanas Acadêmicas ministradas por acadêmicos e profissionais de
várias áreas buscando a articulação da Educação com outras ciências e com a tecnologia;
Frequentar Congressos de Iniciação Científica;
Produzir textos paradidáticos;
Envolver-se com técnicas modernas de comunicação;
Aprimorar as relações interpessoais, desenvolvendo trabalhos em equipe;
Participar do processo de redação de textos científicos.
Participar de atividades de monitoria como prática de iniciação à docência.
2.8.3.5.2. Estágio Supervisionado
O estágio, nos cursos de graduação EaD e presencial, é um momento indispensável ao
aprofundamento das reflexões teóricas, à articulação com a dinâmica da realidade e ao
desenvolvimento das habilidades técnico-teóricas imprescindíveis ao desempenho profissional. Por
meio do estágio os alunos entrarão em contato com o campo de trabalho propriamente dito. Visa,
portanto, oferecer condições para a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos ao longo do
curso, que facilitarão o exercício profissional.
Pretende-se que os estagiários, ao final de sua formação, desenvolvam habilidades que
possibilitem condições para o exercício ético de sua profissão, assumindo o compromisso com a
permanente busca do saber, com a responsabilidade e competência diante dos que buscam seus
serviços profissionais, principalmente no que diz respeito ao sigilo profissional. A condição precípua
do estágio é sua natureza didática, sendo a coordenação e supervisão indispensáveis para este fim.
A Faculdade FABRAS, tendo presente com seu compromisso social, buscará oferecer aos
estagiários qualidade no exercício das atividades propostas, estabelecendo relações entre conteúdo
teórico e vivência concreta, articulando ação-reflexão-ação, oferecendo a maior diversidade
possível em abordagens e campo da atuação. As atividades de estágio supervisionado estão
normatizadas em regulamento próprio.
O Estágio, obrigatório para integralização do Currículo Pleno, rege-se pela legislação vigente
e pelas normas estabelecidas pelo órgão federal competente e terá regulamentação própria. Os
Estágios Supervisionados constam das atividades de prática profissional, exercidas em situações reais
de trabalho, sem vínculo empregatício. Os Estágios Supervisionados objetivam oferecer aos
acadêmicos, uma efetiva vivência profissional por meio de atividades de caráter acadêmicoprofissionalizante, que terão como produto final, relatório de estágios, projetos e trabalhos simulados.
Para cada aluno é obrigatória a integralização da carga horária total do estágio prevista na
matriz curricular do curso, nela podendo incluir as horas destinadas ao planejamento, à orientação
paralela e avaliação das atividades. O Estágio de cada curso será coordenado pelo NEAD juntamente
com o NUPPE, sendo de sua competência:
organizar, coordenar e supervisionar as atividades de estágio;

orientar e assessorar os estagiários fornecendo-lhes, sempre que necessário, subsídios
para a formulação de programas e relatórios individuais;
dar conhecimento, periodicamente, à Coordenação de Curso quanto ao
desenvolvimento das atividades de estágio e apresentar semestralmente, relatório geral das atividades;
manter devidamente arquivados todos os documentos referentes às atividades de
estágio e zelar pela sua guarda;
fixar os cronogramas e os prazos das atividades de Estágio;
baixar normas e orientações aos estagiários ouvido o Coordenador de Curso e
observadas as disposições legais e regimentais; e
exercer quaisquer outras atribuições que lhe forem conferidas por Lei, e por este
Regimento.
O NEAD/NUPPE proporá, por regulamento próprio, a forma, o desenvolvimento e a
avaliação das atividades de Estágio, aprovado pela Coordenação de curso e NDE.
2.8.3.5.2.1. Regulamento do núcleo de prática, pesquisa e extensão - NUPPE
ÂMBITO E FINALIDADE
O Núcleo de Prática, Pesquisa e Extensão consiste num órgão de apoio didático- pedagógico
e tem a finalidade de organizar, acompanhar e colaborar com a execução das atividades de estágios
supervisionado e extracurricular a serem realizadas pelos alunos dos cursos de graduação da Ideal.
OBJETIVOS DO NUPPE
I - Gerenciar em consonância com as Coordenações de Curso, todo o processo de
desenvolvimento de práticas; estágios supervisionados ou extracurricular ou não, dos cursos de
graduação;
II - Integrar os cursos de graduação com a comunidade, com vistas à melhoria da
qualificação profissional;
III - - Atender o aluno em fase de estágio, para orientar o acadêmico sobre a estruturação e
fundamentação legal do Estágio Supervisionado Curricular e Extracurricular;
IV - Prover a infraestrutura necessária para o atendimento aos alunos em fase de estágio
supervisionado;
V - Estabelecer intercâmbio entre os cursos de graduação e todas as empresas,
organizações, instituições que, de certa forma, propiciem estágios aos alunos de graduação;
VI - Familiarizar os estudantes dos cursos de graduação com o mercado de trabalho e
mantê-lo informado sobre as oportunidades profissionais disponíveis;
VII - Organizar e manter atualizado um cadastro automatizado referente às oportunidades
de estágios para os cursos de graduação;
VIII - Efetivar metodologia de organização e acompanhamento do estágio, incluindo
atividades de supervisão, visita e avaliação de estágio.
IX - Protocolar todos os documentos entregues ao NUPPE;
X - Checar condições dos acadêmicos nas entidades que realizam estágio;
ORGANIZAÇÃO DO NUPPE
O NUPPE será constituído da seguinte estrutura administrativa e deliberativa:
I- Coordenação do NUPPE;
II- Coordenação do Estágio Supervisionado;
III- Orientador de Estágio Supervisionado;

IV- Supervisor de Estágio;
V- Discentes Estagiários.
ATRIBUIÇÃO DA COORDENAÇÃO DO NUPPE
Compete ao Coordenador do NUPPE:
I - Elaborar relatórios periódicos sobre as atividades do Núcleo;
II - Divulgar as oportunidades de estágios disponíveis;
III - Elaborar e atualizar o Manual de Estágio Supervisionado (normas gerais, direitos e
deveres do estagiário e dinâmica de encaminhamento às instituições);
IV - Divulgar para as empresas, organizações e instituições a condição e
disponibilidade dos discentes para a realização de estágios, sempre em consonância coma
coordenação de curso, realizando desta forma a divulgação do curso junto à comunidade em que a
Faculdade esta inserida;
V - Colaborar na ação de firmar convênios ou outras cooperações para proporcionar,
reciprocamente estágios nas diversas áreas;
VI - Representar, na área de interesse, da faculdade junto a Empresas, públicas e
privadas, órgãos Públicos e Institutos de Pesquisa com os quais a faculdade mantem convênios de
estágio.
2.8.3.5.3. Atividades Complementares
As Atividades Complementares são componentes curriculares introduzidos nas estruturas
curriculares dos cursos de graduação da Faculdade FABRAS, obrigatórios, enriquecedores e
implementadores do perfil do formando dos cursos superiores de graduação da IES. Possibilitam a
flexibilização do currículo pleno, propiciam aos graduandos o aprofundamento temático e
interdisciplinar do curso, o reconhecimento, por avaliação de habilidades, conhecimento e
competência do aluno, inclusive adquirida fora do ambiente acadêmico, incluindo a prática de estudos
e atividades independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas
relações com o mercado do trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade. Devem ser
realizadas durante o período em que o aluno esteja matriculado no curso, ou seja, só serão
consideradas as atividades realizadas a partir da data da primeira matrícula do aluno no curso.
As atividades complementares compreendem uma carga horária especifica para cada curso
de acordo com as diretrizes curriculares dos cursos de graduação em horas e compõem um conjunto
de atividades que, realizadas por escolha e iniciativa do aluno, integram os currículos dos Cursos,
sendo desenvolvidas como estratégias didáticas para garantir a interação teoria e prática. Estas
integram o rol das atividades acadêmicas curriculares, que são consideradas relevantes para que o
estudante adquira competências e habilidades necessárias à sua formação e possa ser avaliado, em um
processo continuo e transformador.
As atividades complementares, poderão ser desenvolvidas, no próprio ambiente interno da
Instituição, como em outras instituições da comunidade, tais como, empresas públicas e privadas,
sedes de organizações não-governamentais, prefeituras, entidades filantrópicas, juizados, etc. É
necessário oferecer outras possibilidades e oportunidades ao aluno de forma a permitir o
enriquecimento do seu currículo acadêmico, além dos conteúdos e habilidades desenvolvidos pelas
disciplinas de fundamentação teórica, do desenvolvimento de atividades práticas e de observação e
da inserção no processo do trabalho profissional.

Um professor será responsável pela coordenação das atividades complementares. Cabe a este
professor apoiar e orientar os alunos em suas escolhas relacionadas à atividades complementares,
sempre que necessário. A orientação não se limita ao último período, será desenvolvida ao longo do
semestre para não acumular no último período. O coordenador de atividades Complementares
deverá também realizar uma, pré validação dos documentos apresentados para comprovação. A
validação final será realizada pelo coordenador do curso.
Convém salientar que a computação das horas de atividades complementares para a
integralização de carga horária só será possível se houver aprovação do coordenador acadêmica e da
Coordenação do Curso. O não cumprimento das Atividades Complementares previstas para o período
implica em dependência que deverá ser realizada até o final do curso.
Os alunos são livres para escolher suas atividades complementares, observando-se o limite
de horas para cada atividade específica. A integralização dos créditos necessária à graduação inclui
às Atividades Complementares de Graduação, que serão registradas no histórico escolar do aluno.
Para tanto, o aluno deverá entregar a comprovação das atividades desenvolvidas.
Os alunos serão orientados e estimulados a participar de Projetos de pesquisa, Seminários,
Grupos de Discussão, Congressos, Programas de Iniciação Científica, Programas de Extensão,
Programas de Monitoria, Trabalhos Voluntários e Assistenciais na comunidade, além da participação
em cursos de atualização e em disciplinas oferecidas por outros cursos da IES ou por outras
instituições de ensino, de forma a agregar valor à formação e atender a interesses mais específicos
por determinada área da Graduação.. Os alunos deverão comprovar sua participação em tais eventos
com certificados, relatórios, atestados ou outro documento que tenha valor legal.
Para regular as modalidades de atividades complementares de integralização curricular da
IES, de acordo com a Lei 9.394 / 96, Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, está
apresentado, no Regulamento Interno da mesma e no Regulamento das Atividades Complementares.
2.8.3.5.3.1. Regulamento das Atividades Complementares
REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES
CAPÍTULO I
Art. 1º. Os discentes do curso de Graduação da Faculdade deverão cumprir nos termos da
matriz curricular em vigor, aprovada para esta Instituição de Ensino Superior (IES), uma carga horária
mínima postulada na matriz curricular de cada curso de graduação de horas de atividades
complementares, exigidas pelas normativas brasileiras vigentes, sob pena de não conclusão do curso
e não obtenção do título de graduação.
Art. 2º. A carga horária supracitada deverá ser alcançada no decorrer do curso, portanto a
partir do primeiro semestre letivo, podendo ser integralizada com:
I - participação em pesquisas, palestras, conferências, simpósios, seminários e iniciação
científica;- cumprimento de disciplinas não incluídas no currículo pleno, cursadas na IES;
II
- prestação de serviços à comunidade, sendo que estes deverão estar
relacionadoscom as diretrizes curriculares do curso;
III - atividades de extensão;
IV
- monitoria;
V - produção científica;
VI - estudos complementares de livros, filmes e outras peças de acervo, indicados pela
coordenação do Curso e homologados pelo CONSEPE;

VII - resolução de estudos de casos, elaborados pelo corpo docente e coordenação do
curso e homologados pelo CONSEPE;
Art. 3º. As normativas dos estudos complementares de livros, filmes e outras peças de
acervo serão apresentadas pela coordenação do curso e homologadas pelo CONSEPE.
Art. 4º. Os estudos complementares de livros, filmes e outras peças de acervo, indicados
para atividade complementar, serão validados através da sustentação oral seguida de uma das
modalidades abaixo:
I - avaliação em prova escrita;
II - resenhas críticas;
III - resumos informativos;
IV - artigo científico, e.
V - outras.
Art. 5º. Os estudos de casos serão elaborados seguindo um padrão de questionamentos e
respostas, e suas normativas serão apresentadas pela coordenação do curso e homologadas pelo
CONSEPE.
Art. 6º. Os estudos de casos indicados para atividade complementar serão validados
através da sustentação oral seguida de uma das modalidades abaixo:
I - Relatórios (pergunta e resposta), e
II - outras.
Art. 7º. O controle do cumprimento das atividades complementares é de inteira
responsabilidade do aluno, a quem cabe:
I - Baixar do Site da Faculdade as orientações e registro de atividades complementares;
II - Comprovar as atividades registradas com declarações ou certificados, apresentando
o original acompanhado das devidas cópias;
IV - Cumprir todas as instruções para o preenchimento dos dados do Formulário de
Registro de Atividades Complementares da Faculdade.
Art. 8º. Os alunos poderão participar de palestras, conferências, simpósios, seminários e
outras atividades, independentemente do evento ser realizado pela Faculdade, desde que tratem de
assuntos referentes à área do curso ou que possuam temática ligada a esta.
Parágrafo Único. A validade da atividade, caso haja dúvida sobre a afinidade com o curso,
será resolvida pela Coordenação do Curso e CONSEPE.
Art. 9º. A carga horária a ser creditada ao aluno, por sua participação em seminários,
simpósios, congressos e conferências, será declarada nos respectivos comprovantes.
Art. 10º. As atividades de extensão, promovidas pela Faculdade, serão controladas através
de lista de presença e/ou ficha de controle individual de frequência do aluno e, posteriormente,
emissão de certificado pela Secretaria Acadêmica.
Art. 11º. As atividades de extensão, realizadas através de convênio da Faculdade com
Instituições Públicas ou Privadas, serão comprovadas através de certificado ou declaração emitida
pela instituição cedente, descrevendo o período de realização da atividade e a carga horária cumprida.
Parágrafo Único. A Instituição Conveniada emitirá, semestralmente ou em tempo inferior,
certificado ou declaração descrita no caput deste artigo.
Art. 12º. Na atividade de monitoria será emitido certificado ao discente constando o período
do exercício das atividades e a carga horária cumprida.

Art. 13º. Tratando-se de atividade de iniciação científica, o projeto de desenvolvimento
deverá ser anexado e a carga horária a ser computada será fornecida pelo professor responsável
através de relatório.
Art. 14º. A integralização de disciplinas não incluídas no currículo pleno e a participação
em cursos de extensão deverão ser comprovadas por atestado ou certificado, com a respectiva carga
horária.
Art. 15º. Quanto à produção científica, estudos complementares de livros, filmes e outras
peças de acervo e resolução de estudos de casos, o aluno fará jus ao registro de horas de atividade,
conforme tabelas elaboradas pela coordenação de curso e homologadas pelo CONSEPE.
Art. 16º. As atividades complementares também poderão ser cumpridas nos núcleos,
laboratórios e ambientes multidisciplinares da Faculdade, onde existirá uma ficha de controle
individual do aluno, na qual constarão o dia, a hora e tempo de cumprimento das atividades.
Parágrafo Único. Semestralmente, os setores citados no caput deste artigo emitirão
documento com a quantidade de horas cumpridas pelo discente e encaminharão à secretaria
acadêmica para emissão de certificado.
Art. 17º. Outras atividades relacionadas ao curso poderão ser realizadas pelos alunos, desde
que tenham projetos aprovados pela coordenação de curso e homologação do CONSAD, a quem
caberá determinar a carga horária a ser registrada.
Art. 18º. Não é permitido ao discente o cumprimento integral de sua carga horária em uma
única atividade, ainda que esta tenha sido realizada por período superior à determinada na matriz
curricular do curso.
Parágrafo Único. A carga horária de uma atividade não poderá ultrapassar o limite de 50%
(cinquenta por cento) das horas, devendo as demais horas serem cumpridas por meio de outras
atividades complementares descritas nesta normativa.
Art. 19º. A entrega dos documentos comprobatórios ocorrerá até o último dia letivo do
último período do curso.
Parágrafo Primeiro. Caso seja entregue o documento, mas sem o comprovante da
realização de qualquer das atividades descritas, considerar-se-á que esta não foi realizada, isto é, a
carga horária cumprida pelo discente na atividade complementar não comprovada, não será
computada na quantidade de horas.
Parágrafo Segundo. O prazo da entrega das atividades deverá ser observado pelo discente,
sob pena de atraso e/ou não colação de grau por este, vez que as atividades complementares descritas
neste regulamento são obrigatórias e levadas em consideração na carga horária final a ser atendida
pelo discente para integralização do seu curso.
Art. 20º. Este Regulamento entrará em vigor, após a aprovação pela Diretoria Geral e
CONSEPE, revogadas as disposições em contrário.
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ATIVIDADES COMPLEMENTARES
-

ATIVIDADE PRESENCIAL OU À DISTÂNCIA
Disciplina de outro curso ou instituição
Evento científico: congresso, simpósio, ciclo de
conferências, debate, workshop, jornada, oficina, fórum,
etc.
Curso de extensão, aprofundamento, aperfeiçoamento e
complementação de estudos – presenciais ou à distância.
Seminário e palestra nacional
Seminário e palestra internacional

CH
(*)
40h

20h

DOCUMENTO
COMPROBATÓRIO EXIGIDO
Certificado de participação, com nota
e frequência.
Certificado de participação

Certificado de participação, com nota
e frequência, se for o caso.
10h
Certificado de participação
20h
Certificado de participação
Relatório com assinatura e carimbo
Visita técnica
10h
do responsável pela visita.
Relatório com assinatura e carimbo
Ouvinte em defesa de TCC, monografia, dissertação e tese.
05h
Atividades
do responsável.
Cientifico
Relatório final ou produto, com
Acadêmicas
Pesquisa de iniciação científica, estudo dirigido ou de
40h
aprovação e assinatura do
caso.
responsável.
Apresentação de trabalho em evento científico
40h
Certificado
Relatório final ou produto, com
Desenvolvimento de projeto experimental
40h
aprovação e assinatura do orientador.
Publicação de resumo em anais
20h
Cópia de publicação
Publicação de artigo em revista científica
20h
Cópia de publicação
Disciplina optativa- LIBRAS, exceto para o aluno de
Comprovante de aprovação na
40h
licenciatura.
disciplina
Pesquisa bibliográfica supervisionada.
20h
Relatório aprovado pelo supervisor
Resenha divulgada em mural do
Resenha de obra recente na área do seu curso.
20h
curso
Vídeo, filme, recital, peça teatral, apresentação musical,
Ingresso ou comprovante e breve
02h
exposição, workshop, feira, mostra, etc.
apreciação.
Relatório das atividades
Atividades
Campanha e/ou trabalho de ação social, comunitária ou
Sócio40h
desenvolvidas e declaração do
extensionista como voluntário.
Culturais
responsável.
Resenha divulgada em jornal ou
Resenha de obra literária.
10h
mural da instituição.
Relatório das atividades
Monitoria (voluntária ou não).
40h
desenvolvidas aprovado pelo
responsável
Relatório das atividades
40h
desenvolvidas aprovado pelo
Atividades de Estágio não curricular durante um semestre.
responsável
Prática
Profissional
Relatório das atividades
Plano de intervenção
40h
desenvolvidas aprovado pelo
responsável
Relatório das atividades
Docência em minicurso, palestra e oficina.
20h
desenvolvidas e declaração.
(*) Carga horária máxima atribuída à atividade ou conjunto de atividades da mesma natureza. Outras atividades a
critério/especificadas no Projeto Pedagógico do Curso.
40h
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FICHA DE REGISTRO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES
CURSO DE XXXXXXXX
FICHA REGISTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR
DADOS DO ALUNO
Nome Completo:
Curso:
Matrícula:
CPF:
Telefone ( )
Habilitação:
ATIVIDADE COMPLEMENTAR
C. H.
C. H.
Data
Período Atividades: Presencial ou EaD
Apresentada
Aprovada
Entrega

Turno:
Assinatura do
Professor

1º Sem

2º Sem

3º Sem

4º Sem

5º Sem

6º Sem

7º Sem

8º Sem

9º Sem

10º Sem
OBS: Se houver necessidade de listar maior número de atividades no semestre utilizar o verso do formulário.
APROVAÇÃO DO COORDENADOR DO CURSO
Total de Horas de Atividades
Total de Horas de Atividades Previstas
XX horas
Aprovadas
Assinaturas
Data da Análise e Aprovação
/
/
Assinatura do aluno
Coordenador do Curso

2.8.3.6. Inovações consideradas significativas, especialmente quanto à flexibilidade dos
componentes curriculares e às Oportunidades Diferenciadas de Integralização dos Cursos na
modalidade EaD
A Faculdade FABRAS defende uma proposta fundamentada em uma concepção crítica das
relações existentes entre educação, sociedade e trabalho, inspirada em uma prática educativa
transformadora e participativa. Essa prática só é possível se for centrada na construção do
conhecimento e na aprendizagem crítica e ativa de conteúdos vivos, significativos e repensados
constantemente.
Com um currículo integrado e flexível, com abordagens socioculturais e uma pedagogia
inovada a Faculdade pretende alcançar o perfil de egresso e cumprir a sua missão institucional.
O currículo dos cursos a serem oferecidos pela IES terá pelo menos duas dimensões, a
específica e a complementar. A formação específica refere-se aos saberes próprios do curso,
contemplando a aquisição dos conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para o
desenvolvimento das competências esperadas na área de atuação profissional do egresso. A formação
complementar, obrigatória para o currículo e opcional para o aluno, será constituída por um conjunto
de atividades acadêmicas, como participação em seminários, congressos, palestras etc., dentro ou fora
do espaço institucional.
Nos cursos da Faculdade FABRAS a flexibilidade curricular se reflete em diferentes
perspectivas, mas particularmente na eliminação da rigidez estrutural das matrizes curriculares,
mediante a redução dos pré-requisitos, e na oferta de componentes curriculares optativos. No que diz
respeito aos pré-requisitos, é preciso considerar até que ponto eles constituem, de fato e em quais
casos, um elemento indispensável ao desenvolvimento dos estudos, de forma a não impedir o
movimento dinâmico do cumprimento do estabelecido no plano de execução curricular do curso.
Por outro lado, os cursos oferecidos apresentam uma matriz curricular flexível por meio da
inclusão de disciplinas abertas que permitem um estudo aprofundado e abordagem não só de temas
do campo especializado, mas também de tópicos abrangentes, atuais e específicos da área.
Em relação aos componentes curriculares optativos, estes visam fornecer subsídios
complementares à formação acadêmica do aluno. Sua previsão nas estruturas curriculares busca
garantir uma margem mais ampla de escolha do aluno quanto aos conhecimentos, competências e
habilidades que deseja construir em seu processo de formação.
A flexibilidade curricular permite que a Faculdade FABRAS 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.
Orientada pelos resultados da avaliação institucional, também está prevista a adoção de um
processo de revisão e atualização contínua do planejamento didático dos componentes curriculares
(objetivos, ementas, conteúdos programáticos, estratégias de ensino, aprendizagem e avaliação),
tendo em vista a evolução do conhecimento e as mudanças das demandas sociais, além da necessidade
de aperfeiçoamento contínuo.
A flexibilidade garante oportunidades diferenciadas de integralização dos cursos,
possibilitando aos alunos a construção de uma trajetória autônoma.
A faculdade adotou a Organização modular EaD: No estudo individual por módulos, o
conteúdo é dividido em partes, de forma estratégica. Cada uma delas pode ser definida como uma
etapa do estudo. Cada módulo será estudado pelo aluno, de forma autônoma, assim como ocorre na
metodologia de estudo dirigido. O diferencial entre o estudo dirigido e o estudo por módulos está na
possibilidade de que este último seja mais amplo, mais profundo e, por isso, mais completo.

Por meio deste método, o professor elabora um esquema de estudo para seus alunos com o
qual possam trabalhar, individualmente, os conteúdos propostos, que serão divididos em uma
sequência de módulos de conteúdos interdependentes. Essa forma de dividir os conteúdos em
módulos permitirá que os alunos trabalhem com um mínimo de intervenção do professor/tutor. Em
outras palavras, o ensino por módulos propõe um processo autônomo de aprendizagem, com
mínima intervenção do professor e que é realizado em grande parte fora da sala de aula.
Nesse sentido, as Atividades Complementares, previstas para os cursos de graduação, além
de constituem importantes mecanismos de introduzir a flexibilidade também proporcionam
oportunidades diferenciadas, na medida em que permitem o reconhecimento de atividades
enriquecedoras e complementadoras do perfil do egresso realizadas pelos alunos para a integralização
de parcela da carga horária do curso.
2.8.3.7. Base Tecnológica e Avanços Tecnológicos
A evolução tecnológica aplicada à educação é um fator presente dentro do planejamento
acadêmico da Ideal. Apropriar-se de novas tecnologias e agregar valor na oferta de conteúdos e
atividades será uma busca constante da instituição. As ferramentas tecnológicas como facilitadores
da relação professor (a) / aluno (a) e como fatores de flexibilização da oferta de disciplinas e currículos
são hoje fatores de diferenciação e aproximação do novo contexto educacional. Contexto hoje de
novas realidades pedagógicas com linguagem, desenho e formatação própria. Criar situações de
interação pedagógica e superação das dificuldades inerentes ao processo é um desafio que precisamos
enfrentar com novos recursos, novas habilidades e diferentes combinações de ferramentas e recursos
tecnológicos.
O ensinar e o aprender estão sendo desafiados como nunca antes. Há informações demais,
múltiplas fontes, visões diferentes de mundo. Educar hoje é mais complexo porque a sociedade
também é mais complexa e também o são as competências necessárias. As tecnologias estão hoje ao
alcance do estudante e do professor.
Os espaços acadêmicos da Ideal vêm sendo reestruturados de forma a oferecer a
conectividade através da rede sem fio. Com a conectividade o acesso a redes virtuais e outras
tecnologias possibilitará a organização das aulas dentro e fora da sala de aula.
Na Faculdade FABRAS é estimulado o uso, entre os professores, de ferramentas
informatizadas que permitam o acesso dos alunos aos textos e outros materiais didáticos em mídias
eletrônicas.
A IES incorpora de maneira crescente os avanços tecnológicos às atividades acadêmicas.
Para tanto, é destinado percentual de sua receita anual para a aquisição de microcomputadores e
softwares utilizados em atividades práticas dos cursos oferecidos.
A Instituição incentiva, também, a participação do corpo docente em eventos que abordem
temas relacionados à incorporação de novas tecnologias ao processo de ensino-aprendizagem para
que disseminem este tipo conhecimento, promovendo as inovações no âmbito dos cursos.
2.8.4. Polo Sede de Planaltina
Ao analisar o Ensino a Distância (EAD) durante os anos, consegue-se observar que essa
modalidade de ensino já passou por diversas mudanças, envolvendo outras tecnologias, como o rádio,
correio, televisão, entre outros. A evolução das novas tecnologias de informação e comunicação entre
os anos 60 e 90 fizeram com que o EAD tivesse uma grande expansão.

Atualmente a faculdade utiliza o ambiente virtual Moodle e por meio do sistema acadêmico
os alunos podem ter acesso as todas as informações acadêmicas. Consideramos como base
tecnológica o canal de comunicação, na qual os alunos podem receber uma reposta rápida e sintamse satisfeitos com a solução de suas dúvidas.
As instalações prediais do Polo Sede foram projetadas para atender às finalidades
educacionais da modalidade presencial e a distância respeitando as especificações técnicas quanto às
dimensões de iluminação, ventilação e acústica, bem como todo a base tecnológica para o suporte a
política da educação a distância. Para os encontros presenciais e controle dos demais polos foi criado
o Núcleo de Educação a Distância – NEAD.
2.9. ESTUDO PARA IMPLANTAÇÃO DE POLOS EAD
Ao implantar um curso de EaD, as instituições são obrigadas a atender as determinações
impostas pelo MEC, através da Coordenação de Educação a Distância do MEC. Dentre essas
exigências está a implantação de um polo de apoio presencial, que deve possuir um mínimo de
qualidade. Afinal, se se pretende, com a educação escolar, concorrer para a emancipação do indivíduo
enquanto cidadão partícipe de uma sociedade democrática e, ao mesmo tempo, dar-lhe meios, não
apenas para sobreviver, mas para viver bem e melhor, então a questão do acesso a uma educação de
qualidade deve ser vista como condição sine qua non.
Neste sentido, ao implantar um curso de EaD nas diferentes localidades do país, a IES deve
manter um polo em plena coerência com os objetivos previstos no seu PDI, PPP e de acordo com as
diretrizes propostas pelo MEC, tendo, sempre em vista, atender as expectativas de seus futuros alunos.
A Faculdade FABRAS no ano de 2016 promoveu um estudo para implantação dos seus
futuros polos. A pesquisa foi orientada pelo NDE de todos os cursos e utilizou as seguintes
ferramentas:
Levantamento geográfico de dados IBGE em todas as regiões do Brasil;
Uso das informações do Censo Escolar e dados estatísticos dos estados e municípios
sobre número de matriculas e egressos do ensino médio e educação de jovens e adultos.
Análise do perfil de ensino superior dos estados e regiões do Brasil. A implementação
do curso no polo levara em consideração a demanda do curso e uma política permanente de
monitoramento de evasão.
Definição das cidades com oportunidades de expansão da atuação da IES. O estudo
detalhado do curso para o sucesso de matriculas de forma que em breve o aluno esteja no mercado de
trabalho.
Sugestão das cidades para implantação de novos polos EAD da IES. O estudo reforçou
a implantação de cursos primeiramente na região Centro Oeste.
Plano Nacional de Educação: A pesquisa para implantação dos polos, levou em
consideração o aumento no número de matrículas, qualidade do ensino superior, titulação dos
docentes conforme as metas 12, 13 e 14 do Plano Nacional de Educação (PNE). Consideramos que
isso aponta para a tarefa de expandir o acesso ao ensino superior pela população brasileira, para o
aumento dos anos de estudos da população e para o estímulo à produção de conhecimento. Ainda que
sejam numéricas, as metas demandam uma reflexão acerca do modelo de ensino superior que
pretendemos desenvolver. A política atual concentra-se em elevar a taxa bruta de matrícula na
Educação Superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurada a
qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% das novas matrículas.
O estudo reforçou a implantação de cursos e polos primeiramente na região Centro Oeste em
seguida para as demais regiões previstas neste PDI.

2.9.1. Polos de Apoio Presencial
Para os polos de apoio presencial em outras localidades existe a preocupação em alinhar a
necessidade e realidade do aluno, observando as peculiaridades de sua região ou localidade. Para tal
os contratos de parceria devem prever no mínimo:
Quantitativo de equipamentos necessários para instrumentalizar o processo pedagógico
e a relação proporcional aluno/meios de comunicação;
Dispor de acervo atualizado, amplo e representativo de livros e periódicos, acervo de
imagens, áudio, vídeos, sites na Internet, à disposição de alunos e professores;
Definir política de reposição, manutenção, modernização e segurança dos equipamentos
da sede e dos polos;
Adotar procedimentos que garantam o atendimento a cada aluno, independentemente do
local entrega e devolução segura dos livros, periódicos e materiais didáticos); onde ele esteja (por
exemplo: confeccionar embalagens especiais para· definir onde serão feitos as atividades práticas
em laboratórios e os estágios supervisionados, inclusive para alunos fora da localidade, sempre que a
natureza e currículo do curso exigir.
2.9.2. Cronograma de implantação e desenvolvimento da instituição para o período de vigência
do PDI 2016-2020
2.9.2.1. Cursos de Graduação a serem Implantados
Nome do curso
Habilitação Vagas Modalidade Regime Ano Portaria
Credenciamento EaD
EaD
Pedagogia
Licenciatura 200
EaD
Modular
Gestão Pública
Tecnólogo
200
EaD
Modular 2016
Educação Física
Licenciatura
50
Presencial Semestral
Educação Física
Bacharelado
50
Presencial Semestral
Psicologia
Bacharelado
50
Presencial Semestral
2017
Direito
Bacharelado 100 Presencial Semestral
Agronegócio
Tecnólogo
100 Presencial Semestral
2018
Serviço Social
Bacharelado 100 Presencial Semestral
Educação Física
Licenciatura 500
EaD
Educação Física
Bacharelado 500
EaD
Gestão de Recursos Humanos
Tecnólogo
500
EaD
Modular
Administração
Bacharelado 500
EaD
2019
Serviço Social
Bacharelado 500
EaD
Engenharia de Produção
Bacharelado 500
EaD
Enfermagem
Bacharelado 100 Presencial Semestral
Nutrição
Bacharelado 100 Presencial Semestral
Odontologia
Bacharelado 100 Presencial Semestral
Psicologia
Bacharelado 500
EaD
2020
Modular
Enfermagem
Bacharelado 500
EaD
Engenharia Civil
Bacharelado 100 Presencial Semestral 2021
Biomedicina
Bacharelado 100 Presencial Semestral 2021

EIXO 3
3. POLITICAS ACADÊMICAS
3.1. POLÍTICAS DE ENSINO
Os princípios pedagógicos que embasam o ensino da Ideal têm como diretriz norteadora uma
proposta pedagógica que implica uma concepção crítica das relações existentes entre educação,
sociedade e trabalho. Assim, além de uma sólida formação geral e profissional, uma integração do
ensino no contexto real da vida da comunidade e uma prática educativa transformadora e
participativa. Destacamos abaixo ainda as políticas a serem adotadas para viabilizar os objetivos e o
atendimento dos princípios filosóficos da instituição:
currículo integrado e flexível, acompanhando as inovações de cada área de
conhecimento, as mudanças da sociedade e as necessidades comunitárias locais.
a trans, a multi e a interdisciplinaridade entendida como um esforço que busca uma
visão global e sistêmica, como superação do pensamento simplificado e fragmentado da realidade,
beneficiado por uma ótica pluralista das concepções de ensino, do saber e da prática.
uma prática docente centrada na construção do conhecimento e na aprendizagem crítica
e ativa dos conteúdos, significativos e atualizados.
desenvolvimento da capacidade de aprender a aprender, que engloba aprender a ser,
aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a conhecer, conforme caracterização das diretrizes
curriculares nacionais para os cursos de graduação.
Todas as ações da Faculdade serão permeadas pelo compromisso com a qualidade e com a
inovação pedagógica constante. O objetivo destas ações inovadoras será sempre promover o
desenvolvimento de tecnologias úteis para a sociedade, acessíveis no que se refere à possibilidade de
assimilação em todos os sentidos e que gerem produtos eficazes para o desenvolvimento social,
econômico e educacional da região.
A implementação dos projetos pedagógicos dos cursos a serem oferecidos será realizada de
modo a atenderem integralmente os critérios e padrões de qualidade exigidos pelo MEC para o corpo
docente, para a infraestrutura geral e específica, bem como para a organização didático- pedagógica.
De forma complementar ao ensino serão desenvolvidas as atividades acadêmicas de pesquisa, de
extensão, de monitoria e a prática profissional na comunidade.
Os cursos da Faculdade FABRAS terão seus projetos concebidos a partir de pesquisas de
mercado, cujos resultados nortearão as decisões de sua Mantenedora sobre a área do curso e o perfil
do profissional que o mercado necessita em âmbito local e regional. Referente aos cursos de
licenciaturas, bacharelados e tecnológicos, as diretrizes curriculares nacionais exigidas pelo Conselho
Nacional de Educação (CNE) serão as referências principais para a composição dos projetos
pedagógicos.
A Faculdade FABRAS adota como referencial pedagógico a prática da “educação ao longo
de toda a vida”, conforme apresentada pela UNESCO no Relatório da Comissão Internacional sobre
a Educação para o Século XXI.
Nessa perspectiva, a educação proporciona ao indivíduo um conhecimento dinâmico do
mundo, dos outros e de si mesmos, capacitando-o para o exercício profissional em tempos de
mudanças. Conforme enfatizado no referido Relatório, “a educação deve transmitir, de fato, de forma
maciça e eficaz, cada vez mais, saberes e saber-fazer evolutivos, adaptados à civilização cognitiva,
pois são as bases das competências do futuro. Simultaneamente, compete-lhe encontrar e assinalar as
referências que impeçam as pessoas de ficar submergidas nas ondas de informações, mais ou menos
efêmeras, que invadem os espaços públicos e privados e as levem a orientar-se para

projetos de desenvolvimento individuais e coletivos. À educação cabe fornecer, de algum modo, os
mapas de um mundo complexo e constantemente agitado e, ao mesmo tempo, a bússola que permita
navegar através dele”.
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 à 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 juntos 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 política de ensino da Faculdade FABRAS está pautada
nas seguintes diretrizes:
estímulo à formação generalista e pluralista, respeitada a especificidade do
conhecimento;
incentivo a sólida formação geral, necessária para que o egresso possa vir a superar os
desafios de renovadas condições de exercício profissional e de produção do conhecimento;
fortalecimento da articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa individual
e coletiva, assim como os estágios, as atividades complementares e a participação em atividades de
extensão;
articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão;
avaliação periódica das atividades desenvolvidas;
acompanhamento dos egressos.
A Faculdade FABRAS incorpora aos seus cursos abordagens que busquem:
a construção coletiva expressa na intenção e prática de cada segmento que constitui a
Instituição, 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: Que tipo
de sociedade temos e queremos? Qual a função dos cursos superiores frente às novas relações sociais
e de produção? Qual o perfil do profissional a formar frente às exigências do mercado de trabalho?

a integração entre ensino, pesquisa e extensão buscando a construção de um processo
educacional fundado na elaboração/reelaboração de conhecimentos, objetivando a apreensão e
intervenção na realidade enquanto uma totalidade 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, restituílo a sua origem;
o desenvolvimento curricular contextualizado e circunstanciado, expressão da
concepção de conhecimento entendido como atividade humana e processualmente construído na
produção da vida material.
Considerando o aspecto de apoio ao discente, todos os PPCs de curso, preveem projeto
de nivelamento com regulamento próprio e atividades de monitoria com atribuições definidas, bem
como orientação ao Exame Nacional de Desempenho.
3.2. POLÍTICAS DE PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA
As práticas investigativas, associadas às ações extensionistas, caracterizam-se pelo
desenvolvimento de pesquisas bibliográficas, estudos de caso, trabalhos de campo, sob orientação
docente, adequadas ao início das atividades da Instituição, envolvendo equipes multidisciplinares
constituídas por alunos dos cursos da Ideal, com propósitos formativos.
No que se refere aos trabalhos de campo, privilegiados como eixos integradores, podem se
constituir por ações de levantamento e análise de dados e informações relevantes para a população da
região. Têm como objetivo central, por o estudante em contato com processos investigativos rigorosos,
possibilitando o conhecimento de procedimentos e metodologias científicas, de forma a estimular nos
alunos o desenvolvimento da capacidade investigativa, a familiaridade com as grandes questões de
relevância para a população, a capacidade de sistematizar e interpretar os dados produzidos em campo,
além das habilidades de atuar em equipes multiprofissionais. Responde, ainda, à necessidade atual de
formação inter e multidisciplinar.
As práticas investigativas devem ter potencial para, associadas às atividades de extensão, se
transformar, com a concretização do projeto institucional, em linhas de pesquisa nas áreas dos cursos
oferecidos. Dessa forma, a Faculdade colocará em prática o entendimento hoje vigente de que a
atividade de pesquisa deve se descolar do campo da atividade especializada, inerente a grupos restritos
de pesquisadores para apresentar-se como um dos elementos capazes de responder às exigências de
formação da sociedade moderna. Esse entendimento, há que se ressaltar, está presente no Plano Nacional
de Educação que estabelece entre seus objetivos e metas para a Educação Superior: “incentivar a
generalização da prática da pesquisa como elemento integrante e modernizador dos processos de ensinoaprendizagem em toda a educação superior, inclusive com a participação de alunos no desenvolvimento
da pesquisa”1.
A construção da prática da pesquisa científica na Ideal deverá, assim, iniciar-se articulada
aos cursos a serem implantados, como um processo de exercício de investigação, da pesquisa, do
olhar interessado para a realidade que os circunda.
Para a concretização dessa dinâmica de trabalho, exerce um papel fundamental a disciplina
Metodologia Científica que contribui, nos cursos de graduação, para o desenvolvimento do raciocínio
científico e da postura investigativa, ao tempo que instrumentaliza metodologicamente o aluno para
o processo de pesquisa, como atividade fomentadora da produção de novos conhecimentos.
A iniciação científica, atividade a ser desenvolvida pelos alunos sob orientação docente, é
um investimento que visa contribuir para a formação de futuros pesquisadores. Consiste, portanto,

num empreendimento que busca antecipar e melhorar a preparação de quadros científicos, a ser
instaurado na Ideal com o desenvolvimento e a institucionalização da pesquisa, um processo que
ocorre simultaneamente, e interligado à concretização e consolidação do projeto acadêmicoinstitucional da IES.
O Professor-Orientador é a pessoa que, ao interagir com o graduando, faz a mediação de um
complexo processo de criação. Todos os componentes curriculares são instigadores da iniciação
científica, articulando-se aos encaminhamentos das atividades de ensino com a pesquisa. A
BRASIL, “Educação Superior, Objetivos e Metas, item 18”, Plano Nacional de Educação, Lei n° 10.172
(09/01/2001).
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concepção que norteará a política de pesquisa e de práticas investigativas do curso de graduação é a
da investigação como um "princípio educativo e científico”.
A Faculdade FABRAS incentiva a iniciação científica, por meio de trabalhos de conclusão
de curso, estudos de casos e execução de projetos de pesquisa realizados dentro do seu contexto
educacional. Para executar atividades e projetos, a Faculdade pode adotar providências para captação
de recursos de outras fontes para tal finalidade, promovendo sua integração com a comunidade, a
empresa e o governo, incentivando a geração e a transferência do saber e da tecnologia.
A Faculdade FABRAS compreende a necessidade de incentivar a pesquisa como apoio
necessário à qualificação do ensino, pautando-se pelos seguintes princípios:
o conhecimento científico é o principal patrimônio para o desenvolvimento
econômico sustentável e responsável de uma região;
o compromisso dos cursos superiores com as demandas da região deve estar refletido
na política de pesquisa da Instituição, ainda que está não se volte, exclusivamente, para tais demandas;
a prática da pesquisa contribui para a formação de profissionais aptos a propor
soluções alternativas e criativas face às transformações sociais, desenvolvendo nos alunos as
seguintes habilidades: percepção crítica da realidade; reflexão de caráter interdisciplinar; elaboração
de textos técnico-científicos e filosóficos de qualidade; desenvolvimento de trabalhos em grupo;
levantamento, avaliação e sistematização de dados; seleção e utilização de conhecimentos úteis à
atividade profissional;
a pesquisa prepara os alunos para a disseminação do saber, tornando possível a
formação de professores e futuros ingressos nos programas de pós-graduação, lato e stricto sensu;
a pesquisa reverte-se em benefícios para a Instituição, promovendo o ensino, e para
a comunidade em geral, promovendo a extensão. Para que a pesquisa cumpra seu papel no
desenvolvimento social sustentável e responsável, ela não pode estar dissociada das atividades de
ensino e de extensão;
a pesquisa não se restringe às grandes universidades, aos centros universitários ou
aos “centros de excelência”. Ela deve fazer parte da cultura da instituição de ensino superior, ainda
que de pequeno porte, sem que isto implique na mediocrização ou na redução do rigor dos métodos
científicos.
De acordo com o seu Regimento, a Faculdade FABRAS incentiva a pesquisa por todos os
meios ao seu alcance, principalmente através:
do cultivo da atividade científica e do estímulo ao pensar crítico em qualquer
atividade didático-pedagógica;

da manutenção de serviços de apoio indispensáveis, tais como, biblioteca,
documentação e divulgação científica;
da formação de pessoal em cursos de pós-graduação;
da concessão de bolsas de estudos ou de auxílios para a execução de
determinadosprojetos;
da realização de convênios com entidades patrocinadoras de pesquisa; do
intercâmbio com instituições científicas;
da programação de eventos científicos e participação em congressos, simpósios, seminários e
encontros.
A pesquisa deve ser desenvolvida em todos os cursos da Faculdade FABRAS, envolvendo
professores e alunos. A Faculdade FABRAS, com vistas ao desenvolvimento da pesquisa, envida
esforços no sentido da fixação de professores, inclusive através de mecanismos de estímulo
financeiro aos professores-pesquisadores, tornando-os disponíveis a essa atividade, sem prejuízo dos
seus trabalhos no campo do ensino.
As atividades de pesquisa são coordenadas pelo Núcleo de Prática, Pesquisa e Extensão NUPPE nos cursos presenciais que tem por finalidade estimular e promover as atividades de pesquisa
e extensão na Faculdade FABRAS, dando-lhes o necessário suporte. Para executar as atividades de
pesquisa a Faculdade FABRAS pode alocar recursos próprios de seu orçamento anual e/ou fazer uso
da captação de recursos de outras fontes. Nos cursos de educação a distância as atribuições e ações
do NUPPE, são realizadas pelo NEAD nos polos de apoio presencial.
A Faculdade FABRAS criou no segundo semestre de 2015 o primeiro congresso de
iniciação cientifica com objetivo de estimular e incentivar os graduandos o interesse pela pesquisa.

3.3. POLÍTICAS DE EXTENSÃO
A extensão universitária constituirá uma dimensão e função integrante do ser e do fazer
universitário. Estará associada e integrada ao ensino e à pesquisa, de forma indissociável,
concretizando e mediatizando políticas e diretrizes de integração. A extensão possibilita a formação
do profissional cidadão e se credencia, cada vez mais, junto à sociedade como espaço privilegiado de
produção do conhecimento significativo para a superação das desigualdades sociais existentes. Será
gerada em programas e projetos de iniciação científica e de extensão definidas pelas Coordenações
dos cursos e aprovadas pelo CONSEPE.
Ações e atividades de extensão, na Faculdade, serão articuladas com os programas e
currículos dos cursos de graduação e de pós-graduação. São diretrizes básicas nos programas de
extensão:
A integração da faculdade na sociedade e a consolidação de suas ações mediante a
ampliação da cooperação e de intercâmbios técnico-científico e culturais com organismos
governamentais e não-governamentais, nacionais e internacionais;
Contemplar, na política institucional de extensão e em suas articulações com o ensino
e a pesquisa, eixos temáticos que se refiram a problemas sociais, econômicos e culturais, bem como
a superação destes.
A Faculdade FABRAS desenvolve atividades de extensão, compreendendo atividades que
visam promover a articulação entre a Instituição e a comunidade, permitindo, de um lado, a
transferência para sociedade dos conhecimentos desenvolvidos com as atividades de ensino e

pesquisa, assim como, a captação das demandas e necessidades da sociedade, pela Instituição,
permitindo orientar a produção e o desenvolvimento de novos conhecimentos.
Dessa forma abrangem áreas temáticas definidas tendo como parâmetro as políticas públicas
e envolvendo, prioritariamente, comunicação, cultura, direitos humanos e justiça, educação, meio
ambiente, saúde, tecnologia e produção e trabalho.
No âmbito Institucional são realizadas sob a forma de:
a) Programas de extensão caracterizados por um conjunto articulado de projetos e outras
ações de extensão (cursos, eventos, prestação de serviços), integrados ao ensino e a pesquisa. Possui
caráter orgânico-institucional, clareza de diretrizes e orientação para um objetivo comum, sendo
executado a médio e a longo prazo.
b) Projetos isolados, não vinculados a programas, caracterizados por um conjunto de ações
processuais e contínuas de caráter comunitário, educativo, cultural, científico e tecnológico com
objetivo definido e prazo determinado.
c) Cursos de Extensão Presenciais ou a Distância, por meio de um conjunto articulado de
ações pedagógicas, de caráter teórico ou prático, planejadas e organizadas de modo sistemático, com
carga horária mínima de 8 horas e processo de avaliação formal.
d) Eventos caracterizados pela apresentação e exibição pública e livre ou também com
clientela específica, do conhecimento ou produto cultural, científico e tecnológico desenvolvido,
conservado ou reconhecido pela Instituição, a saber:
Seminários – eventos científicos de curta duração (horas a 1 ou 2 dias), cobrindo
campos de conhecimento especializados, sob a forma de encontro, simpósio, jornada, colóquio,
fórum, reunião;
Ciclo de Debates – encontros sequenciais que visam à discussão de um tema
específico, desenvolvidos sob a forma de ciclo, circuito ou semana;
Exposições – exibição pública de obras de arte, produtos, serviços (incluem feiras
de ciências e profissões, salões, mostras, e lançamentos);
Festivais – séries de ações/eventos culturais ou esportivos realizados
concomitantemente, em período determinado tempo, geralmente com edições periódicas.
a) Prestação de Serviço Institucional – realização de trabalho oferecido pela IES ou
contratado por terceiros (comunidade ou empresa) sob a forma de consultorias, assessoria, e outras
atividades não incluídas nas modalidades anteriores, e que utilizam recursos humanos e materiais da
Faculdade FABRAS. A prestação de serviço se caracteriza por intangibilidade, inseparabilidade e não
resulta na posse de um bem.
As atividades extensionistas têm como objetivos:
articular o ensino e a pesquisa com as demandas da sociedade, buscando o
compromisso da comunidade acadêmica com interesses e necessidades da sociedade organizada, em
todos os níveis (sindicatos, órgãos públicos, empresas, categorias profissionais, organizações
populares e outros organismos);
estabelecer mecanismos de integração entre o saber acadêmico e o saber popular,
visando uma produção de conhecimento resultante do confronto com a realidade, com permanente
interação entre teoria e prática;
democratizar o conhecimento acadêmico e a participação efetiva da sociedade na
vida da instituição de ensino superior;

incentivar a prática acadêmica que contribua para o desenvolvimento da consciência
social e política, formando profissionais-cidadãos;
participar criticamente das propostas que visem o desenvolvimento regional,
econômico, social e cultural;
contribuir para reformulações nas concepções e práticas curriculares;
favorecer a reformulação do conceito de “sala de aula”, que deixa de ser o lugar
privilegiado para o ato de aprender, adquirindo uma estrutura ágil e dinâmica, caracterizada pela
interação recíproca de professores, alunos e sociedade, ocorrendo em qualquer espaço e momento,
dentro e fora dos muros da instituição de ensino superior.
A Faculdade FABRAS através da extensão influencia e também é influenciada pela
comunidade, ou seja, possibilita uma troca de valores entre a faculdade e o meio. A extensão deve
funcionar como uma via de duas mãos, em que a faculdade leva conhecimentos e/ou assistência à
comunidade e também aprende com o saber dessas comunidades. Assim a faculdade pode planejar e
executar as atividades de extensão respeitando e não violando os valores e cultura da comunidade
local e regional.
3.4. POLÍTICA DE PÓS-GRADUAÇÃO
A Faculdade FABRAS, pela sua natureza institucional, buscará atuar fortemente na
realização de pós-graduação lato sensu, voltada para o aprimoramento profissional, para a
qualificação para o ensino superior e para a geração de novos conhecimentos. Deve ser
estruturada de forma a contribuir para a qualificação do ensino superior, para o setor empresarial e
para a ciência e tecnologia, conforme recomendado pela CAPES.
Em consonância com a missão e visão institucionais, são seguintes as diretrizes
pedagógicas para a Pós-Graduação:
oferecer formação consistente em consonância com as necessidades do mercado do
trabalho.
buscar sempre a melhoria das práticas de ensino-aprendizagem.
orientar a prática educativa para a construção de habilidades e competências que
contribuam para o desenvolvimento da sociedade.
compor o corpo docente com profissionais qualificados e comprometidos com a
proposta pedagógica do curso e manter infraestrutura condizente.
buscar a satisfação do corpo discente.
estreitar relações com empresas e entidades de classe, ouvindo-as quando da
estruturação e avaliação de projetos de curso, configuração de matrizes curriculares.
atuar na modalidade EAD.
qualificar e ampliar a produção científica dos discentes.
implantar e consolidar programa de formação complementar por meio de atividades
de extensão.
A Faculdade FABRAS, por meio dos seus cursos de pós-graduação, busca a contínua
formação de docentes, pesquisadores e profissionais, contribuindo, desta forma, para o surgimento de
lideranças sociais, culturais, políticas e empresariais na região.
A política de pós-graduação da Faculdade FABRAS incorpora o princípio de que a educação
é fator estratégico no processo de desenvolvimento da sociedade. A pós-graduação representa uma
referência institucional indispensável à formação de recursos humanos altamente qualificados e ao
fortalecimento do potencial científico-tecnológico do país.

Atualmente, não apenas o setor empresarial, mas o setor público e o social exigem, cada vez
mais, uma maior qualificação profissional. A graduação passa a ser, apenas, o primeiro estágio dessa
qualificação. O contexto de crescente inovação tecnológica e a rapidez das informações numa
economia globalizada altamente competitiva impõe uma permanente atualização e uma qualificação
profissional múltipla, mas necessariamente especializada.
A pós-graduação surge nesse cenário, como a ferramenta capaz de prover o diferencial
necessário ao profissional, não apenas para seu ingresso no mercado de trabalho, mas também para
sua permanência e crescimento.
Dentro dessa perspectiva, em linhas gerais, o desenvolvimento de um programa no campo
da pós-graduação, observado os padrões de qualidade exigidos pelos órgãos oficiais e em sintonia
com as novas exigências de inserção da sociedade contemporânea, norteia-se por dois 40 grandes
eixos de atuação:
Gerar conhecimentos novos que possam ser aplicados à ciência, à sociedade em geral e na
melhoria do ensino de graduação por meio:
a) do desenvolvimento de novas metodologias de ensino-aprendizagem e da ampla
articulação didático-científica, com retorno para o aperfeiçoamento e atualização das matrizes
curriculares dos cursos de graduação;
b) do desenvolvimento de pesquisas aplicadas ampliando o domínio das áreas de
conhecimento a que estão afetas, e adaptando-as à inovação tecnológica e ao surgimento de novas
abordagens teóricas;
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.
Promover a integração da Faculdade FABRAS com a comunidade local, numa articulação
entre o produtivo e o social, de modo competitivo, mas também, cooperativo, por meio:
a) da formação de profissionais qualificados para a docência, investigação e atuação
no mercado de trabalho, fomentando cursos de pós-graduação;
b) da promoção e desenvolvimento de parcerias, intercâmbios e outras formas de
associação com outras instituições acadêmicas, setor empresarial, setor público e terceiro setor;
c) da busca de alternativas para programas de pesquisa e pós-graduação, identificando
áreas de interesse e vocação institucional para criar linhas de pesquisa coerentes e articuladas;
d) da criação de programas de extensão que possibilitem a inserção dos alunos em
projetos sociais que estimulem a responsabilidade da participação cidadã.
Ainda, como diretriz de ação no campo da pós-graduação, propõe-se que o modelo
tradicional de educação pós-graduada, que privilegia apenas atividades acadêmicas voltadas para a
docência e a investigação seja associada a uma estrutura mais flexível, com a criação de cursos
profissionalizantes que atendam a demanda do mercado por profissionais mais preparados para lidar
com novos cenários políticos, econômicos, sociais, com novas técnicas e novos desafios. Essa
flexibilização nas práticas de ação não compromete a qualidade, nem reduz a missão ou o seu papel
institucional, mas está sintonizada com as exigências da sociedade contemporânea e vai refletir a
capacidade da Instituição em dar respostas às demandas sociais emergentes.
A qualidade da pós-graduação é assegurada pela observância às seguintes diretrizes gerais,
aplicáveis aos cursos oferecidos:
Assegurar condições de infraestrutura física, de equipamentos, laboratórios,
biblioteca especializada e de serviços informacionais que garantam desenvolvimento sistemático,
harmônico e permanente dos cursos e programas de pós-graduação;

Estabelecer regime de trabalho compatível e condições de trabalho adequadas aos
professores envolvidos nos cursos e programas;
Estabelecer parcerias com a comunidade acadêmica nacional e internacional;
Estabelecer a conexão entre a pós-graduação, os cursos de graduação, e as atividades
de pesquisa e de extensão;
Criar mecanismos e instrumentos de avaliação dos cursos e programas de pósgraduação, como parte da avaliação institucional, que permitam acompanhar e aferir a sua
produtividade, efetividade e adequação.
Compete a Direção Geral auxiliado pelo Coordenador Acadêmico deliberar sobre a criação,
organização, modificação, suspensão ou extinção de cursos de pós-graduação, suas vagas, planos
curriculares e questões sobre sua aplicabilidade, na forma da lei.
A política de pós-graduação é um exercício de construção de parâmetros que balizam a
atuação da Faculdade FABRAS, de forma mais eficiente, para atingir seus objetivos e metas no campo
da pós-graduação, consoante diretrizes que buscam fornecer respostas aos desafios impostos no
cumprimento de sua missão institucional. Dentro desta perspectiva, entende-se que as atividades de
pós-graduação, pesquisa e extensão não podem estar dissociadas, devendo caminhar juntas e
integradas num sistema de interação e complementaridade constante e sistemática.
Por outro lado, as atividades de pós-graduação devem ser realizadas em estreita relação coma
graduação, visando à melhoria e à renovação desse nível. Esta integração graduação/pós- graduação
deve ocasionar na melhoria da qualificação dos docentes e na melhoria da atuação desses professores
na graduação, através de uma ampla articulação didático-científica.
3.5. POLÍTICA DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA
A Faculdade FABRAS por ofertar cursos de formação docente, criou como politica
institucional a formação pedagógica conforme os preceitos do DECRETO Nº 8.752, DE 9 DE
MAIO DE 2016 de formação docente e atuação na educação básica e a Resolução nº
RESOLUÇÃO Nº 2, DE 1º DE JULHO DE 2015, Art. 14. e Art. 15. A faculdade possui programas
de atividades formativas para os professores da rede publica e privada.
Existe o incentivo dos recursos tecnológicos, equipamentos e programas, novas formas de
trabalho, de produzir e distribuir produtos. A tecnologia pode ser utilizada de diversas formas na sala
de aula e o seu uso pode ser mal ou bem aproveitado, promovendo ou não a aprendizagem dos alunos.
Tem-se uma equipe especializada para atuar nos cursos de formação pedagógica e práticas
pedagógicas. Dentro dessa prática temos:
Estratégias Formativas: As Estratégias Formativas ajudam a definir os meios
utilizados para alcançar os objetivos da formação continuada, ao colocar professores no caminho para
alcançar a compreensão. Elas devem ter:
Tematização: Compatível com o cotidiano escolar, sendo base de estudo e prática,
tendo como parâmetros:
o Fazer parte do rol de dificuldades levantadas pelos professores;
o Utilizar recursos que auxiliem na reflexão da tematização;
o Ter materiais com uso autorizado;
o Ter uma base teórica para o tema;
o Desenvolver a Tematização através da reflexão, e não do julgamento de ações;
o Registrar o resultado da reflexão, criando um sistema de consulta posterior;

Condução da Reflexão: Utilizar de ferramentas para conduzir o processo reflexivo,
colocando o tema como centro e evitando o uso de julgamentos precipitados. Para tanto, pode-se
desenvolver a evolução do tema com quatro passos:
o Captar perguntas sobre o tema e realizar o esclarecimento das mesmas;
o A partir das perguntas e esclarecimentos, validar as informações que todos
acham pertinentes à formação;
o Momento de captar as dúvidas e inquietações que surgiram, colocando-as em
análise reflexiva por todos;
o Sugestões de como superar cada um dos problemas apresentados;
Observação na sala de aula: A fim de captar as falhas que o próprio professor não
consegue identificar. Lembrando que não é um ato de julgamento, é um ato de análise externa para
desenvolver o professor. Para que dê certo, é necessário que haja confiança e comprometimento nas
ações, além dos seguintes passos:
o Ter objetivos e clareza;
o Observar apenas a sala de professores voluntários;
o Decidir com o professor qual será a aula/objeto;
o Participar da elaboração do Plano de Aula ou analisá-lo previamente;
Troca de experiências
o Utilizar as análises e observações realizadas para trocar experiências entre os
professores, compartilhando saberes.
o As Estratégias Formativas auxiliam a posicionar a Formação Continuada no
caminho certo, ao promover atividades de reflexão e troca de informações entre os professores.
3.6. POLÍTICAS INSTITUCIONAIS E AÇÕES DE ESTÍMULO E DIFUSÃO PARA A
PRODUÇÃO DOCENTE
A Educação Superior deve se desenvolver considerando três pilares fundamentais: ensino,
investigação científica/pesquisa e extensão. O conhecimento construído na articulação desses pilares
é o que leva a novas descobertas e, em especial, a solução dos problemas da vida e do mundo. A
produção acadêmica tem, portanto, papel fundamental no desenvolvimento institucional e social,
influenciando diretamente na qualidade de formação dos estudantes. Com fins de estimular a troca
de experiências científicas e tecnológicas no ensino presencial e EAD, na sede e entre os polos de
apoio presencial foi criado uma política de estimulo e difusão de produção cientifica e tecnológica.
A difusão para a produção de conhecimento está disponível para toda a comunidade acadêmica.
Conforme disposto no Art. 43 da LDB 9394/1996, a educação superior tem por finalidade:
I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do
espírito científico e do pensamento reflexivo;
II - formar diplomados nas diferentes áreas de
conhecimento, aptos para a inserção em setores
profissionais e para a participação no desenvolvimento da
sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua;
III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação
científica, visando o desenvolvimento da ciência e da
tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo,
desenvolver o entendimento do homem e do meio em que
vive;

IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais,
científicos e técnicos que constituem patrimônio da
humanidade e comunicar o saber através do ensino, de
publicações ou de outras formas de comunicação;
V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento
cultural e profissional e possibilitar a correspondente
concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo
adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do
conhecimento de cada geração;
VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo
presente, em particular os nacionais e regionais, prestar
serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta
uma relação de reciprocidade;
VII - promover a extensão, aberta à participação da
população, visando à difusão das conquistas e benefícios
resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e
tecnológica geradas na instituição;
VIII - atuar em favor da universalização e do
aprimoramento da educação básica, mediante a formação e a
capacitação de profissionais, a realização de pesquisas
pedagógicas e o desenvolvimento de atividades de extensão
que aproximem os dois níveis escolares
As atividades de Iniciação Cientifica por meio do Congresso de Iniciação Cientifica da
Faculdade FABRAS fazem parte do cronograma dos cursos de graduação e pós-graduação (presencial
e EaD) e todos podem se inscrever para apresentação de trabalhos científicos de forma geral.
A faculdade dispõe de uma Revista e Conselho Editorial onde os trabalhos podem ser
publicados. O docente, discente, tutor ou técnico administrativo poderão participar de eventos
nacionais e internacionais com o apoio e custeio da mantenedora, desde que seja comunicado
previamente conforme política interna.
Considerando isso, a Faculdade FABRAS estabelece essa política com o objetivo de
estimular a difusão das produções acadêmicas, promovendo a divulgação dos conhecimentos
científicos, didático-pedagógicos, tecnológicos, artísticos e culturais que constituem patrimônio da
humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de
comunicação; a Faculdade FABRAS sempre apoiou a difusão das produções acadêmicas, mas a
formalização dessa política dará caráter institucional às ações já realizadas e propiciará a promoção
de outras ações com essa finalidade.
3.6.1. Justificativa
O mundo passa por profundas mudanças sociais, econômicas e políticas e as instituições
de ensino superior vivenciam no seu dia a dia essas mudanças, bem como precisa considerá-las no
processo de formação dos alunos. Nesse cenário, a busca pela excelência no ensino aliada a uma
comunicação efetiva com a sociedade tem se transformado no principal desafio das instituições de
ensino superior (IES), exigindo muita criatividade e trabalho árduo na busca de soluções.
Estabelecer uma política de difusão das produções acadêmicas, institucionalizará os meios
de divulgação dos conhecimentos construídos nas salas de aula, nos espaços interdisciplinares, nas
ações e projetos de extensão e de investigação científica, levando a

comunidade esses conhecimentos para que sejam ferramentas na solução de problemas do cotidiano,
abrindo caminhos para o alcance dos objetivos institucionais ao mesmo tempo em que a instituição
exerce sua função social.
Assim, a Política de estímulo a difusão das produções acadêmicas da Faculdade FABRAS
é instrumento indispensável ao efetivo cumprimento da sua Missão, uma empresa de direito privado
mas que tem, no seu compromisso com a sociedade, o estímulo para as suas ações, serviços e
desenvolvimento. Para que a produção acadêmica exerça efetivamente seu papel dentro da faculdade
e da comunidade, esta precisa estar sedimentada e organizada de tal forma que esteja no cerne do
processo educacional da instituição, traduzida em uma política de incentivo, envolvendo toda a
comunidade acadêmica, justificando assim a criação e aprovação desse documento.
3.6.2. Objetivos
3.6.2.1. Objetivo Geral
I. Promover ações de incentivo a difusão das produções acadêmicas da Faculdade
FABRAS, sejam elas científicas, didático-pedagógicas, tecnológicas, artísticas ou culturais.
3.6.2.2. Objetivo específicos
I. Desenvolver ações para o incentivo a investigação científica e a produção acadêmica;
II. Levar ao conhecimento da sociedade os conhecimentos produzidos cientificamente,
buscando a solução de problemas e visando a integração da Faculdade FABRAS com a comunidade;
III. Desencadear processos de troca entre saberes popular e acadêmico, aplicando
metodologias participativas que favoreçam uma produção resultante do confronto com a realidade;
IV. Incentivar produções acadêmicas que tenham como tema a inclusão, os direitos
humanos, a sustentabilidade, a preservação do patrimônio cultural e ambiental, a valorização das
diferenças e o combate ao preconceito e a intolerância de qualquer natureza, reafirmando a Faculdade
FABRAS como instituição socialmente responsável.
3.6.3. Instrumentos e ações de estímulo a difusão das produções acadêmicas
A Faculdade tem consciência da importância do incentivo a produção acadêmica como
meio de fortalecimento do ensino, da extensão e da investigação científica. Para isso, estabelece como
ações para difusão dessas produções:
I. Apoio financeiro a discentes e docentes para participação em eventos científicos
promovidos por outras instituições ou organizações;
II. Apoio financeiro a docentes para publicação de livros e/ou produção de materiais
didático pedagógicos;
III. Apresentação de TCCs a bancas examinadoras;
IV. Realização do Congresso Científico, bienalmente, aberto a participação da
comunidade acadêmica interna e externa, sobre temas emergentes, em especial que envolvam a
questão das relações étnico-raciais, da educação ambiental, dos direitos humanos e da acessibilidade;
V. Projeto “Noite Cultural”, com calendário anual de eventos culturais e artísticos, gerido
pela biblioteca;
VI. Realização de Workshops de iniciação científica, por meio dos quais os alunos possam
divulgar seus trabalhos científicos em anais;
VII. Manutenção da Revista Educação e Ciências;

VIII. Apoio a grupos de pesquisa que contribuam para promoção da justiça social, do meio
ambiente, dos direitos humanos, da saúde e da inclusão, dentre outros;
IX. Apoio aos discentes para realização de eventos científicos, com a oferta de espaço
físico, material de papelaria e recursos tecnológicos;
3.7. POLITICA DE ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS
3.7.1. Apresentação
O Programa de Acompanhamento de Egressos da Faculdade FABRAS visa obter e atualizar
informações pessoais, acadêmicas e profissionais de seus egressos, assim como estabelecer
relacionamento com estes por meio da participação deles em semanas de cursos, palestras, oficinas,
relatos de experiência, entre outros eventos realizados anualmente no âmbito acadêmico.
Por meio do Programa de Acompanhamento de Egressos, busca obter uma avaliação
continuada das condições de oferta dos cursos da IES, visando à formação de profissionais capazes
de se integrarem ao mercado de trabalho.
Com um relacionamento direto e proporcionando a participação dos egressos em eventos
e/ou pesquisa, será possível fazer o mapeamento e a construção de indicadores, a partir das
informações colhidas, para uma discussão em termos da efetiva qualidade dos cursos e da repercussão
de seus formandos no mercado e na sociedade, revisando e organizando as propostas de formação, no
intuito de formar profissionais cada vez mais qualificados para o exercício de suas atribuições.
A instituição vem desenvolvendo diversas ações com o intuito de mantê-los atualizados,
usando tecnologias modernas de informação e comunicação, caracterizando-se como um programa
de atualização a distância, que visa também contribuir com questões profissionais cotidianas, por
meio de consulta ao corpo docente dos cursos.
Neste sentido, o Programa de Acompanhamento de Egressos constitui-se em ação que
busca conhecer a opinião dos egressos acerca da formação acadêmica recebida, recolher sugestões,
assim como monitorar a efetiva inserção no mercado de trabalho, buscando reorientar e/ou aprimorar
as diferentes ações institucionais, registro de promoção em concursos públicos, tanto no que condiz
ao ensino e à estrutura curricular, como às práticas na área da extensão, pós-graduação, e demais
atividades da instituição.
Com o crescimento da Faculdade FABRAS em todos os aspectos, é de extrema necessidade
que a instituição possa contar com a colaboração e fidelidade dos ex-alunos que deixaram sua marca
na história da faculdade. O retorno desses alunos é de suma importância, criando, dessa forma, um
vínculo de auxílio que pode ser positivo para ambos os lados, para o egresso em sua formação
continuada e para a IES na propagação e estabilidade. Além das perspectivas esboçadas acima, o
Programa tem por objetivos:
3.7.1.1. Geral
Acompanhar os egressos dos cursos de graduação e obter, a partir da opinião dos egressos,
um feedback da qualidade da formação oferecida, das políticas de ensino praticadas, adequando-as,
se necessário, às exigências do mercado de trabalho e da comunidade
3.7.1.2. Específicos
I. Estreitar os vínculos institucionais que possibilitem manter uma comunicação
permanente com os egressos da Faculdade FABRAS;

II. Criar um banco de dados com informações atualizadas sobre os egressos;
III. Acompanhar a situação profissional, divulgar a inserção dos egressos no mercado de
trabalho e condecorar egressos que se destaquem profissionalmente;
IV. Identificar os elementos limitadores do acesso dos egressos ao mercado de trabalho;
V. Detectar as áreas de atuação, o nível de coerência com a sua área de formação e os
níveis de remuneração dos egressos contratados;
VI. Levantamento sobre a atuação do aluno no curso de formação;
VII. Estimular e criar condições para a educação continuada de egressos;
VIII. Construir indicadores que subsidiem a adequação curricular às necessidades do
desenvolvimento de competências e habilidades, em consonância com as diretrizes nacionais para os
cursos superiores;
IX. Analise e estudo comparativos de relatórios sobre os egressos formados nos últimos três
anos, com fins de atualizar as possibilidades de inserção laboral;
X. Identificar o grau de satisfação dos profissionais formados pela Instituição, a
compatibilidade entre a formação obtida e as demandas presentes no mundo do trabalho, bem como
as expectativas dos egressos quanto à formação profissional continuada;
XI. Obter informações que orientem novos cursos de graduação e pós-graduação;
XII. Promover eventos direcionados aos profissionais formados pela Faculdade FABRAS;
XIII. Realizar atividades extracurriculares (estágios e /ou participação em projetos de
pesquisa ou extensão), de cunho técnico-profissional, a fim de complementar a formação prática.
3.7.2. Programa de Acompanhamento de Egresso
1.

APRESENTAÇÃO
A Faculdade FABRAS, reconhecendo a importância do acompanhamento de seus Egressos,
desenvolveu um canal de comunicação específico com os alunos formados pela IES. O Programa de
Acompanhamento de Egresso consiste numa ferramenta de pesquisa e avaliação, que nasceu com o
objetivo de facilitar a troca de experiências e a integração Escola / Aluno / Empresa / Instituição.
O Programa disponibiliza ao egresso, através do site da IES http://unideal.edu.br/perfil-doegresso/, informações sobre mercado de trabalho, capacitação profissional, pós-graduação, extensão
e outros assuntos de interesse dos mesmos.
Para a Faculdade, o Programa possibilita o acompanhamento profissional e a inserção no
mercado de trabalho de seus ex-alunos. Além disso, permite a avaliação da eficácia dos serviços
educacionais promovidos pela faculdade, a adequação das matrizes curriculares oferecidas às
demandas sociais e econômicas, a identificação do perfil profissional de seus egressos e a análise da
inserção dos ex-alunos no mundo do trabalho.
2. JUSTIFICATIVA
O pouco conhecimento do processo que envolve o acesso à Instituição, desenvolvimento das
matrizes curriculares e a trajetória dos egressos na sociedade e no mercado de trabalho, têm
comprometido uma atuação mais segura por parte das instituições de ensino superior.
A identificação do perfil socioeconômico dos candidatos, o acompanhamento dos discentes
selecionados – desde a sua entrada na instituição até a sua inserção no mercado do trabalho,
observando também o seu desenvolvimento acadêmico no decorrer do curso – pode permitir à
Instituição constatar os aspectos que deverão ser aprimorados nos processos de acesso, a adequação
continuada das matrizes curriculares ás dinâmicas tecnológicas, a incorporação de demandas sociais
por meio de instrumentos previstos nas próprias matrizes (estágios, pesquisas, Extensão etc) e assim
por diante.

Assim, o acompanhamento dos egressos, deve avaliar as condições de trabalho e de renda
dos profissionais, o seu campo de atuação profissional no mercado de trabalho, a avaliação de que ele
faz da Instituição e do seu curso agora como egresso e as suas expectativas quanto à formação
continuada.
Portanto, o Projeto do Programa de Acompanhamento de Egressos visa se constituir em uma
ferramenta e uma fonte de dados e informações para a auto-avaliação continuada da IDEAL.
3. OBJETIVOS
3.1. GERAL
Avaliar as habilidades e competências previstas nas matrizes curriculares e efetivamente
acumuladas pelos egressos da Faculdade FABRAS, bem como identificar o grau de aprendizagem
técnico-profissional dos mesmos durante os cursos e posteriormente como egressos; tudo a partir da
perspectiva de criar um dos mecanismos que permita a contínua melhoria de todo o planejamento do
processo de ensino aprendizagem.
3.2. ESPECÍFICOS
Avaliar as adequações entre a oferta e a qualidade dos Cursos Superiores ofertados e as
demandas quantitativa e qualitativa geradas pela sociedade e pelo mercado.
Identificar o índice de satisfação dos profissionais formados pela Instituição, o grau de
compatibilidade entre a sua formação e as demandas da sociedade e do mundo do trabalho e as suas
expectativas quanto à formação profissional continuada.
Promover encontros, cursos de extensão, reciclagens e palestras direcionadas a
profissionais formados;
Avaliar o desempenho institucional, por meio do acompanhamento da situação
profissional dos ex-alunos;
Manter registros atualizados de alunos egressos;
Divulgar a inserção dos alunos formados no mercado de trabalho;
Avaliar o desempenho da instituição, através da pesquisa de satisfação do formando e do
acompanhamento do desenvolvimento profissional dos ex alunos.
4. METODOLOGIA
4.1 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS
Os dados serão coletados por meio de questionários aplicados junto aos egressos dos cursos
superiores. Os questionários serão concebidos de forma fechada, isto é, na forma de questões
objetivas formuladas por meio de alternativas, os questionários de egressos serão concebidos de forma
mista, com alternância de questões objetivas com alternativas e questões subjetivas com descrições
ou opiniões dos respondentes.
4.2. APLICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS
Os questionários serão integrados à web site da Instituição. O conjunto de resultados destes
questionários serão sistematizados e representados por meio de tabelas e gráficos. As dificuldades
para a localização e efetiva mobilização dos egressos para o preenchimento dos questionários não
poderão comprometer a amostragem. Quando isto ocorrer será necessário a seleção de novos egressos
para responder aos questionários.

4.2.1. Primeira Etapa:
4.2.1.1. Análise das Expectativas e Realidades dos Egressos
A análise das expectativas e realidades dos Egressos deverá ser realizada após um(1) ano a
um ano e meio (1e ½) após sua graduação, por meio de aplicação de questionários enviados por
correio eletrônico. Na hipótese do não retorno do questionário respondido por parte do Egresso, a
faculdade entrará em contato por meio de cartas e telefone. Quando estas iniciativas falharem e a
amostragem cair para menos de 30% do universo do egresso formados entre um ano (1) e um ano e
meio (1 e ½) serão selecionados novos egressos.
4.2.2. Segunda Etapa:
4.2.2.1.
Constituição permanente do processo de avaliação.
Será disponibilizado no site da IES um processo permanente de incentivo a participação dos
egressos na demanda de informações, ou seja, será disponibilizado on line um formulário a ser
preenchido por todo e qualquer egresso que visite o site da IES.
5. MECANISMOS
Para atingir a finalidade do Programa de Acompanhamento de Egressos, a faculdade possui
as seguintes ações:
5.1. CADASTRO ATRAVÉS DE UM BANCO DE DADOS
Esse formulário é aplicado com o auxílio da Secretaria Acadêmica, que dispõe de telefone,
endereço e e-mail para proceder à pesquisa, caso não seja realizado presencialmente. As respostas
devem ser tabuladas e analisadas pela CPA – Comissão Própria de Avaliação para encaminhar às
Coordenações de Curso e Direção da Faculdade. Nesse cadastro deve contemplar todas as
informações dos ex-alunos, o curso realizado, a atuação no mercado de trabalho, as dificuldades
encontradas na profissão, o perfil de profissional exigido pelas empresas, identificação de novos
cursos de graduação, pós-graduação e aperfeiçoamento.
5.2. WEB SITE DA IES
Será disponibilizado no site da IES um questionário a ser aplicado a todo egresso visitante por
meio do link http://unideal.edu.br/perfil-do-egresso/. Dessa forma, após a constituição de um corpus
significativo, os dados serão tabulados e analisados pela CPA.
5.3. ENDEREÇO ELETRÔNICO
Os egressos possuem um canal de comunicação virtual com a Instituição, que pode e é
realizado através da ouvidoria, para que possam sanar dúvidas, solicitar informações, fazer sugestões
ou críticas. O feedback é dado por um profissional da IES. Outro canal de comunicação, é através do
e-mail institucional dos coordenadores de curso.
5.4. PROMOÇÃO DE EVENTOS
Uma diversidade de eventos será realizada pela faculdade, como palestras, seminários,
congressos, fóruns, workshops, entre outros, e para atender à política de egressos, são divulgados em
maior amplitude para os ex-alunos, através de seus e-mails cadastrados.
Assim como, ter como prática convidar ex-alunos com a finalidade de relatar suas
experiências, vivências, apresentação dos melhores TCCs, com a finalidade de integrar alunos/exalunos/empresas/comunidade/Instituição.

3.8. POLITICA INSTITUCIONAL PARA INTERNACIONALIZAÇÃO
A Faculdade FABRAS (Unideal) mantém convênios com diversas entidades governamentais
para a implementação de seus programas de graduação e pós-graduação de intervenção ou de
pesquisa, como instituições de ensino superior, prefeituras municipais da região, FAPDF, CNPq e
CAPES ou organizações não governamentais que desenvolvem atividades em interface com a
educação. Estabelece, também, parcerias e intercâmbios com muitas instituições ligadas ao campo
educacional, tanto em ações institucionais como por meio dos seus profissionais. Dentre essas
iniciativas, destacam-se algumas em que professores ou projetos ligados à presente proposta estão
inseridos.
Os Programas da Faculdade de Faculdade FABRAS (Unideal) se programou para articular
com os setores educacionais da região de Planaltina, Brasília e entorno, no sentido de demonstrar o
esforço da Faculdade em provocar mudanças no perfil do ensino, da gestão e pesquisa no campo da
educação.
Dentre os seus principais objetivos, os programas vão desenvolver mecanismos de
aproximação com as instituições locais, por meio de projetos de cooperação interinstitucional com o
propósito de fortalecer os núcleos de excelência e reduzir os desequilíbrios regionais, formando
recursos humanos qualificados em Gestão Educacional, pois a região apresenta carências
identificadas neste campo.
A Faculdade FABRAS (Unideal), por meio dos seus programas, se articulará com a
Secretaria de Educação do Governo do Distrito Federal (SEEDF) e Diretorias Regionais de Ensino
(DRE) e demais órgãos federais e do Entorno, no sentido de implementar, por meio de convênios,
serviços especializados de consultorias, projetos de formação e assessoramento educacional. Essa
ação, já encontra-se com protocolo de compromisso firmado junto às entidades citadas.
A Faculdade FABRAS (Unideal) intensificará o programa de intercâmbio com instituições
do Nordeste e Norte, onde se destaca o protocolo de compromisso firmado com o Instituto
Educacional e Empresarial Daniel de La Touche (IDLT) de São Luis-MA e algumas instituições de
ensino superior listadas abaixo, que promoverá cooperação ampla em programas de formação
continuada e atividades de consultorias especializadas em projetos de desenvolvimento regional e
nacional. Tais ações irão permitir o crescimento acadêmico das instituições a partir do estímulo para
implementação de estratégias de melhoria do ensino e da pesquisa, desde o nível departamental até o
institucional.
Os projetos de cooperação interinstitucional progressivamente assumirão papel importante
na construção de uma estratégia inovadora na gestão do curso, fortalecendo os núcleos de excelência
e reduzindo os desequilíbrios regionais, além da possibilidade de formar recursos humanos em áreas
do conhecimento carentes em regiões e instituições emergentes de cooperação. Nesta perspectiva
interinstitucional, firmou-se protocolo de compromisso com instituições de ensino superior no Brasil,
para o desenvolvimento de atividades de intercâmbio docente nos cursos de Pós-graduação na área
de Educação e Gestão, visando aprimoramento do Corpo docente do Mestrado Profissional em
Políticas Públicas e Gestão Educacional da Faculdade FABRAS (Unideal).

Acrescentamos ainda, que o setor público federal e o Distrito Federal possuem convênios
diversos para estágios dos discentes e já estão protocoladas as intenções para ampliação de atividades
ao mestrado em Profissional em Política Púbica e Gestão Educacional, no sentido de prover a
formação especializada de servidores e ainda a interlocução ao desenvolvimento de consultorias
especializadas e projetos no campo da Educação.
A seguir, destacamos a relação de empresas e Instituições de Ensino que possuem acordo de
cooperação com a Sociedade de Ensino Superior Ideal, mantenedora da Faculdade FABRAS Unideal, para realização de expansão de programas e intercâmbio de experiências no âmbito do
Mestrado Profissional (MPGE).
A seguir relação de alguns convênios firmados entre a Faculdade FABRAS (Unideal) e
órgãos públicos e privados. Cópias destes convênios foram anexadas em "documentos".
- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
Endereço: SCS QD. 07 - Torre Pátio Brasil Shopping - Salas 1002/1010 - Brasília -DF
Contato: (61) 3701-4800
Site: www.ciee.org.br
- CONSELHO NACIONAL DE DES. CIENTIFICO E TECNOLOGICO – CNPq
Endereço: W 3 NORTE SEPN 507, BLOCO B, ED. SEDE CNPQ – Brasília - DF
Contato: (61) 2108-9000 / 3403-0887
Site: www.cnpq.br

- EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA
Endereço: BR 020 KM18, Rodovia Brasília Fortaleza, Planaltina - DF
Contato: (61) 3388-9000
E-mail: www.cpac.embrampa.br
- FUNCAÇÃO CÂNDIDO RONDON - FCR
Endereço: Rua Bariri, 53- Vila Glória - CEP- 79004-252- Campo Grande - MS
Contato: 67-3318-0866
Site: www.fcr.org.br
- INSTITUTO FECOMÉRCIO
Endereço: SCS QD. 06 ED. Federação Do Comércio, 5° Andar, Brasília - DF
Contato: (61) 3962-2008 / 3962-2022 / 3962-2027
Site: www.ifestagio.com.br

- INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL
Endereço: SCN QD. 01, bloco e lojas 20/25, Ed. Central Park, Térreo, Brasília - DF
Contato: (61) 3329-5050 / fax 3329-5060
Site: www.ieldf.org.br
- SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC
Endereço: SIA Trecho 03 Lotes 1370/1380 CEP: 71200-03, Brasília - DF
Contato: (61) 32189143
Site: www.sesdf.com.br

- SECRETARIA DE ESTADO E EDUCAÇÃO DO DF - SEEDF
Coordenação Regional de Ensino de Planaltina
Coordenador: Queti Dietrich Karsten
Endereço: Setor Educacional, Lotes C/D – Planaltina
Contatos: (61) 3901-3539 Fax: (61) 3901-5946
Email: drep.se.df@gmail.com
- INSTITUO EDUCACIONAL DANIEL DE LA TOUCHE
Endereço: Av. Castelo Branco, nº 71, Bairro São Francisco (próximo à ponte José Sarney),
Contato: (98) 3235.3135; 9607.9865; 8270.6883; 92014904; 8414.4724
Site: www.institutodanieldelatouche.com
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO – UNESP
Endereço: Rua Quirino de Andrade, nº 215, Bairro: Centro, São Paulo – SP, CEP:01049-010
Contatos: (11) 5627.0233
Email: alex.pazoti@reitoria.unesp.br
Site: www.unesp.br
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (UFES)
Endereço: Av. Fernando Ferrari, 514, Bairro: Goiabeiras, Nº 514, Vitoria - ES, CEP:29075-910
Contatos: (27) 4009-2200
Email: reitor@ufes.br Site:
www.ufes.br

- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL – UFRGS
Endereço: Av. Paulo Gama nº 110, Bairro: Farroupilha, Porto Alegre – RS, CEP: 90040-060
Contatos: (51) 3308 3600
Email: reitor@ufrgs.br; regulacao@sai.ufrgs.br
Site: www.ufrgs.br
- FACULDADE DO MACIÇO DO BATURITÉ - FMB
Endereço: Rua Edmundo Bastos, s/n, Bairro: Sanharão, Baturité – CE, CEP:62760-000
Contatos: (85) 3347-2774
Email: direcao@faculdadefmb.edu.br
Site: www.faculdadefmb.edu.br
- FACULDADE DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS E DE TECNOLOGIA – FATEC
Endereço: Rua Governador Jorge Teixeira, nº 3.500, Bairro: Setor Industrial, Porto Velho-RO
CEP: 78905-160
Contatos: (69) 41413423 (69)981304051
Email: diretoriapedagogica@fatec-ro.br; gildasio@lupa-rj.com.br
Site: www.fatec-ro.br
- CENTRO UNIVERSITÁRIO DOUTOR LEÃO SAMPAIO – UNILEÃO
Endereço: A. Padre Cícero, nº 2830, Bairro: Triângulo, Juazeiro do Norte - CE, CEP: 63041-040
Contatos: (88) 2101-1000
Email: jaimeromero@leaosampaio.edu.br
Site: www.leaosampaio.edu.br

- FACULDADE VALE DO SALGADO – FVS
Endereço: Rua Monsenhor Frota, nº 609, Bairro: Centro, Icó - CE, CEP: 63430-000
Contatos: (88) 3561-2760
Email: jaimeromero@leaosampaio.edu.br
Site: www.fvs.edu.br
- FACULDADE DE TECNOLOGIA DE HORIZONTE - FATHOR
Endereço: Av. Presidente Castelo Branco, nº 6700, Bairro: Cajueiro da Malhada, Horizonte - CE
Contatos: (88) 3021-2244
Email: djasaid@uol.com.br
Site: www.fathor.net.br
- FACULDADE TEOLÓGICA E FILOSÓFICA - RATIO
Endereço: Av. Visconde do Rio Branco, nº 2801, Bairro: Joaquim Távora, Fortaleza - CE, CEP:
60055-171
Contatos: (88) 3021-5553
Email: djasaid@uol.com.br
Site: www.ratio.edu.br
3.9. COMUNICAÇÃO DA IES COM A COMUNIDADE EXTERNA
O Setor de Tecnologia da Informação (TI) / Centro de Processamento de Dados (CPD) é
responsável pela gestão e implantação de recursos tecnológicos com o objetivo de proporcionar aos
setores da IDEAL mais eficiência nos serviços de comunicação institucional e nas rotinas dos
processos de elaboração, implantação e manutenção de sistemas ou estruturas lógicas ligadas ao
armazenamento, processamento e segurança de informações nos cursos presenciais e à distância.
O setor TI/CPD dá suporte para as atividades de marketing institucional, eventos, website,
redes sociais, programas de Interação da comunidade acadêmica e ouvidoria.
Uma das principais ações de lia da faculdade ocorre via Sistema Educacional Ideal - SEI
(sistema acadêmico). Em 2014 foi criado o Sistema Educacional Ideal – SEI que controla diversos
serviços e setores como da Ideal como: Administrativo, Financeiro, Secretaria Geral, Acadêmico,
Biblioteca, Processo Seletivo, Compras, Avaliações Institucionais e SEI Comunicador (intranet),
todas informações estão disponíveis na forma impressa e virtual, e integradas às mantidas e a
mantenedora.
A Faculdade dispõe do site www.unideal.edu.br contendo todas as informações
institucionais, envolvendo o seu histórico, as atividades de ensino, pesquisa, extensão, administração,
processo seletivo, assim como todos os seus órgãos acadêmicos e administrativos. Professores e
alunos tem acesso ao sistema por meio de login e senha. O e-mail institucional
atendimento@unideal.edu.br
O sítio possui todas as informações referentes ao funcionamento, cursos ofertados,
calendário acadêmico. Para os alunos, onde os tutores poderão enviar mensagens e avisos, de forma
que o aluno receba a informação o mais breve possível. Intranet: canal interno de comunicação entre
os docentes, tutores e funcionários técnicos administrativos.
3.9.1. Redes Sociais
Nas redes sociais, a Ideal compartilha notícias, informações e campanhas com todos que
acompanham e se identificam com o que é produzido para a comunidade acadêmica e comunidade

local. A partir de 2017 o grupo ideal pretende criar um Jornal para distribuir informações e imagens
da Instituição à sociedade, juntamente com a edição de uma revista científicas eletrônicas para
divulgação da pesquisa e produção acadêmica de graduação.
FIGURA 11: Facebook da Faculdade

Fonte Institucional: Portal Educacional da Faculdade
FIGURA 12: Instagram da Faculdade

Fonte: Institucional
3.9.2. Mecanismos de interação entre docentes, tutores e estudantes
A IES acredita que um ensino de qualidade, seja ele ofertado na modalidade Presencial ou
a Distância, deve ser efetuado a partir da utilização de metodologias inovadoras que rompam com

os padrões antigos e tradicionais, os quais focam, na figura do docente, a responsabilidade total pelo
processo ensino-aprendizagem.
As estratégias de ensino, hoje, já são incrementadas a partir das novas formas de
comunicação e da consideração do potencial de informação da Internet, dentre outros, bem como as
metodologias de ensino inovadoras, vem sendo utilizadas, tradicionalmente, com grande sucesso.
Atualmente, a Faculdade transita na intermediação entre o ensino a Distância.
Para o processo de interação e interatividade, serão utilizados meios diversificados de
comunicação e processamento geral de informações como: O AVA - Ambiente Virtual de
Aprendizagem, plataforma de ensino que disponibiliza, livros em PDF e Vídeo aula, para cada
atividade, possui fórum e chat, prova on-line com resultado na hora. Possui a possibilidade de
montagem de turma com professor e tutor.
FIGURA 13: AVA - Ambiente Virtual de Aprendizagem

3.9.
Fonte: Institucional
3.9.3. Sistema Educacional Ideal – SEI
A mantenedora – Sociedade de Ensino Superior Ideal – SESI, solicitou a Gerencia de
Tecnologia da Informação que desenvolvesse um que sistema acadêmico que unifique ao máximo as
informações e dados sob serviços e apoio discente, docente e corpo técnico-administrativo.
Em 2014 foi criado o Sistema Educacional Ideal – SEI que controla diversos serviços e
setores como da Faculdade FABRAS como: Administrativo, Financeiro, Secretaria Geral,
Acadêmico, Biblioteca, Processo Seletivo, Compras, Avaliações Institucionais e SEI Comunicador
(intranet), todas as informações estão disponíveis na forma impressa e virtual, e integradas às
mantidas e a mantenedora.
A faculdade dispõe de um sistema acadêmico desenvolvido para atender suas necessidades,
o aluno tem acesso ao sistema pelo portal da faculdade e por meio de login e senha, tem acesso a
diversos tipos de serviços. Por meio do sistema acadêmico é possível observar:
a) Controle de frequência dos estudantes;
b) Programação e prevalência das avaliações presenciais sobre outras formas de
avaliação;
c) Observância da interdisciplinaridade e contextualização nos processos de avaliação
previstos nas disciplinas;

d) Familiaridade dos estudantes com os recursos da informática com o uso de
aplicativos disponibilizados nos tabletes,
e) Controle e lançamento de notas;
f) Postagem de material didático; e
g) Solicitação de declarações, requerimentos ou documentos diversos.
A utilização da internet e das tecnologias da informação são de suma importância para a
formação de um gestor e os programas referentes aos respectivos cursos estarão disponíveis no
laboratório de informática.
FIGURA 14: Foto Sistema SEI

Fonte Institucional: Sistema Educacional Ideal
3.9.4. Site da faculdade
O sítio possui todas as informações referentes ao funcionamento, cursos ofertados,
calendário acadêmico. Para os alunos, onde os tutores poderão enviar mensagens e avisos, de forma
que o aluno receba a informação o mais breve possível. Intranet: canal interno de comunicação entre
os docentes, tutores e funcionários técnicos administrativos.
FIGURA 15: Sítio da Faculdade

Fonte Institucional: Portal Educacional da Faculdade
3.10. COMUNICAÇÃO DA IES COM A COMUNIDADE INTERNA
A comunicação interna é indispensável para a consecução dos objetivos da Faculdade
FABRAS. No entanto, é necessário estar atento aos canais escolhidos para cada mensagem, seguindo
um plano de comunicação previamente concebido e que oriente a utilização da comunicação interna
e consiga extrair os melhores resultados possíveis. Principais tipos de comunicação: E-mail
corporativo, telefone, quadro de avisos; relatórios; reuniões e seminários internos, servidor físico e
virtual, sistema educacional Ideal, AVA, grupos de WhatsApp.
3.10.1 Ouvidoria
A Ouvidoria da Ideal é um canal de comunicação entre alunos, professores, colaboradores
e toda comunidade acadêmica. Com o intuito de atender às necessidades gerais e individuais, o setor
é responsável pelo recebimento de sugestões, elogios, opiniões e críticas sobre todos os aspectos do
funcionamento da instituição, bem como para a melhoria dos serviços prestados e da vivência
acadêmica de uma forma geral. Por isso, não deixe de expor suas ideias, queixas e opiniões que serão
sempre bem-vindas e que são de grande importância para nós.
O objetivo da Ouvidoria da faculdade é a criação de mais um canal condutivo das opiniões,
sugestões, reclamações e problemas da comunidade acadêmica da Instituição.
A Ouvidoria recebe as informações concernentes a reclamações, elogios e sugestões
pessoalmente por meio de caixa de sugestões ou pelo portal educacional da Faculdade FABRAS por
meio do acesso on line http://unideal.edu.br/ouvidoria/ encaminham aos órgãos responsáveis,
cobrando soluções e respondendo ao cidadão dentro de um prazo previamente estabelecido.
A Ouvidoria da Ideal tem o compromisso de manter o sigilo das informações prestadas
pelos usuários e das informações institucionais preservando a integridade de todas as partes
envolvidas.
A Diretoria Administrativo Financeiro é o setor responsável por receber, analisar e dar
andamento nas demandas da comunidade acadêmica da Faculdade FABRAS.

3.10.2 Função do ouvidor
Receber, investigar e analisar as informações, reclamações, críticas e sugestões dos
diversos setores da Faculdade, acompanhando o processo até a solução final;
Agir com transparência, imparcialidade, integridade e justiça;
Encaminhar a questão à área competente; e.
Garantir o direito de resolução do problema, mantendo o usuário informado.
a) Responsável pela ouvidoria: Diretoria Administrativa-Financeira
b) E-mail da ouvidoria: ouvidoria@unideal.edu.br
FIGURA 14: Ouvidoria da Faculdade

Fonte Institucional: Portal Educacional da Faculdade
3.11. POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES
O apoio didático-pedagógico aos discentes do curso será realizado de diferentes maneiras:
visita às salas de aulas, com o objetivo de saber como as turmas estão se desenvolvendo,
além de levar informações sobre a Instituição, eventos etc;
reuniões sistemáticas mensais com representantes de turmas e/ou centro acadêmico;
divulgação contínua aos discentes dos horários de Coordenação do Curso, Secretaria,
Biblioteca, Laboratórios etc;
entrega do calendário Escolar, no início de cada semestre, com todas as informações
acadêmicas da Instituição, como: calendário de provas, processo de faltas, dias letivos, recessos e demais
serviços da Unidade.
Ademais, a Instituição conta com um corpo de profissionais disponível para o atendimento ao
estudante, fora do expediente de aula, buscando dirimir dúvidas em relação às disciplinas e conteúdos
ministrados, em salas específicas para o atendimento individual ou em grupo. Conta também com um
Coordenador para cada curso existente, que fica à disposição dos estudantes e professores para o
atendimento em relação à operacionalidade do curso e às questões acadêmico-pedagógicas.

A Instituição promove a organização e a divulgação de atividades extracurriculares constantes e
diversificadas, como semanas de estudo, seminários, congressos, palestras, jornadas, entre outras, ligadas
às áreas dos cursos oferecidos com o intuito de integrar a comunidade científica e complementar a
formação de sua comunidade acadêmica, além de incentivar a interdisciplinaridade.
Considerando a abrangência e a diversidade das ações realizadas para reduzir significativamente
a taxa de evasão, a Faculdade FABRAS no âmbito do seu Programa de Apoio ao Discente, busca promover
o desenvolvimento de soluções educacionais que minimizem as variáveis que interferem na permanência
dos estudantes, identificadas pelos estudos e pelo acompanhamento desses indicadores e que são de
consenso entre docentes e gestores, tais como: deficiências de conhecimentos oriundas da formação
anterior, problemas de ordem psicológica e psicopedagógica, problemas de ordem financeira; falta de
acolhimento no mundo universitário; dificuldades em conciliar trabalho e estudo, dificuldades em
desenvolver os trabalhos finais de curso, além das dificuldades apresentadas pelas pessoas com
deficiência.
Para tanto, a Faculdade FABRAS possui em sua estrutura organizacional Núcleos, órgãos e
setores que atendem prioritariamente as demandas específicas do alunado voltadas para o apoio
extraclasse, psicopedagógico, de acessibilidade atitudinal e pedagógica e do nivelamento de conteúdo.

3.11.1. Departamento de Controle Acadêmico – DCA/CAA
A Central de Atendimento ao Aluno - CAA da Faculdade FABRAS acontece no
Departamento de Controle Acadêmico - DCA é responsável pela orientação de procedimentos
acadêmicos, recebimento, encaminhamento e acompanhamento de solicitações formalizadas pelos
alunos aos setores da Instituição, tais como: Secretaria Acadêmica, Diretoria de Unidade,
Coordenação de Cursos e Núcleos Acadêmicos e demais setores.
O DCA/CAA atua no atendimento aos alunos da Faculdade FABRAS, desenvolvendo
atividades que compõem os processos financeiros e acadêmicos. Além disso, a Faculdade FABRAS
está cadastrada no Programa Universidade para Todos (PROUNI), como também no Financiamento
para Estudantes de Educação Superior (FIES). Possui uma política de convênios de descontos com
diversas empresas no DF, objetivando a concessão de bolsas e/ou descontos.
Aluno poderá fazer a solicitação de qualquer documento também por meio do portal da
instituição acesso on line http://unideal.edu.br/requerimentos-on-line/ e acompanhar seu processo
recebendo o andamento do seu processo pelo sistema push gerado pelo Sistema Educacional Ideal –
SEI.
3.11.2. Atendimento Extraclasse
O atendimento extraclasse aos alunos será realizado pelo Coordenador de Curso, pelos
professores em regime de trabalho de acordo com a demanda da IES e oferta e procura, com jornada
semanal específica para essa finalidade.
As políticas de atendimento aos discentes constituem-se em um desdobramento da missão
institucional de adotar ações de valorização do seu público. São elas:
3.11.3 Programas de Apoio Financeiro
Conforme demonstra a história da Mantenedora, o compromisso da Faculdade FABRAS
com os alunos que apresentam carência quer do ponto de vista cultural, quer do ponto de vista
financeiro, não se encerra com a matrícula do aluno.
Conhecido o perfil de estudantes universitários que nela ingressar, a Faculdade deverá
promover programas de apoio pedagógico e descontos de mensalidades para alunos cuja situação
econômico-financeira revele a incapacidade de arcar, momentaneamente ou no percurso de sua vida
acadêmica, com o ônus da totalidade da mensalidade.

A Faculdade, por meio de outras ações, facilitará a continuidade de estudos de seus alunos
e, irá se inscrever no Programa Universidade para Todos – PROUNI e no Financiamento Estudantil
– FIES.
3.11.3.1 Programa de Apoio para Financiamentos Estudantil
O PROUNI foi criado pela MP nº 213/2004 e institucionalizado pela Lei nº 11.096, de
13 de janeiro de 2005. Tem como finalidade a concessão de bolsas de estudos integrais e parciais a
estudantes de baixa renda, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em
instituições privadas de educação superior, oferecendo, em contrapartida, isenção de alguns tributos
àquelas que aderirem ao Programa.
O FIES é um programa do Ministério da Educação destinado a financiar a graduação
na Educação Superior de estudantes que não têm condições de arcar com os custos de sua formação
e que estejam regularmente matriculados em instituições não gratuitas, cadastradas no Programa e
com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo MEC. O FIES, tem a finalidade de
proporcionar aos alunos apoio financeiro para o pagamento das mensalidades escolares.
EDUCA MAIS: é o maior programa de inclusão educacional do País e está há 11 anos
no mercado, permitindo que estudantes impossibilitados de pagar uma mensalidade integral tenham
acesso a instituições de ensino particulares através de bolsas de estudo parciais.
O Programa tem parceria com mais de 10 mil instituições entre universidades, centros
universitários, faculdades, colégios e escolas técnicas que disponibilizam bolsas de até 50% para
cursos de graduação, pós-graduação, ensino básico, cursos técnicos presenciais, cursos livres e
idiomas. Para cursos à distância (EAD) o valor da bolsa varia entre 30% e 45%.
QUERO BOLSA: O Quero Bolsa é um site que concede bolsas de estudo e descontos
em cursos de universidades e faculdades de todo Brasil.
FINANCIAMENTO EDUCACIONAL PRÓPRIO – FIES/IDEAL: A Faculdade
Ideal possui uma linha própria de financiamento, voltada a apoiar alunos que necessitam de auxílio
financeiro para fazerem um curso superior de graduação com qualidade.
O financiamento e um programa de financiamento universitário que facilita o pagamento das
mensalidades da sua faculdade dividindo-as em parcelas que cabem em seu orçamento.
O aluno paga a metade da mensalidade durante o curso e outra metade após sua formatura.
Ao contrário do programa FIES, o FIES/Ideal não possui juros sobre o valor total. O aluno
pagará 50% do valor das matrículas e das mensalidades durante todo o curso. Após a graduação, o
aluno continuará pagando à Faculdade FABRAS, até quitar o valor cedido a título de crédito, em
parcelas mensais fixas, 50% do curso, sem correção monetária.
3.11.3.1.2 Comissão de Acompanhamento de Bolsas e PROUNI
O Conselho Superior administração - CONSAD nomeou duas comissões especificas para
organizar e monitorar a política de apoio financeiro:
3.11.3.1.3. Comissão de Acompanhamento de Bolsas de Estudo:
Constituída pela Diretoria Administrativo-Financeira, pela Secretaria Acadêmica e
Responsável pelo DCA. A comissão tem a função de fazer os convênios e acompanhar junto aos
alunos conforme dados das matriculas, os processos do programa FIES, PROUNI, EDUCA MAIS e
FIES/IDEAL.
3.11.3.1.4. Comissão Local de Acompanhamento e Controle Social do Programa Universidade para
Todos – (COLAPS) PROUNI:
Constitui-se como um órgão colegiado, de natureza consultiva com função de
acompanhamento, averiguação e fiscalização da implementação local do Programa Universidade

para Todos – PROUNI. A COLAPS da Faculdade FABRAS é constituída pelo Presidente da
Mantenedora, pela Diretoria Administrativo-Financeira, pela Secretaria Acadêmica, Diretor Geral e
o Responsável pelo DCA. De acordo com Portaria nº 1.132, de 2 de dezembro de 2009.
Compete às Comissões Locais:
I - exercer o acompanhamento, averiguação e fiscalização da implementação do
PROUNI nas Instituições de Ensino Superior (IES) participantes do Programa;
II - interagir com a comunidade acadêmica e com as organizações da sociedade civil,
recebendo reclamações, denúncias, críticas e sugestões para apresentação, se for o caso, à Comissão
Nacional de Acompanhamento e Controle Social do PROUNI – CONAP;
III - emitir, a cada processo seletivo, relatório de acompanhamento do PROUNI;
IV - fornecer informações sobre o PROUNI à CONAP.
3.11.4. Programa de Nivelamento e Políticas de Educação Inclusiva
Além de preparar o acadêmico para o mercado profissional, a Faculdade FABRAS de
Brasília tem como propósito preparar o aluno para superar as dificuldades que se apresentarem ao
longo da sua vida pessoal e profissional.
Dentro desta postura, o incentivo ao estudo e à permanência será uma prática que permeará
cada curso, com a adoção de programas especiais desenvolvidos paralelamente com vistas ao
nivelamento do alunado e da superação de suas dificuldades de aprendizado. Uma dessas ações é o
Núcleo de Apoio Psicopedagógico – NAP, que a cada semestre oferecerá cursos aos alunos e
funcionários, a princípio de Matemática, Português e Informática.
O Projeto de Reforço e oficinas a ser implantado no curso se destina aos alunos com lacunas
referentes ao ensino-aprendizagem, anteriores à educação superior e as do próprio curso. São
desenvolvidos, normalmente, em horários alternativos com carga horária adequada ao atendimento
das necessidades diagnosticadas pela coordenação do curso. Dependendo das necessidades, são
ofertados cursos de leitura e produção de texto, informação sobre ENADE, matemática básica e
informática.
Para 2018, pretende-se ampliar a oferta de outros cursos/oficinas como Normas da ABNT,
Educação Ambiental, Vulnerabilidade e violência e Direitos Humanos. Este programa tem como
objetivos:
Promover aulas com conteúdos específicos das disciplinas nas quais as
dificuldades
se apresentam;
Abordar, de maneira mais enfática as temáticas de educação ambiental,
afro-indígena e direitos humanos com base nas necessidades indicadas pelo curso, nas próprias
disciplinas do semestre, ou ainda de forma mais específica, em horário extraclasse;
Possibilitar aos alunos a revisão dos conteúdos trabalhados na sala de aula, com vistas
na melhoria do processo ensino e aprendizagem.
A educação inclusiva não se limita apenas ao atendimento a alunos com deficiência.
A faculdade estende essa preocupação de forma geral e procura, por meio da aplicação de pesquisa
social, identificar outras necessidades, tais como sociais e financeiras.
3.11.4.1. Regulamento do Programa de Nivelamento
Com as nuances apresentadas pelos indicadores de avaliação da Educação Básica, é possível
facilmente detectar as dificuldades apresentadas pelo estudante que ingressa na educação superior.
Por esta variabilidade ser peculiar de cada estudante, deve-se considerar as competências

individuais adquiridas no percurso escolar básico. Este desnível de informação evidenciada no
ingresso do estudante do ensino superior deve ser considerada na Instituição de ensino como um viés
que será trabalhado pedagogicamente e, em consonância com o desenvolvimento das ações
curriculares e dos conteúdos programáticos trabalhado em cada disciplina, considerando sempre o
processo de ensino e aprendizagem face aos objetivos do êxito acadêmico desejado. Partindo desse
pressuposto, os conteúdos e abordagens curriculares dos Cursos de Graduação da IDEAL, estão
direcionados de maneira a atenderem, em sua organização e dinamização, as diversidades cognitivas
dos discentes. Com esta perspectiva, o processo de nivelamento da Faculdade consiste em subsidiar
os alunos de elementos básicos da Matemática, da Leitura, Interpretação e Escrita de forma que o
aluno consiga acompanhar as demais disciplinas com êxito e a qualidade exigida pela Instituição e
mercado.
Art. 1º. A Ideal proporcionará aulas de Nivelamento em Língua Portuguesa, Matemática e
Informática sempre que houver turmas ingressantes na Instituição.
Art. 2º. O Programa de Nivelamento também será oferecido aos alunos de outros
semestres que não sejam os iniciais.
Art. 3º. Os alunos serão convidados a participar do Programa, excluindo a possibilidade de
obrigatoriedade.
Art. 4º. A Coordenação do Curso se responsabilizará pelo controle da frequência dos
alunos participantes do Programa de Nivelamento.
Art. 5º. Os docentes envolvidos no Programa de Nivelamento serão indicados pela Direção
Geral.
Art. 6º. O Curso de Nivelamento oferece um programa de conteúdos que sejam comuns a
todos os Cursos da Instituição, conteúdos básicos para a formação acadêmica do aluno.
Art. 7º. A avaliação do Programa ocorrerá de modo indireto, ou seja, por meio da relação
entre controle de frequências e desempenho nas disciplinas regulares do Curso.
Art. 8º. As aulas ocorrerão durante a semana, no período vespertino em horário de pós- aula
e pré-aula respectivamente.
Art. 9º. As aulas são oferecidas gratuitamente aos alunos e contam com a orientação e
acompanhamento de docentes qualificados e com experiência para identificar as dificuldades que
interferem no desempenho acadêmico dos alunos e sugerir mecanismos adequados de estudos.
Art. 10º. Os projetos serão desenvolvidos pelos docentes envolvidos no Programa a partir
da identificação das necessidades dos alunos.
Art. 11º. Novas diretrizes, avaliações ou omissões e quaisquer outras inclusões, deverão
ocorrer através da deliberação do CONSEPE.
3.11.5. Encaminhamento Profissional ao Núcleo de Apoio Psicopedagógico – NAP
Uma das prioridades da Faculdade FABRAS é a integração da pessoa com deficiência, desde
limitação física, intelectual ou dificuldades de aprendizagem. Preocupa-se em proporcionar
acessibilidade às pessoas com mobilidade reduzida (permanente ou temporária) e à pessoa com
deficiência, que apresente completo ou parcial comprometimento de suas capacidades motoras,
visuais, auditivas ou quaisquer outras que necessitem de auxílio na busca por condições igualitárias,
bem como aos portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA).
O apoio psicopedagógico será uma oferta constante para o aluno que dele necessitar e será
realizado pelo Núcleo de Apoio Psicopedagógico – NAP que busca assistir aos discentes, no sentido
de superar dúvidas e ansiedades, com ações de integração do aluno à vida acadêmica, de favorecer o

desenvolvimento pessoal, social e cultural, essenciais à formação de futuros profissionais, além de
possibilitar uma participação efetiva na melhoria da qualidade da aprendizagem. Vale ressaltar que o
NAP também prestará assistência aos docentes e Corpo técnico-administrativo.
São Funções do NAP:
Oferecer suporte a docentes e discentes, para um melhor aproveitamento no processo
ensino aprendizagem;
Sensibilizar discentes, docentes e corpo técnico a participar de atividades
desenvolvidas pela CPA e pela NAP, considerando a importâncias destes agentes para o processo
de aprendizagem; Mediar situações que envolvam o relacionamento dos discentes com os demais
profissionais da Instituição;
Incluir os alunos com necessidades educacionais especiais através de ações
específicas;
Manter articulação com a Comissão Própria de Avaliação (CPA), responsável,
colaborando na sensibilização dos discentes, docentes e corpo administrativo para participação no
processo de auto avaliação institucional, utilizando seus resultados como parâmetro para o trabalho
de apoio psicopedagógico;
Criar espaço de escuta;
Observar, entrevistar e fazer devolutiva;
Agir com ética, transparência e imparcialidade, preservando a identidade dos discentes
e docentes e corpo administrativo;
Manter em sigilo informações recebidas durante os atendimentos, assim como deixar
em ordem o sistema de registro, comunicação e encaminhamentos.
3.11.5.1. Regulamento do Núcleo de Apoio Psicopedagógico– NAP
CAPITULO I
Art. 1º. O presente Regulamento disciplina a organização do Núcleo de Apoio
Pedagógico.
Art. 2º - compete ao NAP a gestão das políticas a ele direcionada, tomando por base os
seguintes indicadores:
I. Coerência das políticas de atendimento aos discentes com o estabelecido em
documentos oficiais.
II. Programas de apoio ao desenvolvimento acadêmico dos discentes referentes à
realização de eventos.
III. Acompanhamento de egressos e criação de oportunidades de formação continuada.
CAPITULO II
DAS FINALIDADES
Art. 3º - O NAP tem como finalidade propiciar aos alunos, docentes e corpo administrativo
atendimento e orientação com o objetivo de melhorar o aproveitamento no processo de ensino
aprendizagem.
Art. 4º - Oferecer subsídios para que os docentes trabalhem com os alunos em sala de aula,
buscando reflexões e ações pedagógicas que propiciem transformações significativas e apropriadas
para as demandas emergentes.
Art. 5º - As ações do apoio psicopedagógico do NAP devem possibilitar a inclusão de alunos
com deficiência.

Art. 6º - São funções do Apoio psicopedagógico a orientação e o acompanhamento das
intervenções psicopedagógicas que auxiliem a evolução no processo de ensino aprendizagem nos
casos de alunos com deficiência.
CAPÍTULO III
DO PERFIL DO PROFISSIONAL
Art. 7º – O profissional que atua nos atendimentos do apoio psicopedagógico ocupa o cargo
de psicopedagogo institucional.
Art. 8º – O ocupante do cargo deve ter a seguinte formação: Graduação em pedagogia e
especialização em psicopedagogia.
Art. 9º – O profissional deste cargo deve conhecer técnicas de anamnese, entender de
psicopedagogia institucional, ser ético e discreto e dominar técnicas de intervenção psicopedagógica.
Art. 10º - O psicopedagogo deve possuir as seguintes Comportamentais: Discrição, ética,
comunicação, relacionamento interpessoal, assertividade e ouvinte ativo, atendendo as funções
previstas no Projeto Pedagógico do curso.
CAPITULO IV
DA INFRAESTRUTURA
Art. 11º - Para o atendimento dos alunos e docentes será utilizada uma sala, com
infraestrutura adequada, para o atendimento individualizado.
Art. 12º – O atendimento também será feito em grupo, que poderá ser na sala reservada ou
na sala de aula.
CAPÍTULO V
DO PROCESSO DE ATENDIMENTO
Art. 13º - O processo de atendimento foi estabelecido de acordo com as informações da
ficha de registro do aluno.
Art. 14º - A orientação aos discentes será definida de acordo com a demanda e análise
prévia de cada situação problema
Art.15º - O atendimento psicopedagógico pode surgir da solicitação do docente, discente,
da coordenação do curso ou do pessoal técnico administrativo ou demais interessados.
Art. 16º - Os atendimentos devem ser individualizados e registrados.
CAPÍTULO VI
DO USUÁRIO
Art. 17º - O atendimento psicopedagógico atende aos discentes, docentes e corpo
administrativo nas questões relacionadas ao ensino aprendizagem.
Art. 18º - o atendimento do usuário será com o objetivo de identificar as dificuldades
apresentadas e orientar na solução dos problemas psicopedagógicos.
CAPÍTULO VII
DA DOCUMENTAÇÃO
Art. 19º - O apoio psicopedagógico utilizará um formulário padrão para registro de todas
as atividades, entrevistas individuais, grupo, palestras e orientação.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 20º - Este Regulamento do Apoio Psicopedagógico entra em vigor nesta data.
Ficha de Registro
ATENDIMENTOREQUERENTE

DATA

REGISTROS

ENCAMINHAMENTOS

CONTATO

3.11.6. Acessibilidade
A Instituição se compromete em prover infraestrutura para proporcionar sala de apoio
especial para os alunos com deficiência visual e auditiva, desde o seu ingresso até a conclusão do
curso, mediante solicitação encaminhada pela pessoa portadora de necessidades especiais temporárias
ou permanentes. As instalações da faculdade foram projetadas em conformidade com a Lei de
Acessibilidade - Decreto nº 5.296 de 2 de dezembro de 2004 e compreende:
Acesso aos espaços de uso coletivo; reserva de vagas no estacionamento da Instituição;
Rampa e elevador propiciando circulação de cadeira de rodas; portas e banheiros comespaços
adequados ao acesso de cadeira de rodas; Barras de apoio nas paredes dos banheiros, lavabos, bebedouros
etc.
Quanto ao portador de deficiência visual, se houver necessidade a IES equipará com máquina
de datilografia braile, impressora braile acoplada ao computador, sistema de síntese de voz, gravador
e fotocopiadora que amplie textos, software de ampliação de tela, equipamento para ampliação de
texto para atendimento a aluno com visão subnormal, lupas, réguas de leitura, scanner acoplado ao
computador. Fazendo-se necessário, será também adquirido gradual acervo bibliográfico em braile e
de fitas sonoras para uso didático.
Para os portadores de deficiência auditiva, caso a instituição tenha aluno portador desta
deficiência, providenciará, se necessário, intérprete de língua de sinais/língua portuguesa,
principalmente em época de provas. Será flexível na correção das provas escritas, valorizando o
conteúdo semântico e estimulando o aprendizado da língua portuguesa na modalidade escrita, para
uso de vocabulário pertinente às disciplinas do curso em que o aluno estiver matriculado.
3.11.7. Monitoria
A Faculdade FABRAS de Brasília, a partir de seu 2º semestre de 2017 implantou o
funcionamento e instituiu o Programa de Monitoria, caracterizada como uma atividade acadêmica
que se vincula às atividades didáticas. O Programa de Monitoria objetiva despertar no aluno o
interesse pela carreira docente, proporcionando-lhe um contato mais próximo com a realidade
acadêmica e a participação mais direta na rotina pedagógica dos Cursos.
Os monitores auxiliarão o corpo docente na execução de tarefas didático-científicas,
inclusive na preparação de aulas; de trabalhos didáticos e atendimento a alunos; de atividades de
pesquisa e extensão e de trabalhos práticos e experimentais.
Os monitores auxiliarão, sob a supervisão docente, em atividades como a orientação em
trabalhos de laboratório, de biblioteca, de campo e outros compatíveis com seu grau de conhecimento
e experiência. A monitoria funcionará de acordo com regulamento próprio.

Os editais para processo de monitoria são divulgados no portal da Faculdade FABRAS por
meio do endereço http://unideal.edu.br/monitoria/ .
3.11.7.1. Regulamento do sistema de monitoria
CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS
Art. 1º. Oportunizar ao estudante de graduação a vivência no campo da didática, a
dedicação e aprofundamento nos estudos da disciplina ou área de que seja monitor.
Art. 2º. Fornecer subsídios ao corpo docente, viabilizando um melhor atendimento aos
alunos nas respectivas disciplinas curriculares.
Art. 3º. Incentivar a participação em experiência didática, despertando no discente o
interesse pela carreira do magistério.
Art. 4º. Contribuir para o desenvolvimento de novas práticas pedagógicas, tendo em vista
a melhoria do ensino de Graduação.
Art. 5º. Aproximar discentes de docentes em especial quando da elaboração do plano de
ensino.
CAPÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES DO MONITOR
Art. 6º. O monitor deve auxiliar os professores nas tarefas acadêmicas. Considera-se parte
integrante desse apoio a preparação de material de estudo e pesquisa e avaliações diversas.
Art. 7º. Auxiliar o professor na condução de trabalhos práticos e na preparação de material
didático e experimental seja em sala de aula, em laboratório ou mesmo em aulas de campo.
Art. 9º. Auxiliar o professor na indicação de material e/ou fontes a serem estudadas antes da
aula, visando à participação efetiva dos discentes.
Art. 10. O monitor deve resolver, antecipadamente, as atividades elaboradas pelo professor
e questionar os discentes sobre supostas dificuldades.
Art. 11. O monitor é responsável por promover constante orientação e esclarecimento de
dúvidas aos discentes da disciplina, servindo de elo entre o discente e docente, facilitando a efetivação
do ensino-aprendizagem, contribuindo para a redução de índices de reprovação.
Art. 13. O monitor tem a atribuição de elaborar relatório bimestral de suas atividades.
Parágrafo único: O relatório será preenchido em formulário próprio, deverá ser assinado
pelo monitor e pelo professor orientador e em seguida entregue na Coordenação do Curso.
Art. 14. O monitor poderá, em caso de falta do professor, aplicar exercícios de fixação desde
que acordado entre os membros da turma e o docente;
Parágrafo único. O monitor não poderá, em qualquer hipótese, substituir o professor em
aulas teóricas ou práticas, ou mesmo desempenhar atividades administrativas da responsabilidade do
professor. A monitoria preestabelece atividades de auxílio em que o monitor exerça sua condição de
aprendiz.
Art. 15. Comprometer-se com a sua área da monitoria e desenvolver junto ao professor
coordenador, pesquisas e estudos a serem apresentados em seminários, congressos ou qualquer outro
evento que priorize a divulgação da monitoria da faculdade.

CAPÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR ORIENTADOR
Art. 16. Elaborar o projeto de monitoria para assistência a sua disciplina, contendo
orientações específicas da área, como: atividades, metodologia, avaliações de desempenho e
cronograma de realização.
Art. 17. Registrar a frequência do monitor às tarefas planejadas.
Art. 18. Elaborar relatório ao final da vigência do projeto de monitoria (02 semestres
letivos), contemplando todas as tarefas planejadas e executadas, bem como anexar os dados
comprobatórios do desempenho do monitor.
CAPÍTULO IV
DA VIGÊNCIA
Art. 19. A monitoria tem duração de 01 (um) semestre letivo podendo haver recondução
por igual período.
Parágrafo único. A monitoria é passível de cancelamento a qualquer tempo desde ocorra
uma das situações a seguir:
a) solicitação do monitor;
b) solicitação do professor orientador;
c) incidência de pena disciplinar apresentada pelo orientador;
d) por insuficiência ou cessação de quesitos regulamentares que possibilitam a concessão.
CAPÍTULO V
DA INSCRIÇÃO E SELEÇÃO
Art. 20. A solicitação de inscrição deverá ser feita em requerimento próprio, constando da
assinatura do aluno proponente e do professor orientador à Secretaria Acadêmica para posterior
análise da Coordenação de Curso que referendará o pleito.
Art. 21. É permitido a todo aluno regularmente matriculado e em dias com suas obrigações
junto à Instituição a solicitação de inscrição em monitoria.
Art. 22. As inscrições ficarão abertas por no mínimo 5 (cinco) dias e no máximo 15 (quinze)
dias a contar da divulgação da abertura das vagas.
Art. 23. A seleção dos monitores será feita diretamente pelo Professor responsável pela
disciplina pleiteada na qual o docente utilizará de critérios intelectuais, morais, éticos, de assiduidade,
pontualidade, interesse, comprometimento e participação nas atividades em sala.
§ 1º Fica a critério do docente a aplicação de prova de proficiência para avaliar o nível dos
postulantes às vagas de monitoria.
§ 2º Em caso de aplicação de prova de proficiência, será considerado aprovado o candidato
que obtiver pontuação igual ou superior a 7,0.
Art. 24. Uma vez selecionados os candidatos o professor orientador deverá preparar uma
relação dos nomes de seus monitores acompanhada de:
a) Plano de atividades de monitoria;
b) Termo de compromisso específico.

CAPÍTULO VI
DO REGIME DA ATIVIDADE
Art. 26. O monitor será exclusivamente orientado pelo professor responsável pela
disciplina na qual ocorrerá a monitoria.
Art. 27. As atividades de monitoria não podem prejudicar em nenhuma hipótese suas
atividades discentes sob pena de cancelamento das mesmas.
Art. 28. O plano de atividades da monitoria deverá ser elaborado pelo professor orientador
em conjunto com o monitor.
Art. 29. A monitoria ocorrerá sem vínculo empregatício com a IES com carga horária
máxima de 06 (seis) horas por semana.
Parágrafo único. As atividades de monitoria deverão ser realizadas fora da sala de aula
salvo para atender o previsto no Art. 14 do presente regulamento.
CAPÍTULO VII
DO CONTROLE DA MONITORIA
Art. 30. O professor orientador deverá controlar as atividades do monitor bem como zelar
pelo cumprimento do plano de atividades.
Art. 31. A faculdade emitirá semestralmente declaração de cumprimento de carga horária
de monitoria a todo monitor que concluir a carga horária estipulada para a mesma.
CAPÍTULO VIII
DA IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM SELEÇÃO DE MONITORIA
Art. 32. Haverá impossibilidade de participação no processo seletivo nas situações em que
o discente:
a) Esteja em regime de dependência na disciplina pleiteada;
b) Tenha sido reprovado na disciplina pleiteada no ano letivo anterior à realização do
processo seletivo em vigor;
c) Possua pendência com o financeiro e/ou com a biblioteca desta IES;
d) Tenha sofrido penalidade disciplinar nos últimos semestres;
CAPÍTULO IX
DA PERMANÊNCIA NA MONITORIA
Art. 33. A permanência do aluno na monitoria será condicionada cumulativamente à:
a) Assiduidade nas atividades de monitoria;
b) Cumprimento das atribuições da monitoria;
c) Assiduidade às aulas acadêmicas (mínimo de 75%);
d) Desempenho satisfatório nas atividades de monitoria em conformidade com a
avaliação do orientador e com aval da coordenação.
CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 34. As disposições constantes do presente regulamento poderão ser alteradas ao todo
ou em partes pela Coordenação desde que aprovadas pelo CONSED.

Art. 35. Os casos omissos serão tratados pela Coordenação de Curso nos limites de suas
atribuições.
Art. 36. A inscrição para concorrer a vagas de monitoria implica na total aceitação por
parte do candidato às normas aqui descritas.
Art. 37. Este regulamento entrará em vigor a partir da data de aprovação pelo CONSED da
Faculdade FABRAS.
3.11.8. Programa de Nivelamento e Políticas de Educação Inclusiva
Além de preparar o acadêmico para o mercado profissional, a Faculdade FABRAS de
Brasília tem como propósito preparar o aluno para superar as dificuldades que se apresentarem ao
longo da sua vida pessoal e profissional.
Dentro desta postura, o incentivo ao estudo e à permanência será uma prática que permeará
cada curso, com a adoção de programas especiais desenvolvidos paralelamente com vistas ao
nivelamento do alunado e da superação de suas dificuldades de aprendizado. Uma dessas ações é o
Núcleo de Apoio Psicopedagógico – NAP, que a cada semestre oferecerá cursos aos alunos e
funcionários, a princípio de Matemática, Português e Informática.
O Projeto de Reforço e oficinas a ser implantado no curso se destina aos alunos com lacunas
referentes ao ensino-aprendizagem, anteriores à educação superior e as do próprio curso. São
desenvolvidos, normalmente, em horários alternativos com carga horária adequada ao atendimento
das necessidades diagnosticadas pela coordenação do curso. Dependendo das necessidades, são
ofertados cursos de leitura e produção de texto, informação sobre ENADE, matemática básica e
informática.
Para 2018, pretende-se ampliar a oferta de outros cursos/oficinas como Normas da ABNT,
Educação Ambiental, Vulnerabilidade e violência e Direitos Humanos. Este programa tem como
objetivos:
Promover aulas com conteúdos específicos das disciplinas nas quais as dificuldades se
apresentam;
Abordar, de maneira mais enfática as temáticas de educação ambiental, afroindígena e direitos humanos com base nas necessidades indicadas pelo curso, nas próprias
disciplinas do semestre, ou ainda de forma mais específica, em horário extraclasse;
Possibilitar aos alunos a revisão dos conteúdos trabalhados na sala de aula, com vistas
na melhoria do processo ensino e aprendizagem.
A educação inclusiva não se limita apenas ao atendimento a alunos com deficiência.
A faculdade estende essa preocupação de forma geral e procura, por meio da aplicação de pesquisa
social, identificar outras necessidades, tais como sociais e financeiras.
3.11.8.1. Regulamento do Programa de Nivelamento
Com as nuances apresentadas pelos indicadores de avaliação da Educação Básica, é possível
facilmente detectar as dificuldades apresentadas pelo estudante que ingressa na educação superior.
Por esta variabilidade ser peculiar de cada estudante, deve-se considerar as competências individuais
adquiridas no percurso escolar básico. Este desnível de informação evidenciada no ingresso do
estudante do ensino superior deve ser considerada na Instituição de ensino como um viés que será
trabalhado pedagogicamente e, em consonância com o desenvolvimento das ações curriculares e dos
conteúdos programáticos trabalhado em cada disciplina, considerando sempre o processo de ensino e
aprendizagem face aos objetivos do êxito acadêmico desejado. Partindo desse pressuposto, os
conteúdos e abordagens curriculares dos Cursos de Graduação da Ideal, estão

direcionados de maneira a atenderem, em sua organização e dinamização, as diversidades cognitivas
dos discentes. Com esta perspectiva, o processo de nivelamento da Faculdade consiste em subsidiar
os alunos de elementos básicos da Matemática, da Leitura, Interpretação e Escrita de forma que o
aluno consiga acompanhar as demais disciplinas com êxito e a qualidade exigida pela Instituição e
mercado.
Art. 1º. A Ideal proporcionará aulas de Nivelamento em Língua Portuguesa, Matemática e
Informática sempre que houver turmas ingressantes na Instituição.
Art. 2º. O Programa de Nivelamento também será oferecido aos alunos de outros semestres
que não sejam os iniciais.
Art. 3º. Os alunos serão convidados a participar do Programa, excluindo a possibilidade de
obrigatoriedade.
Art. 4º. A Coordenação do Curso se responsabilizará pelo controle da frequência dos alunos
participantes do Programa de Nivelamento.
Art. 5º. Os docentes envolvidos no Programa de Nivelamento serão indicados pela Direção
Geral.
Art. 6º. O Curso de Nivelamento oferece um programa de conteúdos que sejam comuns a
todos os Cursos da Instituição, conteúdos básicos para a formação acadêmica do aluno.
Art. 7º. A avaliação do Programa ocorrerá de modo indireto, ou seja, por meio da relação
entre controle de frequências e desempenho nas disciplinas regulares do Curso.
Art. 8º. As aulas ocorrerão durante a semana, no período vespertino em horário de pós- aula
e pré-aula respectivamente.
Art. 9º. As aulas são oferecidas gratuitamente aos alunos e contam com a orientação e
acompanhamento de docentes qualificados e com experiência para identificar as dificuldades que
interferem no desempenho acadêmico dos alunos e sugerir mecanismos adequados de estudos.
Art. 10º. Os projetos serão desenvolvidos pelos docentes envolvidos no Programa a partir
da identificação das necessidades dos alunos.
Art. 11º. Novas diretrizes, avaliações ou omissões e quaisquer outras inclusões, deverão
ocorrer através da deliberação do CONSEPE.
Ainda, no que se refere à política de ensino é preciso destacar que a Faculdade FABRAS
prioriza as atividades relevantes para a formação de bacharéis, licenciados e tecnólogos.
3.11.9 Organização Estudantil e Participação dos Discentes nos Órgãos Colegiados
A representação estudantil terá por objetivo promover a cooperação da comunidade
acadêmica e o aprimoramento da Faculdade FABRAS, vedadas às atividades político-partidárias.
O corpo discente tem representação nos órgãos dos colegiados (Colegiado, CONSAD e
CONSEPE), com direito a voz e voto, conforme disposto no Regimento Interno da Faculdade.
O corpo discente poderá ter como órgão de representação, regido por Regulamento
Próprio, elaborado pelos seus integrantes, aprovado de acordo com a legislação vigente e
encaminhado à Diretoria Geral, ao CONSAD e CONSEPE e à Entidade Mantenedora, para
conhecimento.
A comunidade discente regularmente matriculada para os diferentes cursos participará da
eleição da representação estudantil.
A Ideal disponibilizará meios necessários à implementação e atuação da Representação
Estudantil.

Além da participação do corpo discente nos conselhos e colegiados da instituição, a IES
estimulará as organizações estudantis por meio de torneios esportivos, comemorações cívicas e
sociais, datas representativas das profissões, além de orientar a organização de eventos, exposições,
seminários, encontros, congressos, entre outros.
3.12. POLÍTICAS INSTITUCIONAIS E AÇÕES DE ESTÍMULO À PRODUÇÃO DISCENTE E
À PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS (GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO)
Os alunos da Faculdade FABRAS podem participar de atividades articuladas com o setor
produtivo ou de serviços ou em atividades voluntárias fora da Faculdade. Todos os alunos devem
participar do evento institucional Congresso de Iniciação Cientifica da Ideal. Todas as atividades são
pontuadas e registradas como atividades complementares conforme regulamento. São objetivos dessa
política:
Incentivar a produção acadêmica dos discentes.
Oportunizar a participação dos discentes de graduação em eventos de caráter
acadêmico, técnico-científico, didático-pedagógico, esportivo e cultural.
Apoiar a divulgação, em âmbito regional e nacional, da produção científica, técnica
e artística dos discentes, resultante dos projetos de ensino, pesquisa e extensão.
Promover a integração dos discentes com outros discentes e instituições locais,
regionais ou internacionais.
Anualmente serão planejadas visitas técnicas, em conjunto com professores, tendo como
objetivo oferecer oportunidades aos discentes de conhecerem o mercado de atuação profissional. Os
discentes podem a partir de orientação de trabalhos, fazerem publicações em periódicos, anais e até
mesmo na revista da faculdade. A Faculdade FABRAS poderá oferecer apoio financeiro na
complementação de despesas com transporte, hospedagem e alimentação aos discentes.
3.13. POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA
A Faculdade FABRAS na vigência do PDI buscou a autorização do Ministério da Educação
para atuar no campo da Educação a Distância em 2016. Sua decisão foi apoiada na compreensão de
que é fato inquestionável a importância e a necessidade de socialização do saber no atual contexto
econômico e social. Esta necessidade passa pela introdução de novas formas de ensinar e de aprender
e pela implementação de outra modalidade de ensino como alternativa de formação.
A EaD é uma modalidade de ensino que pode ser aplicada na educação formal, na formação
continuada, na capacitação e aperfeiçoamento profissional, na Pós-Graduação, atendendo assim a
diferentes objetivos e a diferentes públicos.
Tema de discussão em todos os segmentos sociais. Já transcendeu as agências formadoras,
as instituições de ensino superior, para se fazer presente, com forte expressão, na educação
corporativa. Falar de Ia é falar da possibilidade de se educar, superando a questão espaço/tempo; é
viver o dinamismo de um processo que se adéqua ao cliente, de uma estrutura que se preocupa
centralmente com o sujeito, para o qual se mobiliza competências tecnológicas e humanas de várias
áreas do saber; o aluno é alvo e objeto de todo o processo (TELLES, 1999, p.18-19).
Na Ideal será implementada em cursos de graduação, em cursos de Pós-Graduação Lato
Sensu, em programas de formação continuada, em cursos sequenciais e nos 20% da carga horária
dos cursos de graduação possível de ser implementada de forma não presencial, conforme previsto
em legislação. As políticas que fundamentarão as ações acadêmicas referentes à EaD são:

Desenvolver as ações acadêmicas da EaD apoiadas na flexibilidade e
interdisciplinaridade;
Implementar um sistema de EaD que prime pela qualidade em todos os seus processos;
estudos;
Primar pela autonomia do aluno na escolha do tempo e do espaço para realizar seus
Garantir a interatividade através de recursos tecnológicos atualizados;
Promover a inovação, a criatividade e a flexibilidade nos processos de ensinar e
aprender;
Superar os modelos tradicionais de disseminar o conhecimento aos diferentes
segmentos sociais;
Garantir processos de planejamento, acompanhamento e avaliação das ações de EaD
implementadas.
3.13.1. Missão da EaD na IES
Planejar, desenvolver, promover, administrar e avaliar as políticas, planos, programas,
projetos, ações, produtos e serviços de EaD, atuando como agente inovador de modelos pedagógicos
e trabalhando de forma integrada e cooperativa com os demais setores da IES.
3.13.2. Núcleo de Educação a Distancia - NEAD
O NEAD é um espaço pedagógico especifico para a os cursos a distância da Ideal, com
regimento interno próprio. O núcleo está dividido em 03 áreas que envolvem a atuação de uma equipe
interdisciplinar:
a) Área de Gestão Tecnológica: Esta área está ligada diretamente ao setor de
tecnologia/marketing da faculdade, tem como objetivo zelar pelo site da IES, pela implementação de
melhorias no AVA através do manuseio da plataforma moodle e o desenvolvimento de programas
para WEB. Realizará as seguintes atividades:
Manutenção sistêmica do Ambiente Virtual de Aprendizado;
Manutenção das funcionalidades do site da faculdade;
Desenvolvimento de aplicativos WEB para o Ambiente Virtual de Aprendizado e
Site da IES;
Automatização dos processos administrativos e Adaptação para plataforma
WEB; Desenvolvimento dos projetos de EAD;
Gerenciamento do cadastro dos professores/tutores e alunos no Ambiente Virtual;
Suporte e Gestão de Tecnologia de Informação quanto a dificuldades em relação aouso
do Ambiente Virtual;
Criação e suporte para gestão de recursos Audiovisuais;
Alimentação e controle de material postado; e
Avaliação e monitoramento das funções do ambiente virtual.
b) Área de Gestão Pedagógica: Esta área será responsável pela coordenação de todos os
projetos, cursos e as atividades diárias que envolvem a Coordenação de curso e do Núcleo de EaD da
IES. O trabalho dessa área envolve o suporte para a tutoria presencial e a distância, e supervisão de
material de estudo (módulos, mídias etc), sistema de controle de produção e distribuição de

material didático (logística) com interação direta com a área de gestão tecnológica. Esta área tem
como objetivo a diagramação dos materiais que são publicados pela IES tanto no formato impresso
como no formato digital, bem como a edição de vídeos produzidos na faculdade, tendo como foco a qualidade
no material produzido. Realizará as seguintes atividades:

Diagramação dos materiais produzidos;
Criação de cartazes, banners e folders para divulgação Institucional e edição de vídeos;
Planejamento e desenvolvimento das atividades de EaD;
Interação de alunos, professores e tutores;
Formatação dos cursos extensão ofertados pela faculdade;
Supervisão de material e recursos audiovisuais e impressos;
c) Área de gestão administrativa: Esta área tem o objetivo de prestar o atendimento aosalunos,
professores, tutores bem como zelar pela execução do curso a distância. Realizará as atividades de:

Controle de frequência dos professores/tutores das disciplinas a distância;
Gerenciamento de disciplinas pelo controle do sistema acadêmico e da biblioteca. Este
constitui-se como ambiente virtual de aprendizagem denominado Portal AVA, que disponibiliza no
AVA o material didático como os módulos de estudos, material de apoio e vídeo aulas. O AVA
oferecerá fórum, atividades de fixação, Será que aprendi, compartilhamento de arquivos, ebooks,
mural de aviso, banco de questões e outras funcionalidades. Os alunos terão acesso ao material por
meio de uma senha de acesso, fornecida pelo Departamento de Controle Acadêmico da faculdade.
3.13.2.1. Responsabilidades e atribuições
Caberá ao NEAD as seguintes responsabilidades e atribuições:
Definir em conjunto com a Coordenação Acadêmica os programas, projetos e cursos
na área acadêmica ou corporativa, a serem ofertados para a sociedade, na metodologia de EaD, com
base na análise das ambiências interna e externa, que integram o planejamento estratégico da
instituição;
Elaborar em conjunto com as Coordenações de Cursos, os planos de gestão para os
diferentes programas e cursos em EaD.
Coordenar o planejamento, a produção, a implantação e a avaliação os programas de
EaD.
Trabalhar conjuntamente com a Coordenação Acadêmica no planejamento e
execução das Oficinas Pedagógicas para os professores e tutores dos Programas de EaD.
Apoiar a instituição na criação e acompanhamento do desempenho da equipe
disciplinar responsável pelo desenvolvimento dos programas de EaD.
Coordenar a fase de implantação dos programas de EaD, com foco na qualidade do
processo de ensino-aprendizagem dos alunos, com base no sistema de gestão acadêmicoadministrativa.
Produzir e disseminar conhecimento, assim como realizar pesquisas científicas no
segmento de EaD.
3.13.2.2. Premissas
Calcados nos princípios norteadores do Projeto Pedagógico da IES, a EaD agrega os
seguintes princípios:

Inovação => ao criar opções didático-metodológicas para as ofertas educacionais a
distância.
Qualidade => especificada em parâmetros mensuráveis, baseada nos referenciais de
qualidade e nos instrumentos de avaliação institucional e CPA.
Trabalho cooperativo => contribuindo para o desenvolvimento de competências
necessárias à formação dos alunos que irão atuar como profissionais em um contexto de economia da
informação e sociedade do conhecimento.
Aprendizagem autônoma => oportunidades de aprendizagem autônoma em um ritmo
próprio com atendimento individualizado em um processo de educação continuada. O aprendiz é o
principal ator, agente ativo e participativo e centro do processo da aprendizagem.
Professor transformador => ator fundamental no processo de EaD, uma vez que se
traduz em agente de transformação educacional com o papel de facilitador e orientador da
aprendizagem.
Tecnologia mediadora => tecnologia com o papel de mediadora do acesso à
informação, base para a ação docente e oferecendo diferentes canais para a comunicação e a
cooperação entre docentes/tutores e discentes.
3.13.2.3. Regulamento do NEaD
Art. 1º O NEaD é um espaço pedagógico especifico para a os cursos a distância da Ideal.
Art. 2º A Educação a Distância (EAD) é a modalidade educacional na qual a mediação
didática pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e
tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades
educativas em lugares ou tempos diversos.
Art. 3º O NEaD tem por finalidade disseminar a cultura de EAD em todas as instâncias da
IDEAL, projetando, implementando e coordenando o uso dos recursos necessários ao processo de
ensino-aprendizagem à distância.
Art. 4º. O NEaD está dividido em 03 áreas que envolvem a atuação de uma equipe
interdisciplinar:
a) Área de Gestão Tecnológica: Esta área está ligada diretamente ao setor de
tecnologia/marketing da faculdade, tem como objetivo zelar pelo site da IES, pela implementação de
melhorias no AVA através do manuseio da plataforma moodle e o desenvolvimento de programas
para WEB. Realizará as seguintes atividades:
Manutenção sistêmica do Ambiente Virtual de Aprendizado;
Manutenção das funcionalidades do site da faculdade;
Desenvolvimento de aplicativos WEB para o Ambiente Virtual de Aprendizado e Site
da IES;
Automatização dos processos administrativos e Adaptação para plataforma WEB;
Desenvolvimento dos projetos de EAD;
Gerenciamento do cadastro dos professores/tutores e alunos no Ambiente Virtual;
Suporte e Gestão de Tecnologia de Informação quanto a dificuldades em relação
aouso do Ambiente Virtual;
Criação e suporte para gestão de recursos Audiovisuais;
Alimentação e controle de material postado; e.
Avaliação e monitoramento das funções do ambiente virtual.

b) Área de Gestão Pedagógica: Esta área será responsável pela coordenação todos os
projetos e as atividades diárias que envolvem a Coordenação do Núcleo de EaD da IES. O trabalho
dessa área envolve a coordenação de curso de pedagogia EaD, tutoria presencial e a distância, e
supervisão de material de estudo (módulos, mídias etc), sistema de controle de produção e distribuição
de material didático (logística) com interação direta com a área de gestão tecnológica. Esta área tem
como objetivo a diagramação dos materiais que são publicados pela IES tanto no
formato impresso como no formato digital, bem como a edição de vídeos produzidos na faculdade,
tendo como foco a qualidade no material produzido. Realizará as seguintes atividades:
Diagramação dos materiais produzidos;
Criação de cartazes, banners e folders para divulgação Institucional e edição de
vídeos;
Planejamento e desenvolvimento das atividades de EaD;
Interação de alunos, professores e tutores;
Formatação dos cursos extensão ofertados pela faculdade;
Supervisão de material e recursos audiovisuais e impressos;
c) Área de gestão administrativa: Esta área tem o objetivo de prestar o atendimento aosalunos,
professores, tutores bem como zelar pela execução do curso a distância. Realizará as atividades de:

Controle de frequência dos professores/tutores das disciplinas à distância;
Gerenciamento de disciplinas pelo controle do sistema acadêmico e da biblioteca.
Este constitui-se como ambiente virtual de aprendizagem denominado Portal AVA, que
disponibiliza no AVA o material didático como os módulos de estudos, material de apoio e vídeo
aulas. O AVA oferecerá fórum, atividades de fixação, Será que aprendi compartilhamento de
arquivos, ebooks, mural de aviso, banco de questões e outras funcionalidades. Os alunos terão acesso
ao material por meio de uma senha de acesso, fornecida pelo Departamento de Controle Acadêmico
da faculdade.
Art. 5º O NEaD tem como responsabilidades e atribuições:
Definir em conjunto com a Coordenação Acadêmica os programas, projetos e cursos
na área acadêmica ou corporativa, a serem ofertados para a sociedade, na metodologia de EaD, com
base na análise das ambiências interna e externa, que integram o planejamento estratégico da
instituição;
Elaborar em conjunto com as Coordenações de Cursos, os planos de gestão para os
diferentes programas e cursos em EaD.
Coordenar o planejamento, a produção, a implantação e a avaliação os programas
de EaD.
Trabalhar conjuntamente com a Coordenação Acadêmica no planejamento e
execução das Oficinas Pedagógicas para os professores e tutores dos Programas de EaD.
Apoiar a instituição na criação e acompanhamento do desempenho da equipe
disciplinar responsável pelo desenvolvimento dos programas de EaD.
Coordenar a fase de implantação dos programas de EaD, com foco na qualidade do
processo de ensino-aprendizagem dos alunos, com base no sistema de gestão acadêmicoadministrativa.
Produzir e disseminar conhecimento, assim como realizar pesquisas científicas no
segmento de EaD.
Art. 6º O coordenador do NEaD será um professor / tutor com experiência de no mínimo
três anos em Ead. Compete ao coordenador do NEaD:

I - convocar e presidir as reuniões do núcleo;
II - implantar, coordenar e divulgar ações;
III - representar o NEaD em todas as instâncias ou delegar sua representação;
IV - encaminhar à direção geral planos de trabalho e relatório anual de atividades
do NEaD;
Art. 7º Poderão participar da equipe de apoio do NEaD professores, técnicoadministrativos e estudantes aceitos pelo Coordenador.
Art. 8º. A equipe multidisciplinar do NEaD é composta por:
01 Supervisão e Produção de Material
01 Revisor Ortográfico
01 Técnico de Informática
01 Administrador do Ambiente
01 Tutor Presencial
01 Tutor a distancia
Art. 9º. A coordenação do NEaD é responsável pela supervisão do trabalho de todos os
tutores. São atribuições dos tutores:
Participar das atividades de capacitação e atualização;
Acompanhar o planejamento e o desenvolvimento dos processos seletivos de
tutores, em conjunto com o coordenador de curso;
Acompanhar as atividades acadêmicas do curso;
Verificar "in loco" o andamento dos cursos;
Acompanhar o planejamento e o desenvolvimento das atividades do curso.
Acompanhar e supervisionar as atividades dos tutores;
Encaminhar à coordenação do curso relatório semestral de desempenho da tutoria.
Art. 10. A tutoria está dividida em tutoria presencial e a distância. A tutoria presencial tem
como objetivo ajudar o estudante proveniente da educação presencial em que os alunos, via de regra,
têm uma atitude passiva em relação à aprendizagem, a se adaptar à educação à distância, onde se
requer sua participação ativa no processo de aprendizagem, buscando autonomia de aprendizagem.
São atribuições do tutor presencial:
Conhecer o projeto didático pedagógico do curso e o material didático das disciplinas
sob sua responsabilidade, demonstrando domínio do conteúdo específico da disciplina;
Conhecer a estrutura de funcionamento do curso de Pedagogia
Participar das atividades de capacitação e avaliação dos tutores;
Conhecer o cronograma de estudo e das avaliações das disciplinas sob sua
responsabilidade e ajudar os estudantes a se manterem em dia.
Conhecer as ferramentas de apoio oferecidas para as disciplinas em que atua,
orientando os estudantes para o uso dessas ferramentas;
Incentivar os estudantes a participarem das atividades oferecidas pelas disciplinas
em que atuam tanto as presenciais quanto as oferecidas na plataforma;
Estar presente na sede, no horário previsto, para atendimento e orientação dos
estudantes;
Orientar os estudantes nas aulas práticas e trabalhos em grupo estabelecidos pela
coordenação de disciplina;
Orientar, através da prática, o estudante para a metodologia da educação à distância,
enfatizando a necessidade de se adquirir autonomia de aprendizagem.

Familiarizar o estudante com o hábito da pesquisa bibliográfica (sugerida ou não no
material didático), no sentido do aprofundamento e atualização dos conteúdos das disciplinas;
Assistir o estudante, individualmente ou em grupo, visando orientá-lo para a
construção de uma metodologia própria de estudo;
Discutir e esclarecer as dúvidas de conteúdo;
Participar da aplicação das avaliações presenciais seguindo escala feita pelo diretor
de pólo, em número proporcional à carga horária total de cada tutor;
Participar da confecção do gabarito de correção das avaliações, quando solicitada
pelo coordenador de disciplina;
Corrigir as avaliações a Distância;
Emitir o relatório mensal de desenvolvimento de conteúdo da disciplina, a ser enviado
para o coordenador da disciplina e a folha de frequência semanal dos alunos, a ser entregue ao tutor
coordenador;
Manter-se em comunicação permanente com o coordenador da disciplina, bem como
com o tutor coordenador, informando-os sobre o andamento da disciplina.
Art. 11. O tutor on line é um tutor especialista, de preferência docente do curso com um bom
domínio do conteúdo, inteiramente identificado disciplina. Todas as disciplinas contam com pelo
menos um tutor à distância. O tutor a distância deve atuar em duas frentes: junto ao aluno e aos tutores
presenciais. São suas atribuições:
Conhecer o projeto didático pedagógico do curso e o material didático da disciplina
sob sua responsabilidade, demonstrando domínio do conteúdo específico da área.
Participar das atividades de capacitação/avaliação de tutores.
Auxiliar o professor de disciplina em todas as suas funções, inclusive na
capacitação e apoio aos tutores presenciais.
Conhecer o cronograma de estudo e das avaliações da disciplina sob sua
responsabilidade.
Atender as consultas dos estudantes, sempre ajudando-os a encontrar a resposta,
certificando-se de que a dúvida foi sanada.
Orientar, através da prática, para a metodologia de educação à distância,
enfatizando a necessidade de se adquirir autonomia de aprendizagem.
Orientá-los sobre a importância da utilização de todos os recursos oferecidos para a
aprendizagem.
Encorajar e auxiliar os estudantes na busca de informações adicionais nas mais
diversas fontes de informação: bibliotecas virtuais, endereços eletrônicos, bibliotecas etc.
Participar do processo de avaliação do material didático quando solicitado.
Auxiliar o professor de disciplina na oferta de oportunidades de aprendizagem através
da plataforma (fórum, 'chats', construção de páginas da disciplina, formação de grupos de estudo
virtuais, etc).
Acompanhar e atualizar as informações pertinentes à sua disciplina na plataforma.
Auxiliar o professor na elaboração, preparação e teste de atividades práticas
presenciais.
Comunicar-se com os estudantes ausentes nas avaliações por e-mail / telefone,
encorajando-os a recorrer à tutoria à distância / presencial como um auxílio no processo de
aprendizagem.
Participar de encontros, atividades culturais, videoconferências e seminários
presenciais programados pela coordenação do curso.

Cumprir com pontualidade os horários de atendimento aos estudantes, bem como as
tarefas designadas pela Coordenação do Curso.
Participar da correção das avaliações tanto presenciais como a Distância bem como
da elaboração de gabaritos.
Emitir relatórios periódicos com o registro da participação do estudante, suas
principais dúvidas e respectivas orientações e encaminhamentos e registros de informações sobre os
tipos e os níveis de dificuldades que os estudantes apresentam em relação a tópicos das disciplinas e
respectivo material didático.
Art. 12. O NEaD deverá promover no mínimo uma capacitação semestral a todos os
técnicos administrativos e docentes/tutores da Ideal.
Art. 13. Situações não contempladas neste regulamento serão resolvidas pela direção geral.
Art. 14. Este regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo CONSEPE.
3.13.3. Pressupostos Teóricos
De acordo com a identidade da IES e o seu conceito de sociedade, ser humano e educação, a
concepção de EaD incorpora o rompimento dos paradigmas de tempo e espaço, as novas tecnologias
de informação e comunicação e uma proposta pedagógica alicerçada na concepção do sujeito sócio
histórico de Vygotsky (1984), que considera a aprendizagem como fruto da interação entre indivíduos
em contextos sócio técnicos específicos (LEVY, 1993) e objetiva um processo de aprendizagem no
qual o aprendiz seja capaz de construir conhecimentos e aprender a aprender, aprender a ser, aprender
a conviver e aprender a fazer.
Vygotsky enfatiza a dialética entre o indivíduo e a sociedade e o efeito da interação social, da
linguagem e da cultura sobre o processo de aprendizagem. Dessa forma, há interiorização do
conhecimento ou a transformação dos conceitos espontâneos em científicos. Isso acontece na zona de
desenvolvimento proximal, o que Vygotsky definiu como espaço onde atua o processo de
aprendizagem por meio de atividades realizadas com a ajuda do “outro significativo”, mais capaz
naquele aspecto.
A IES já integra ao cotidiano no ensino presencial as tecnologias da Informação e
Comunicação, atendendo às exigências de formação dos discentes e de acesso à informação
qualitativa, resultantes das novas estruturas de trabalho em um entorno de constante movimento.
Agrega, no cenário de ensino e aprendizagem a inovação de práticas pedagógicas, o redesenho da
proposta metodológica e a mudança no papel do docente, visto que todos professores e alunos
ensinam e aprendem em uma construção coletiva.
“Aprendizagem não é sinônimo de treinamento e Educação.
Ela é muito mais, inclui e abrange ambos os processos de
aprendizagem formal e não-formal; bem como os diversos
tipos de aprendizagens: habilidades, conhecimentos,
saberes, valores, experiências e atitudes. FORMIGA, M.
Panorama Nacional e Internacional de Educação Aberta e a
Distância, 2008.”
Focada na Educação de Jovens e Adultos, a IES baseia-se em conceitos da andragogia, ciência
da qual são extraídas as bases conceituais para a criação de metodologias educacionais apropriadas
ao atendimento das necessidades e interesses deste público, com experiências de vida e trabalho. O
sentido de experiência na andragogia indica seu fundamento no pensamento de Dewey, defensor da
educação acadêmica, comprometida com o engajamento do aluno na vida democrática e

com a atuação do professor, visando proporcionar a conexão entre os interesses dos alunos, associar
as disciplinas de cursos com as experiências que são acompanhadas de investigação reflexiva, criar
um continuum entre a teoria e a prática, com vistas a levar o aluno a compreender as consequências
da experiência, reconhecer seu sentido e desenvolver o pensamento científico.
O processo de aprender no ambiente web, na IES, inclui a contribuição ativa do aluno e ocorre
no âmbito de uma situação interativa, na qual o professor-tutor atua como guia e facilitador,
provocando e estimulando novos descobrimentos, propondo estratégias, em uma prática pedagógica
que deve levar o aluno a produzir e refletir, com autonomia, experimentando e registrando o resultado
de suas observações. O papel reservado ao professor-tutor é, sobretudo, o de orientar, e não mais o
de ser o único detentor de conhecimento. Sendo assim, a EaD na IES valoriza o professor orientador,
instigador, aquele que vai levar os alunos ao trabalho cooperativo e colaborativo. O docente que
potencializa o diálogo, a troca de conhecimentos, a produção coletiva dos seus discentes.
O ambiente virtual de aprendizagem possibilita, além do compartilhamento das informações,
o desenvolvimento do pensamento crítico e da capacidade de análise e síntese, proporcionando ao
aluno a busca e o gerenciamento da informação em um processo de aprendizagem autônoma que o
estimula a desenvolver uma conduta que favoreça o trabalho individual. Mas o design do ambiente
virtual de aprendizagem também estimula a colaboração entre os pares, onde cada ator desse processo
é, ao mesmo tempo, consumidor e produtor de conhecimento, em uma conduta para um trabalho
colaborativo e cooperativo.
A interação do discente com o ambiente virtual e as diferentes mídias que os constituem atua
sobre a zona de desenvolvimento proximal, resultando em uma aprendizagem significativa.
3.13.4. Objetivos e metas da EaD
QUADRO 4: Cronograma objetivos e metas (repetido)
Objetivos
Meta
Execução
Implantar o Núcleo de Educação - Construção de um setor específico para o
2016
Distancia
funcionamento do EaD.
Implantar cursos de Pós Graduação
- Selecionar junto às coordenações os possíveis
2017
Lato Sensu na modalidade EaD.
cursos a serem implantados.
- Criação do jornal de divulgação interna;
Implantar sistemas de tecnologia da - Dinamização e constante atualização de
informação visando à melhoria da informações do EaD;
2018
gestão dos processos do EaD.
- Consolidação de uso de um canal de
comunicação via portal.
- Realizar estudos para a definição de novos
Implantar novos pólos em regiões
polos de EaD;
estratégicas no DF e Go e demais
2017
- Implantar polo na região centro oeste e
estados da federação,
nordeste.
- Elaboração de projetos para captação de
Fortalecer a captação de recursos por
recursos extra orçamentários que viabilizem a
meios alternativos, tais como doações,
execução do plano de expansão;
parcerias convênios e outros, de forma
- Fortalecimento dos planos de captação de 2017-2018
a viabilizar projetos e ações que
recursos existentes;
favoreçam
o
desenvolvimento
- Busca de parcerias para os projetos de
institucional
expansão da EaD.
-

Consolidar os cursos Tecnólogos,
Licenciaturas, bacharelado e Pósgraduação, para posterior expansão em
EaD.

Implantar a área de extensão no EaD,
integrada ao ensino e à Pesquisa.

Dinamizar as relações com o setor
empresarial, visando à expansão das
atividades de extensão e ampliando a
inclusão dos egressos
Implantar programa permanente de
formação de tutores e elaboração de
material didático
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- Reconhecimento junto ao MEC de todos os
cursos superiores implantados;
- Implantação de cursos de Pós-graduação em
EaD;
- Implantação de Novos cursos de Graduação
em EaD (tecnológicos, bacharelados e
licenciaturas);
- Levantamento e organização de cursos de
qualificação a serem oferecidos pelo EaD;
- Definição de formato de cursos e projetos e
procedimentos para a oferta e a realização de
atividades de extensão;
- Realização de parcerias para viabilização das
atividades;
- Elaboração de programação anual/ semestral
de cursos
- Realização de seminários para divulgação do
EaD para a comunidade
Implantação
da
sistemática
de
acompanhamento, estatística e avaliação de
egressos.
- Realização de seminários com cronograma
semestral para divulgação do EaD para a
comunidade.

2018-2019

2017-2018

2017

2016 -2017

Fundamentar a proposta curricular do Curso de Pedagogia (EaD) pressupõe identificar os
pilares sobre os quais se efetua o cotidiano do processo educacional. Dois elementos básicos
condicionam sua direção: os conteúdos que caracterizam esse campo científico e os profissionais que
lhe dão efetividade, ou seja, a dimensão teórica que lhe dá sustentação e a dimensão prática do seu
acontecer. Concebendo a pedagogia na base do que move o processo educacional no cotidiano, ou
seja, o seu saber-fazer situado em contexto de interação de humanos com humanos, essas duas
vertentes são essencialmente integradas e inseparáveis. Essa compreensão aponta, portanto, para uma
práxis transformadora repleta de intencionalidade que se expressa na conceituação de trabalho voltado
para a emancipação profissional e humana de sujeitos.
A EaD da Ideal basea-se em um modelo moderno. O professor não é mais visto como o
principal detentor do saber, ele passa a ser um administrador, organizador e coordenador de um
ambiente desenhado para facilitar a aprendizagem do aluno. O aluno deixa de ser um simples receptor
passivo de informações e começa a interagir com multimeios, conteúdos, formas de apresentação, e
experiências de forma autônoma e em grupo para alcançar os objetivos.
A escolha dos procedimentos de aprendizagem a serem realizados pelo aluno deverá levar em
consideração as características individuais de cada um. A realização compreende a fase de aplicação
das atividades de aprendizagem definidas anteriormente. Essas deverão ser planejadas e realizadas de
acordo com os objetivos e condições diagnosticadas. A cada atividade (ou unidade) realizada pelo
aluno, deve-se verificar se os objetivos foram alcançados. Os propósitos de avaliação devem ser
claramente definidos no modelo. Por sua vez, todo processo instrucional tem como finalidade
mudanças de comportamento, consequentemente, os objetivos deverão ser explicitados sob forma de
proposições ou descrições de mudanças esperadas ao final de cada etapa. A definição

dos objetivos deve atuar como: base na construção do currículo; base de informação sobre o
desenvolvimento das atividades; base para avaliação e guia para o aluno saber onde está e aonde vai.
Todos os cursos desenvolvidos, tanto para aqueles que são totalmente a distância, como
também os que possuem encontros presenciais, terão um modelo pedagógico muito similar, somente
diferenciando na metodologia de execução do curso. A seguir será apresentada toda a estrutura
pedagógica dos cursos.
3.14.1. Material didático
O material didático a ser utilizado será planejado de acordo com cada disciplina sendo que,
no caso de cursos corporativos, poderão ser desenvolvidos materiais específicos de acordo com a
solicitação do cliente.
Módulos de estudo: material escrito de acordo com a ementa e objetivos de cada
disciplina. Todos os módulos serão desenvolvidas com base no projeto pedagógico do curso;
Vídeos: serão produzidas pela equipe de gestão de conteúdo, juntamente com as equipes
responsáveis pelos laboratórios de áudio e vídeo da Ideal;
Material eletrônico: serão oferecidos materiais adicionados para algumas disciplinas.
Esses materiais poderão ser sugeridos pelo próprio professor ou pela equipe de apoio da EaD. Serão
considerados como material complementar;
Biblioteca virtual: os alunos da EaD terão acesso à biblioteca virtual onde poderão
consultar as apostilas em formato eletrônico e também outros livros relacionados com seus cursos;
Ambiente de aprendizagem: o ambiente de aprendizagem virtual utilizado será o
Moodle.
3.14.2. Metodologia de ensino
A metodologia de EaD utilizada pela Ideal está baseada em atividades assíncronas e
síncronas realizadas no ambiente online e em encontros presenciais.
Sala virtual padrão: no ambiente AVA foi definida a estrutura que uma disciplina
deve seguir. Toda a disciplina foi dividida em unidades e, de acordo com o plano de ensino, o tutor
orienta os alunos para que possam participar de atividades e estudar nos materiais disponibilizados,
tirando suas dúvidas quando necessário;
Metodologia de ensino online: o tutor online tem a missão de ser um facilitador da
disciplina. Ele realiza diversas atividades no ambiente, sendo que suas funções estão classificadas nos
seguintes grupos:
o Atos pedagógicos (dar orientações, feedbacks, explicar teorias, apresentar
opiniões e conselhos, elaborar questões, fazer resumo dos comentários conectando-os quando
necessário e direcionar o aluno para referências externas);
o Atos de gerenciamento (coordenar as tarefas da disciplina, coordenar discussões
e coordenar a dinâmica da disciplina); Atos de suporte social (gerar empatia entre os alunos, conectar
os alunos através de características semelhantes que possuam);
o Atos de suporte técnico (orientar os alunos quanto a problemas técnicos e de
outros causas que possam vir a ocorrer, mesmo não sendo o responsável por resolvê-los).
Metodologia de ensino presencial: realizar atividades entre os alunos através de
metodologias ativas que permitam o desenvolvimento da aprendizagem de forma a levar o discente a
evoluir na escala de aprendizagem, saindo da fase de conhecimento para compreensão, aplicação,
análise, síntese e avaliação.

3.14.3. Equipe Docente
A equipe de docentes da EaD da Ideal é composta por:
Tutor online: será responsável pela execução das ações no ambiente online,
conforme metodologia online previamente descrita;
Tutor presencial: será responsável pela execução da metodologia do ensino presencial
durante os encontros presenciais das disciplinas conforme metodologia previamente descrita;
Professor: será responsável pela organização do plano da disciplina e das atividades
que serão realizadas pelos tutores online e presencial. Elaborar provas, atividades, fóruns, plano de
disciplina, capacitar tutores para realização da disciplina e acompanhar o ambiente, dando suporte
aos tutores quando for demandado.
3.14.4. Procedimentos Pedagógicos
A aprendizagem é um processo de construção de conhecimento, em que, partindo dos
conhecimentos prévios dos alunos, os professores formatam estratégias de ensino de maneira a
articular o conhecimento do senso comum e o conhecimento acadêmico, possibilitando desenvolver
competências e habilidades necessárias ao desempenho de suas funções no campo de atuação
específico, bem como, percepções e convicções acerca dos processos sociais e de trabalho,
construindo-se como cidadãos e profissionais responsáveis.
O trabalho coletivo entre os professores e tutores é fundamental para a construção de práticas
didático pedagógicas integradas, que resultem na construção de uma postura técnica e eticamente
comprometidas com a melhoria da sociedade.
Para tanto, os professores, assessorados pela equipe técnico-pedagógica, deverão desenvolver
aulas que explicitem a relação entre o mundo do trabalho e a realidade específica do contexto social.
Quando da necessidade de novas ofertas, este PPC deve ser avaliado periódica e sistematicamente
pela comunidade escolar.
3.14.5. Indicadores Metodológicos
A metodologia é um conjunto de procedimentos empregados para atingir os objetivos
propostos, sendo recomendável considerar as características específicas dos alunos, seus interesses,
condições de vida e de trabalho, além de observar os seus conhecimentos prévios, orientando-os na
(re) construção dos conhecimentos escolares.
Para tanto, faz-se necessária à adoção de procedimentos didático pedagógicos que auxiliem
os alunos nas suas construções intelectuais, procedimentais e atitudinais, tais como:
Elaborar e executar o planejamento, registro e análise das aulas realizada s, ministrando-as de
forma interativa por meio do desenvolvimento de projetos, seminários, debates, atividades individuais
e, em alguns momentos, atividades em grupo.
Problematizar o conhecimento, sem prescindir de considerar os diferentes ritmos de
aprendizagens e a subjetividade do aluno, incentivando-o a buscar a confirmação do que estuda em
diferentes fontes.
Entender a totalidade como uma síntese das múltiplas relações que o homem
estabelece na sociedade, articulando e integrando os conhecimentos de diferentes áreas do
conhecimento.
Elaborar materiais impressos a serem trabalhados em aulas expositivas dialogadas e
atividades em grupo.

Utilizar recursos tecnológicos disponíveis para subsidiar as atividades pedagógicas.
A metodologia contemplada no Ensino à Distância implica em não apenas acompanhar as
inovações ou mediar a utilização de ferramentas tecnológicas. A metodologia implica,
sobretudo, numa nova concepção do processo de ensino e aprendizagem neste espaço-tempo.
As formas de ensinar, aprender, interagir e se apropriar dos conhecimentos são regidas por
novos sentidos pedagógicos. São plurais. Na perspectiva discutida por Lévy (2010) no que tange o
fenômeno cultural das produções tecnológicas, vivemos, historicamente, sob os signos de mutações,
das novas órbitas e de uma nova universalidade que possibilita, qualitativamente, interconexões
humanas, dos recursos, das culturas. Neste sentido: Por trás das técnicas agem e reagem ideias,
projetos sociais, utopias, interesses econômicos, estratégias de poder, toda a gama dos jogos dos
homens em sociedade. Portanto, qualquer atribuição de um sentido único à técnica pode ser dúbia. A
ambivalência ou multiplicidade de significações e dos projetos que envolvem as técnicas são
particularmente evidentes no caso do digital. (LÉVY, 2010, p. 19)
No campo da Educação, pensar, planejar, oferecer metodologias nos remete à interconexão
da aprendizagem como espaço dinâmico onde professores, tutores e alunos vivenciam as experiências
em Formação em EaD, na modalidade a distância, a partir de uma relação de autonomia, de maior
conscientização, no sentido freireano, sobre o próprio ato de aprender. Nesse sentido, o curso segue
uma abordagem teórica baseada na perspectiva sócio interacionista enfatizando uma prática apoiada
no modelo tecnológico, direcionada para a construção do conhecimento e considerando a interação
entre os sujeitos através de uma comunicação multimedial, ou seja, que não exige a copresença
espacial e temporal. Dessa maneira o curso será ofertado em sistema semipresencial, com parte da
sua carga horária ministrada de forma presencial e parte a distância. No decorrer da carga horária
presencial, busca-se desenvolver nos discentes competências específicas exigidas pelo ambiente
virtual de maneira que possibilite o acompanhamento do curso.
Tais competências dizem respeito a competência tecnológica, no que se refere ao uso,
principalmente, da internet; competências relacionadas a saber aprender no Ambiente Virtual de
Aprendizagem (MOODLE) e as competências ligadas ao uso da comunicação escrita. Ainda nesse
momento haverá um processo de conquista do aluno, apresentando as inovações, os conhecimentos e
as possibilidades da EaD para que aumente a motivação que se torna imprescindível no processo de
ensino e aprendizagem.
Nos momentos a distância, o curso é organizado em módulos instrucionais contendo carga
horária específicas. Esses módulos estarão disponíveis no MOODLE, que se configura como um
espaço de comunicação e mediatização propício para desenvolver a cooperação entre professoraluno(s), aluno(s)- aluno(s), professor-tutor, professor-tutor-aluno(s), tutor-aluno(s), numa dinâmica
de interação entre esses agentes de mediação e os conteúdos selecionados para cada módulo.
De maneira mais específica, esses agentes desenvolvem formas diferenciadas de interação
com o apoio dos recursos tecnológicos e ferramentas da plataforma MOODLE, como por exemplo,
prevendo horários de atendimento virtual para os feedbacks das dúvidas surgidas, das atividades
realizadas e as representações dos alunos bem como para o encaminhamento de orientações
específicas.

EIXO 4 - POLITICAS E GESTÃO
4.1. POLITICA DE CAPACITAÇÃO DOCENTE E FORMAÇÃO CONTINUADA

Não tem como falar em educação de qualidade sem mencionar uma formação
continuada de professores; que já vem sendo considerada, juntamente com a formação inicial,
uma questão fundamental nas políticas públicas para a educação.
A escola está desempenhando vários e novos papéis na sociedade atual; este vem sendo
um campo de constante mutação, e o professor tem um papel central: é ele o responsável pela
mudança de atitude e pensamento dos alunos. O professor precisa também estar preparado
para os novos e crescentes desafios desta geração que nunca esteve tão em contato com novas
tecnologias e fontes de acesso ao conhecimento (o que inclui a internet), como hoje.
Além disso, em sua formação inicial possivelmente houve alguns aspectos deficitários,
pois, um exame do histórico da formação inicial em nosso país mostra que ela não vem sendo
bem-sucedida na maioria das vezes. A direção comunga da opinião de que os cursos de
licenciatura são considerados ineficientes para a formação de professores realmente
capacitados para ensinar, por isso adotou como política institucional a Política de Capacitação
Docente e Formação Continuada.
Todos os semestres os professores/tutores, além da semana pedagógica, a faculdade
realiza atividades de cunho pessoal e profissional como de ciclo de palestras, oficinas
pedagógicas, eventos culturais bem como descontos nos cursos de pós-graduação e incentivos
como licença para formação em cursos de stricto sensu.
A Faculdade FABRAS tem também um papel de compromisso com a formação
continuada dos docentes que já atuam na rede pública. os semestres são disponibilizados um
calendário de capacitações on line e presencial. Por meio dos convênios com a rede local de
ensino em parceria colaborativa a faculdade assume um papel específicos no processo,
reflexão e intervenção na realidade se viabilizam.
4.1.1 Apoio à capacitação do docente
a) Objetivo:
Oferecer aos docentes da Faculdade FABRAS apoio para a capacitação docente e para educação
continuada, bem como oportunizar o intercâmbio com outras IES, para o autodesenvolvimento.
c)

Formas de apoio:
Liberação da frequência;
Custeio de inscrições, hospedagem ou deslocamento;
Custeio de no máximo 50% do curso ou programa.

d) Prioridades para o apoio:
Ser docente da Ideal por, no mínimo, 2 (dois) anos;
Apresentar trabalho científico relevante que fortaleça o conceito institucional da
faculdade;
Participação em eventos administrativos/científicos relevantes que fortaleçam o conceito
institucional da Ideal;

Ser o primeiro evento do ano com o apoio da Ideal;
Ter obtido conceito na média geral da autoavaliação institucional;
Tema do evento científico coerente com a atuação do profissional na Ideal.
e)

Trâmite da solicitação e da homologação:
Encaminhar ao Coordenador, por escrito e em tempo hábil, a solicitação, que deverá
conter previsão discriminada dos custos, motivo do evento e comprovante de aceitação de trabalho
científico, se existir;
O coordenador emitirá parecer individual ou conjuntamente com outras chefias,
acatando ou não a participação;
O parecer deverá ser encaminhado à direção acadêmica para aprovação e definição do
tipo de apoio;
Homologação da solicitação pelo Diretor Geral, caso haja disponibilidade de verba.
4.2. POLITICA DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O CORPO
TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
A qualificação é considerada de suma importância para o aprimoramento das funções, pois há
a necessidade de atualização para o exercício do trabalho. Dessa forma, a qualificação aparece como
o elemento indispensável dessa possível qualidade, pois apresentaria as respostas para os problemas
do cotidiano do trabalho, de forma a possibilitar, teoricamente, uma ação mais eficiente e, ao mesmo
tempo, a possibilidade de promoção na carreira. Entendemos que tais ações de qualificação da política
de capacitação e formação continuada para o corpo técnico-administrativo. O que se revela nas ações
de qualificações da Faculdade Atual é, sim, uma preocupação da formação voltada para o
desenvolvimento de competências, pois estas, institucionalmente, são vistas como necessárias para a
realização das ações e o consequente crescimento institucional.
A progressão funcional do corpo técnico-administrativo ocorrerá por tempo de serviço, que
se dará a cada dois anos de serviço, tendo o funcionário uma promoção de nível dentro do seu Grupo.
A formação do quadro de pessoal técnico e administrativo dar-se-á de forma que contemple
uma constante qualificação de seus membros, permitindo que o funcionário possa programar sua
carreira na Instituição.
A cada 02 (dois) anos de serviço o funcionário passará por cursos de aperfeiçoamento e/ou
atualização e poderá contar com uma redução da carga horária de trabalho para a realização destes
cursos.
A Instituição oferece aos seus funcionários os seguintes incentivos, além dos previstos no
Plano de Carreira:
Concessão de Bolsas de estudos para cursos de graduação, mestrado, especialização
ou aperfeiçoamento, em instituições brasileiras;
Oferta de cursos e de bolsa para treinamento e atualização profissional e de bolsas para
os funcionários;
Licença, sem perda do vencimento (integral ou parcial), para participação em
programas externos ou internos, de pós-graduação e/ou de treinamento profissional.
Os funcionários podem se inscrever em cursos de acordo com os seguintes critérios:
em cursos de graduação e de mestrado têm prioridade os funcionários que sejam
aceitos em cursos autorizados ou em áreas de interesse específico da Instituição;
nos cursos de treinamento ou de atualização profissional, funcionários que estejam
atuando em áreas específicas do curso.

Cabe à Direção gerenciar todas as atividades de apoio administrativo e financeiro aos cursos
e aos seus participantes; elaborar relatórios periódicos sobre o funcionamento dos programas;
submeter ao Conselho Superior propostas de recrutamento, seleção, admissão e dispensa de
funcionários para os programas, bem como a alocação dos demais recursos necessários a cada curso
ou atividade; presidir a comissão encarregada de selecionar os candidatos para os programas, segundo
os critérios estabelecidos no Plano de Capacitação do Corpo Docente e do Corpo TécnicoAdministrativo e nas demais normas expedidas pelos órgãos próprios da Faculdade.
Os programas de pós-graduação, mestrado e de treinamento profissional ou aperfeiçoamento, incluídos no
Plano de Capacitação do Corpo Docente e o Corpo Técnico- Administrativo são financiados com recursos
próprios da Mantenedora e por recursos alocados por terceiros conforme apresenta abaixo:
4.2.1. Apoio à capacitação corpo técnico-administrativo
a) Objetivo:
Oferecer ao corpo Técnico administrativo da Faculdade FABRAS apoio para a capacitação
docente e para educação continuada, bem como oportunizar o intercâmbio com outras IES, para o
autodesenvolvimento.
f)

Formas de apoio:
Liberação da frequência;
Custeio de inscrições, hospedagem ou deslocamento;
Custeio de no máximo 50% do curso ou programa.

g) Prioridades para o apoio:
Ser docente da Ideal por, no mínimo, 2 (dois) anos;
Apresentar trabalho científico relevante que fortaleça o conceito institucional da
faculdade;
Participação em eventos administrativos/científicos relevantes que fortaleçam o conceito
institucional da Ideal;
Ser o primeiro evento do ano com o apoio da Ideal;
Ter obtido conceito na média geral da autoavaliação institucional;
Tema do evento científico coerente com a atuação do profissional na Ideal.
h) Trâmite da solicitação e da homologação:
Encaminhar ao Coordenador, por escrito e em tempo hábil, a solicitação, que deverá conter
previsão discriminada dos custos, motivo do evento e comprovante de aceitação de trabalho científico,
se existir;
O coordenador emitirá parecer individual ou conjuntamente com outras chefias, acatando
ou não a participação;
O parecer deverá ser encaminhado à direção acadêmica para aprovação e definição do tipo
de apoio;
Homologação da solicitação pelo Diretor Geral, caso haja disponibilidade de verba.
4.3. POLÍTICA DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O CORPO DE
TUTORES PRESENCIAIS E A DISTÂNCIA
O exercício da tutoria em cursos de Educação a Distância (EaD) requer conhecimentos
teóricos e práticos sobre a área de ensino a que pretende atuar. Perpassa-se pela utilização de modo

adequado das ferramentas, dos recursos e das mídias, possibilitando, assim, ao tutor presencial ou a
distância, a realização de seu trabalho de modo coerente.
A Faculdade FABRAS antes de propor o credenciamento EaD em 2016, a partir de uma
iniciativa do curso de Pedagogia (EaD) promoveu um curso de formação de tutores. Desde então
formação continuada para tutores presenciais e on line tornou-se uma prerrogativa de excelência para
o sucesso dos cursos. O NEAD dispõe de tutoria presencial e on line e toda a proposta de capacitação
é on line.
A proposta de aprendizagem ao longo do curso de aperfeiçoamento se debruçou na constante
aprendizagem colaborativa. Os tutores, neste caso, foram tutorados aprendendo coletivamente sob a
coordenação e a ação docente ativas, promovendo sistemáticas reflexões, e interações, contribuindo
significativamente para o bom andamento da aprendizagem colaborativa. É por meio da interação
que os tutores realizaram suas atividades laborais previamente estabelecidas pelos docentes das
disciplinas dos cursos de graduação, extensão ou pós-graduação.
Considera-se o plano de tutoria como o documento norteador das ações dos tutores. Todos os
semestres os tutores, participaram atividades de cunho pessoal e profissional como de ciclo de
palestras, oficinas pedagógicas, eventos culturais bem como descontos nos cursos de pós-graduação
e incentivos como licença para formação em cursos de stricto sensu.
4.3.1. Apoio à capacitação aos tutores
a) Objetivo:
Oferecer aos tutores da Faculdade FABRAS apoio para a capacitação tutoria e para
educação continuada, bem como oportunizar o intercâmbio com outras IES, para o
autodesenvolvimento.
i)

Formas de apoio:
Liberação da frequência;
Custeio de inscrições, hospedagem ou deslocamento;
Custeio de no máximo 50% do curso ou programa.

j)

Prioridades para o apoio:
Ser docente da Ideal por, no mínimo, 2 (dois) anos;
Apresentar trabalho científico relevante que fortaleça o conceito institucional da
faculdade;
Participação em eventos administrativos/científicos relevantes que fortaleçam o
conceito institucional da Ideal;
Ser o primeiro evento do ano com o apoio da Ideal;
Ter obtido conceito na média geral da autoavaliação institucional;
Tema do evento científico coerente com a atuação do profissional na Ideal.
k) Trâmite da solicitação e da homologação:
Encaminhar ao Coordenador, por escrito e em tempo hábil, a solicitação, que deverá
conter previsão discriminada dos custos, motivo do evento e comprovante de aceitação de trabalho
científico, se existir;
O coordenador emitirá parecer individual ou conjuntamente com outras chefias,
acatando ou não a participação;
O parecer deverá ser encaminhado à direção acadêmica para aprovação e definição do
tipo de apoio;
Homologação da solicitação pelo Diretor Geral, caso haja disponibilidade de verba.

4. 4. PROCESSOS DE GESTÃO INSTITUCIONAL
A dimensão humana é uma busca incessante no processo formativo da IDEAL, de modo que,
inevitavelmente, passa a integrar as relações de trabalho no contexto institucional. Assim, percebe-se
esta política relacionada à demanda de qualificação continuada do corpo funcional, vinculada à
valorização do clima interno enquanto elemento agregador de um trabalho educativo de qualidade.
Por se relacionar ao patrimônio maior da instituição, que é a relação entre as pessoas, esta
política assume os seguintes compromissos fundamentais:
I. Valorizar os recursos humanos nas suas diversas dimensões;
II. Ampliar o programa de capacitação docente e técnica, nos diferentes níveis, buscando
padrões de qualidade compatíveis com as circunstâncias do meio e a realidade institucional;
III. Complementar a implantação do Plano de Carreira Docente, valorizando o estímulo
à titulação, à qualificação e ao desempenho acadêmico;
IV. Complementar a implantação do Plano de Cargos e Salários do pessoal técnico e
administrativo.
Essas políticas pressupõem a apreensão crítica e global da realidade em que se pretende
intervir e a escolha criteriosa de instrumentos essenciais às mudanças pretendidas. Assim, a Faculdade
Apogeu desenvolve uma visão crítica, participativa, propositiva e global, tanto dos processos de
aprendizagem quanto dos processos de gestão.
Estas práticas têm como objetivo consolidar práticas institucionais qualitativas e rever,
ampliar e inovar no campo da gestão já que esta é diretamente articulada com o processo acadêmico.
Esta articulação engloba, ainda, a inerência do compromisso social da faculdade.
4.4.1. Organização Administrativa e Gestão
A Administração da Faculdade FABRAS é exercida pelos seguintes órgãos:
I - Da Administração Superior: como órgão deliberativo e executivo.
a) Conselho Superior de Administração - CONSAD;
b) Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE;
c) Diretoria Geral; e
d) Diretoria Administrativo-Financeiro;
II - Da Administração Acadêmica: como órgão executivo.
a) Coordenador Acadêmico
b) Coordenações de Cursos de Graduação e Pós-Graduação;
c) Núcleo Docente Estruturante - NDE;
d) olegiado de Curso;
e) Coordenação do Núcleo de Ensino a Distância – NEAD;
f) Instituto Superior de Educação; e
g) Comissão Própria de Avaliação – CPA.
III - Órgãos Suplementares e de apoio: como órgão executivo.
a) Secretaria Acadêmica;
b) Setor de Recursos Humanos;
c) Setor de Patrimônio;
d) Serviços de Reprografia;
e) Departamento de Controle Acadêmico – DCA/CAA
f) Assistente Administrativo;
g) Assistente Financeiro;

h) Assistente Pedagógico
i) Setor de Tecnologia da Informação;
j) Biblioteca;
k) Serviços Gerais; e
j) E outros que venham a serem criados.
A Ideal poderá criar outros órgãos ou departamentos vinculados aos órgãos acima citados
desde que aprovado pelo CONSAD, com a finalidade de apoio aos docentes, discentes e ao pessoal
técnico-administrativo.

4.4.1.1. Organograma Institucional

A gestão da Ideal assume o papel de orientadora do funcionamento institucional,
viabilizando a corresponsabilidade dos sujeitos envolvidos mediante a participação ativa nos
processos de planejamento e execução do projeto institucional. Estas políticas compreendem os
seguintes compromissos:
Assumir posição de destaque no processo de desenvolvimento da sociedade;
Concentrar, na problemática social, o conhecimento, as inovações e as tecnologias
produzidas nas atividades acadêmicas;
Expandir relações e parcerias, em todos os níveis, para realização conjunta de
projetos de ensino, pesquisa e extensão;
Promover sua permanente avaliação institucional e de seu papel social;
Aperfeiçoar modelo de gestão com base na avaliação e no planejamento
institucionais;
Criar e/ou consolidar estratégias e meios adequados de comunicação, de modo a
atingir a comunidade interna e a sociedade em geral;
Promover descentralização de decisões e estimular a participação da comunidade
acadêmica na gestão;
Fortalecer os órgãos coordenações de curso;
Orientar a ação das diversas instâncias a serviço das atividades fins;

Vincular a política orçamentária-financeira aos objetivos da área acadêmica.
4.4.2. Instâncias de Decisão - Órgãos Colegiados: Composição, Atribuições E Competências
A Faculdade FABRAS dispõe de órgãos colegiados níveis hierárquicos de deliberação,
execução e monitoramento conforme consta no regimento. No primeiro nível encontra-se a
Mantenedora da IES que recebe apoio direto do Conselho Superior, Direção Geral, Coordenação
Acadêmica, Núcleo Docente Estruturante, Colegiado de Cursos e Comissão Própria de Avaliação.
Em paralelo a Direção Administrativo-Financeiro é a responsável pela gestão dos seguintes órgãos
suplementares e de apoio:
I. Secretaria Geral;
II. Setor de Recursos Humanos;
III. Setor de Patrimônio;
IV. Serviços de Reprografia;
V. Setor Administrativo;
VI. Setor de Financeiro
VII. Setor de Tecnologia da Informação;
VIII. Biblioteca; e
IX. Serviços Gerais;
4.4.3. Conselho Superior de Administração - CONSAD
O Conselho Superior de Administração - CONSAD, possui regulamento próprio órgão
máximo de natureza normativa, consultiva e deliberativa em matéria de planejamento, assuntos
acadêmicos e administrativos, é assim constituído:
I. pelo Diretor Geral, seu Presidente nato;
II. pelo Diretor Administrativo-Financeiro;
III. pelo Coordenador Acadêmico;
IV. pelos Coordenadores de Cursos e Programas de Graduação e Pós-graduação;
V. pela Coordenação do Ensino a Distância;
VI. por um representante do corpo docente, com no mínimo 02 (dois) anos de
trabalho na instituição, escolhido pelos seus pares, para mandato de 2 (dois) anos, vedada a
recondução imediata;
VII. por um representante da Mantenedora, por ela indicado; e
VIII. por um representante do corpo discente, regularmente matriculado em Curso
vinculado à Faculdade, escolhido pelos seus pares, na forma da legislação, para mandato de 1(um)
ano, vedada a recondução imediata;
IX. Do (a) Secretário (a) Geral, como Secretário (a) do Órgão.
4.4.3.1. São atribuições do CONSAD:
I. Aprovar o Regimento interno, o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI),
bem como seus aditivos, para posterior encaminhamento e referendo da Mantenedora;
II. Apreciar e votar o plano anual de atividades da Faculdade FABRAS;
III. Emitir parecer sobre contratos, acordos e convênios que lhe forem submetidos pelo
Diretor Geral ou Diretoria Administrativo-Financeiro;
IV. Homologar as decisões tomadas “ad referendum” pelo Diretor Geral;
V. Decidir sobre os recursos interpostos de decisões em matéria didático-científica,
administrativa e disciplinar do corpo técnico administrado;

VI. Fixar a política geral da Faculdade apreciando os planos anuais de trabalho e as
propostas orçamentárias correspondentes, para aprovação da Entidade Mantenedora;
VII. Zelar pelo patrimônio moral e material da Faculdade de acordo com o regime
disciplinar aprovado;
VIII. Aprovar a criação e reformulação dos regulamentos dos órgãos internos e as
alterações deste Regimento, ouvida a Entidade Mantenedora, quando for o caso;
IX. Decidir sobre a concessão de dignidades acadêmicas; e
X. Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e neste Regimento.
O CONSAD reúne-se ordinariamente, duas vezes a cada semestre, convocado pelo Diretor
Geral, e extraordinariamente, quando se fizer necessário, mediante iniciativa dessa autoridade ou
solicitação de maioria absoluta de seus membros.
A convocação do CONSAD será feita por escrito, pelo seu Presidente, com antecedência
mínima de 48 (quarenta e oito) horas, salvo em caso de força maior ou de calendário de reuniões
previamente aprovado, e, para seu funcionamento é necessária a presença da maioria de seus
membros.
As decisões do CONSAD serão tomadas por maioria simples dos presentes, cabendo ao
Presidente, além do de membro, o voto de desempate.
As deliberações de caráter normativo assumirão a forma de Resolução.
4.4.4. Do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE
O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE, é o órgão colegiado de natureza
deliberativa, normativa, consultiva e recursal da Faculdade e está constituído:
I. pelo (a) Diretor (a) Geral, seu Presidente nato;
II. pelo (a) Diretor (a) Administrativo-Financeiro;
III. pelo (a) Coordenador (a) Acadêmico (a);
IV. pelos Coordenadores de Cursos e Programas de Graduação e Pós-graduação;
V. pela Coordenação do Núcleo de Ensino a Distância - NEAD;
VI. por um representante do corpo docente, com no mínimo 02 (dois) anos de trabalho
na instituição, escolhido pelos seus pares, para mandato de 2 (dois) anos, vedada a recondução
imediata;
VII. por um representante da Mantenedora, por ela indicado; e
VIII. por um representante do corpo discente, regularmente matriculado em Curso
vinculado à Faculdade, escolhido pelos seus pares, na forma da legislação, para mandato de 1(um)
ano, vedada a recondução imediata;
IX. Do (a) Secretário (a) Acadêmico (a), como Secretário (a) do Órgão.
4.4.4.1. Ao CONSEPE compete:
I. Deliberar e aprovar, em instância final, sobre a criação, organização e extinção de
cursos de graduação, presencial e a distância, fixando-lhes as vagas anuais, mediante prévia
autorização do órgão federal competente;
II. Aprovar a realização de cursos de pós-graduação, formação pedagógica,
aperfeiçoamento, capacitação, ensino à distância, extensão e sequenciais bem como seus respectivos
planos;
III. Elaborar e aprovar, nos termos da legislação, as normas acadêmicas que regerão as
atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão da Faculdade;

IV. Regulamentar, através de Resoluções, os atos normativos internos e os decorrentes
das competências regimentais;
V. Exercer o poder disciplinar e aprovar, em grau de recurso, os processos que lhe forem
encaminhados pela Presidência;
VI. Aprovar os projetos pedagógicos e programas dos cursos, fixando-lhes os currículos,
observadas as diretrizes curriculares emanadas do Poder Público;
VII. Aprovar a criação, agregação, incorporação, planificação, modificação ou extinção
dos cursos de graduação e pós-graduação, seus currículos plenos, suas vagas e outros programas
de Pesquisa ou Extensão, por proposta da Diretoria Geral, decidindo as questões sobre a sua aplicabilidade e
de acordo com a aprovação dos órgãos competentes do Ministério da Educação;

VIII. Aprovar as normas complementares à legislação sobre currículos, planos de cursos,
programas e planos de ensino de disciplinas, matrículas, transferências, processo de ensino e
aprendizagem, avaliação do desempenho escolar, aproveitamento de estudos, programas de Pesquisa
e Extensão, regime de dependências e planos de estudos para alunos reprovados ou em processo de
adaptação curricular, e de outros assuntos que se incluam no âmbito das suas demais competências;
IX. Apurar responsabilidades da Diretoria da Faculdade, Coordenadores e outros
agentes educacionais, quando por omissão ou tolerância, permitirem ou favorecerem o não
cumprimento da legislação, deste Regimento, de regulamentos ou de outras normas internas
complementares;
X. Deliberar providências destinadas a prevenir ou corrigir atos de indisciplina coletiva;
XI. Intervir, esgotadas as vias ordinárias, nos demais órgãos internos da Faculdade,
avocando a si as atribuições a eles conferidas;
XII. Aprovar o Calendário Acadêmico de Atividades da Faculdade, proposto pelo
Diretor Geral;
XIII. Aprovar o projeto pedagógico de cada curso de graduação ou pós-graduação
propostos pelo Diretor Geral;
XIV. Interpretar o presente Regimento e resolver os casos omissos ou de extrema
urgência, ouvindo o órgão interessado;
XV. Exercer as demais atribuições que lhe estejam afetas pela sua natureza ou por
delegação da Entidade Mantenedora.
O CONSEPE reúne-se ordinariamente, duas vezes a cada semestre, convocado pelo Diretor
Geral, e extraordinariamente, quando se fizer necessário, mediante iniciativa dessa autoridade ou
solicitação de maioria absoluta de seus membros.
A convocação do CONSEPE será feita por escrito, pelo seu Presidente, com antecedência
mínima de 48 (quarenta e oito) horas, salvo em caso de força maior ou de calendário de reuniões
previamente aprovado, e, para seu funcionamento é necessária a presença da maioria de seus
membros.
As decisões do CONSEPE serão tomadas por maioria simples dos presentes, cabendo ao
Presidente, além do de membro, o voto de desempate.
As deliberações de caráter normativo assumirão a forma de Resolução.
4.4.5. Direção Geral
A Direção, exercida pelo Diretor Geral, é escolhida na forma do estatuto da Mantenedora
e normas regimentais, se constitui como órgão executivo superior de supervisão das atividades da
Ideal. O Diretor é designado e exonerado pela Mantenedora. Em sua ausência e impedimentos, o

Diretor Geral será substituído pelo Diretor Administrativo-Financeiro que o sucederá em caso de
vacância até novo provimento. São atribuições do Diretor Geral:
I. Administrar e representar a Instituição nos casos que lhe são afetos;
II. Presidir todos os atos acadêmicos aos quais estiver presente;
III. Convocar e presidir as reuniões da congregação e técnico administrativas bem
como de todas as comissões de que fizer parte, delas participando, na forma deste regimento;
IV.Conferir graus, assinar diplomas e títulos profissionais;
V. Assinar acordos, convênios ou contratos, após aprovação da Mantenedora;
VI. Elaborar e aprovar, juntamente com o Coordenador Acadêmico e AdministrativoFinanceiro, a proposta orçamentária e o plano de aplicação dos recursos da Faculdade FABRAS, a
serem encaminhados à mantenedora;
VII. Encaminhar à Mantenedora as propostas de admissão, afastamento ou dispensa do
pessoal docente e técnico administrativo;
VIII. Mandar instaurar inquérito administrativo para apurar questões relativas ao corpo
docente ou discente que impliquem afastamento temporário ou definitivo das atividades acadêmicas;
IX. Proceder à aplicação de penas de suspensão ou desligamento do corpo discente,
docente ou corpo administrativo, após inquérito administrativo que comprove culpa do acusado,
ouvida a congregação nos casos de desligamento;
X. Elaborar o relatório anual das atividades da Faculdade FABRAS para
encaminhamento à mantenedora e aos órgãos competentes do Ministério da Educação;
XI. Nomear por meio de portaria, conforme este regimento, o coordenador acadêmico;
o diretor administrativo e financeiro; os coordenadores do núcleo de pós-graduação e pesquisa e do
núcleo de extensão; os coordenadores de cursos e os membros do núcleo docente estruturante de cada
curso – NDE;
XII. Exercer o poder disciplinar de acordo com as normas vigentes;
XIII. Constituir Coordenações, Comissões e Grupos de Trabalho;
XIV. Cumprir e fazer cumprir as disposições deste regimento e as deliberações do
CONSAD e CONSEPE, bem como as demais normas pertinentes;
XV. Fiscalizar o cumprimento do regime acadêmico e a execução dos programas e
horários;
XVI. Aprovar a contratação do diretor administrativo financeiro, secretário
acadêmico, bibliotecário, coordenadores de cursos e programas e demais colaboradores contratados
pela Faculdade FABRAS;
XVII. Autorizar férias e licenças regulamentares do pessoal docente e técnico
administrativo, podendo distribuir e remover internamente empregados, de acordo com a necessidade
dos serviços;
XVIII. Prestar assistência aos acadêmicos no âmbito de suas atribuições;
XIX. Assegurar a ordem e a disciplina no âmbito da Faculdade FABRAS, aplicando
as sanções disciplinares de sua competência, respondendo por abuso ou omissão;
XX. Resolver qualquer assunto em regime de urgência, inclusive em casos omissos
neste Regimento, “ad referendum” do órgão competente;
XXI. Autorizar pronunciamento público que envolva sob qualquer forma a Faculdade
FABRAS;
XXII. Supervisionar e orientar as atividades de ensino, pesquisa e extensão, e exercer
quaisquer outras atribuições previstas em Lei e neste Regimento.

O mandato de Diretor Geral é de 04 (quatro) anos podendo ser reconduzido quantas vezes
convier ao mantenedor.
É facultado ao Diretor Geral delegar as atribuições constantes do presente artigo a quaisquer
membros da direção previstos neste Regimento.
4.4.6. Diretor Administrativo-Financeiro
O Diretor Administrativo-financeiro é designado pelo Diretor Geral e tem suas atribuições
previstas neste Regimento. São Atribuições do Diretor Administrativo-Financeiro:
I- Assessorar o Diretor Geral em assuntos administrativos, orçamentários e financeiros;
IIElaborar o relatório anual das atividades administrativas e financeiras da IES;
III- Assegurar a necessária infraestrutura de apoio a todos os órgãos da IES;
IV- Gerenciar, planejar,
organizar
e
controlar
as atividades
das
áreasadministrativas e financeiras da Faculdade e mantenedora;
V- Submeter ao Diretor a prestação de contas e o relatório de gestão administrativa e
financeira do exercício anual;
VI- Apreciar, quanto aos aspectos administrativos e financeiros, os acordos convênios
e contratos para a aprovação do Diretor Geral;
VII- Aplicar penalidades disciplinares no âmbito de sua competência;
VIII- Propor à Mantenedora
os valores das taxas e dos serviços prestados pela
Faculdade;
IX- Prover infraestrutura e serviços administrativos e apoio de qualidade, inerentes às
operações da IES.
X- Gerenciar, planejar, organizar, controlar e fazer a adesão os sistemas de
financiamentos estudantis (FIES) e do PROUNI da IES junto ao Ministério da Educação e outras
organizações;
XI- Estabelecer e manter políticas e práticas inerentes às modernas técnicas de gestão,
colaborando para a consolidação de ambiente harmônico para a IES e para seus funcionários;
XII- Assegurar a aplicação das práticas mais adequadas aos processos de compras e
licitações e formalização de contratos com fornecedores, de forma a dotar a IES de agilidade na
aquisição de bens e serviços, mediante fiel cumprimento dos ritos legais;
XIII- Assegurar a aplicação das práticas mais adequadas aos processos de administração
de contratos com clientes e fornecedores, orientando a elaboração e acompanhamento de sua execução
orçamentária e financeira;
XIV- Expedir atos normativos referentes a assuntos administrativos e financeiros;
XV- Zelar pelo equilíbrio e saúde financeira da IES, através de elaborados controles
sobre investimentos, patrimônio, receitas e despesas, além de orientar a elaboração de orçamentos
anuais de custeio e investimento, assegurando transparência e confiabilidade sobre os fatos contábeis.
XVI- Coordenar, planejar e fiscalizar todas as atividades de ordem administrativa- financeira.
XVII- Coordenar a elaboração dos demonstrativos financeiros mensais e anual,
submetendo-o à apreciação do Diretor Geral;
XVIII- Prestar assistência aos acadêmicos no âmbito de suas atribuições;
XIX- Gerenciar o orçamento mensal de custos e despesas;
XX- Gerenciar o fluxo de caixa;
XXI- Assessorar a definição das políticas de gestão de pessoas;

XXII- Gerir, supervisionar, coordenar e fiscalizar o horário de trabalho do corpo
técnico-administrativo e dos funcionários da Instituição;
XXIII- Apresentar relatório de informações gerenciais e cenários futuros da
organização;
XXIV- Responder pela execução das atividades financeiras, patrimoniais e de
administração de pessoal, material, comunicação e serviços gerais.
XXV- Definir e gerenciar estratégias;
XXVI- Coordenar juntamente com o Coordenador Acadêmico o processo de
avaliação do institucional (CPA);
XXVII- Coordenar atividades estabelecendo prioridades e dirigindo o trabalho de
funcionários subordinados;
XXVIII- Identificar as necessidades de desenvolvimento e treinamento do pessoal;
XXIX- Supervisionar a revisão de regras, regulamentos e procedimentos para atender
às mudanças na lei e na política.
XXX- Gerenciar os processos de contas a pagar, contas a receber,
tesouraria, controladoria e departamentos pessoal e administrativo;
XXXI- Administrar e fiscalizar o patrimônio da Instituição, assegurando sua
manutenção e integridade;
XXXII- Autorizar palestras, conferências, seminários e solenidades culturais e
esportivas no âmbito da IES, ouvida a mantenedora e após autorização do Diretor Geral, quando
houver investimento financeiro;
XXXIII- Gerir a aquisição, montagem e manutenção dos laboratórios, bem como a
aquisição de equipamentos, utensílios e todo o material de consumo e didático;
XXXIV- Exercer as demais atribuições que lhe sejam delegadas pelo Diretor Geral e
as previstas na legislação ou neste Regimento
O Diretor Administrativo-Financeiro, no desempenho das suas atribuições, será
auxiliado pelos seguintes órgãos suplementares e de apoio:
I. Secretaria Geral;
II. Setor de Recursos Humanos;
III. Setor de Patrimônio;
IV. Serviços de Reprografia;
V. Setor Administrativo;
VI. Setor de Financeiro
VII. Setor Pedagógico
VIII. Setor de Tecnologia da Informação;
IX. Biblioteca; e
X. Serviços Gerais;
4.4.6. Coordenador Acadêmico
O Coordenador Acadêmico auxilia o Diretor Geral e o Diretor-Administrativo na direção da
Faculdade, coordenando e supervisionando os trabalhos dos docentes e corpo técnico- administrativo
nela realizados e supervisionar a atribuição das horas-aula e demais atividades aos docentes e do
corpo técnico-administrativo. São atribuições do Coordenador Acadêmico

I- coordenar a elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI),
submetendo-o à apreciação da Direção Geral;
II- auxiliar o Diretor Geral na direção da Faculdade, coordenando e supervisionando os
trabalhos dos docentes e corpo técnico-administrativo e supervisionar a atribuição das horas-aula e
demais atividades aos docentes e do corpo técnico-administrativo;
III- coordenar a elaboração dos projetos pedagógicos - PPC, submetendo-os à
apreciação do Diretor geral;
IV- planejar e coordenar as atividades do processo acadêmico;
V- decidir sobre os pedidos de matrícula, trancamento de matrícula e transferência;
VI- coordenar a estruturação e implantação do sistema integrado de avaliação dos
alunos, dos docentes e do curso;
VII- coordenar e assegurar a implantação do sistema permanente de acompanhamento
de egressos dos cursos das unidades educacionais;
VIII- estabelecer as diretrizes institucionais para a extensão, pesquisa e o
desenvolvimento científico;
IX- formular proposta de novos cursos e habilitações e de ampliação ou redução de
vagas com base em estudos de demanda, submetendo-os à apreciação dos Órgãos de colegiados e ao
diretor geral;
X- manter atualizados e consolidados os regimentos e planos de curso, observada a
legislação e normas em vigor;
XI- administrar, coordenar e supervisionar as atividades didático-pedagógicas,
promovendo a integração dessas atividades e dessas com as da administração superior, através dos
Coordenadores de Cursos presencial e EaD e do Coordenador do Instituto Superior de Educação,
coordenador de Extensão, Iniciação Cientifica e Formação Pedagógica.
XII- organizar o calendário acadêmico e administrativo que regulamente as atividades
dos cursos e programas na IES;
XIII- Encaminhar aos demais órgãos da Administração Superior às sugestões e
expedientes das respectivas áreas de competência;
XIV- convocar reuniões de Comissões, dos Coordenadores de Cursos, do Coordenador
do ISE, dos Colegiados de Curso e dos Docentes em geral;
XV- elaborar e apresentar à Diretoria Geral, os anteprojetos de planos orçamentários
necessários ao bom funcionamento da unidade, processos e projetos de criação dos seus cursos e
programas para aprovação dos órgãos competentes;
XVI- representar as unidades nas relações com outras instituições acadêmicas,
profissionais ou científicas e junto ao Ministério da Educação, quando for designado pelo Diretor
Geral;
XVII- sugerir providências referentes aos serviços administrativos da unidade, elaborar
e encaminhar relatórios anuais das atividades da unidade, para apreciação da Diretoria Geral;

XVIII- auxiliar o Diretor Geral em assinaturas de certificados expedidos pela unidade,
de interesse acadêmico, quando autorizado pelo Diretor Geral;
XIX- fazer cumprir o regime didático e as atividades do pessoal docente, bem como a
assiduidade do pessoal docente e seus horários de atividades;
XX- decidir e despachar sobre requerimentos de matrículas, rematrículas,
transferências e outros, bem como sobre a fixação e cumprimento de prazos das rotinas acadêmicas,
ouvido o Diretor Administrativo-financeiro quando se tratar de assuntos financeiros;
XXI- baixar em instruções normativas, comunicado ou Edital os atos de sua
competência;
XXII- cumprir e fazer cumprir as determinações regimentais, normas internas e as
deliberações dos órgãos da administração superior da IES;
XXIII- dar parecer conclusivo para apreciação e aprovação de currículos plenos dos
cursos ou programas;
XXIV- zelar pelos seus prepostos, pelo bom atendimento aos alunos e professores que
necessitem, encaminhando as soluções aos órgãos ou funcionários respectivos, para as devidas
providências;
XXV- propor à Diretoria Geral a contratação e o afastamento de docentes e
funcionários técnico-administrativos, conforme necessidades da unidade;
XXVI- coordenar, em conjunto com o Diretor Administrativo-Financeiro, planos e
programas de qualidade e produtividade e de desenvolvimento de pessoal;
XXVII- auxiliar na supervisão e fiscalização dos serviços e atividades da Secretaria
Geral, da Biblioteca, dos Laboratórios e dos setores de apoio às atividades docentes;
XXVIII- propor, orientar e acompanhar a elaboração dos horários de aulas, matrizes
curriculares dos cursos e programas compatibilizando-os e os encaminhando ao Diretor Geral para
aprovação;
XXIX- fiscalizar o cumprimento dos calendários escolares, organização das classes,
horários de aulas e distribuição de aulas aos docentes;
XXX- coordenar, auxiliado pelos coordenadores de cursos, formas de participação de
docentes, alunos, empresas, comunidade e poder público no planejamento, na execução e na avaliação
das atividades educacionais desenvolvidas pela Instituição;
XXXI- propor ao Diretor Geral a oferta de cursos de graduação e de pós-graduação
strictu sensu e lato sensu, seminários e simpósios de aperfeiçoamento e de extensão cultural,
aprovados pelos Órgãos de Colegiados;
XXXII- coordenar o Processo Seletivo e de Formatura;
XXXIII- prestar assistência aos acadêmicos no âmbito de suas atribuições;
XXXIV- colaborar com todos os órgãos da Faculdade, na esfera de sua competência;
XXXV- zelar pela boa qualidade das atividades do Ensino, Pesquisa e Extensão
desenvolvidas na unidade;
XXXVI- coordenar o processo de avaliação do institucional (CPA);
XXXVII- exercer outras atribuições, previstas neste Regimento ou em atos normativos
internos, ou decorrentes da natureza das suas funções.

Parágrafo único. O Coordenador Acadêmico é substituído nas suas ausências ou
impedimentos por docente designado pela Diretoria Geral, quando for o caso.
XXI - Exercer as demais atribuições que lhe sejam delegadas pelo Diretor Geral e as
previstas na legislação ou neste Regimento.
4.4.7. Coordenador de Curso
O coordenador de cada curso é escolhido e designado pelo Diretor Geral, é responsável pela
gerência do curso para o qual foi indicado. O Diretor Geral delega a substituição dos coordenadores
em eventuais impedimentos. Atribuições do Coordenador do Curso:
I- Coordenar os trabalhos dos membros docentes que desenvolvem aulas e atividades
relacionadas com o respectivo curso, sob as diretrizes do Coordenador Acadêmico;
II- Supervisionar o cumprimento das atribuições de cada docente do curso, dando
ciência de irregularidades ao Coordenador Acadêmico;
III- Representar o curso junto às autoridades e órgãos da Faculdade;
IV- Convocar e presidir as reuniões de docentes das várias áreas de estudo ou
disciplinas afins que compõem o curso;
V- Coordenar a elaboração e sistematização das ementas e programas de ensino das
disciplinas do currículo pleno do curso, para apreciação e aprovação do Coordenador Acadêmico;
VI- Representar o colegiado do curso junto às Diretorias da Faculdade FABRAS;
VII- Organizar o calendário acadêmico e administrativo que regulamente as
atividades dos cursos e dos programas relacionados ao curso;
VIII- Compatibilizar os conteúdos programáticos necessários à formação profissional
prevista no perfil do curso;
IX- Fomentar e incentivar a produção científica e intelectual do corpo docente;
X- Supervisionar e fiscalizar a execução das atividades programadas, bem como a
assiduidade e a produção científica e intelectual dos professores do curso, constituindo um banco de
dados da mesma;
XI- Elaborar os horários de aulas do curso e encaminhá-los ao Coordenador Acadêmico;
XII- Coordenar o processo de avaliação do desempenho do pessoal docente (CPA);
XIII- Sugerir, à direção, profissionais à serem contratados como docentes em seucurso,
zelando para que seja mantida a titulação mínima exigida pela legislação;

XIV- Indicar, à Coordenação Acadêmica, a participação de seus representantes em
congressos e demais certames científicos, culturais e desportivos, fixando a respectiva
representação, dentro das disponibilidades financeiras específicas;
XV- Coordenar a elaboração e a reformulação do Projeto Pedagógico do Curso;
XVI- Acompanhar o desempenho acadêmico dos alunos e o desempenho dos egressos
no mercado de trabalho;
XVII- Decidir sobre aproveitamento de estudos e reconhecimento de matérias,
definindo o período no qual o aluno deva requerer matrícula;

XVIII- Apresentar, anualmente, ao Coordenador Acadêmico, relatório de suas
atividades e das do seu curso, bem como as indicações bibliográficas necessárias para o próximo
período letivo;
XIX- Prestar assistência aos acadêmicos no âmbito de suas atribuições;
XX- Exercer as demais atribuições que lhe sejam delegadas pelo Diretor Geral e pelo
Coordenador Acadêmico e as previstas na legislação ou neste Regimento.
4.4.8. Coordenação do Núcleo de Educação a Distância - NEAD
O Núcleo de Educação à Distância – NEAD é um órgão de apoio acadêmico, previsto no
regimento, cuja finalidade é atender as necessidades do curso de Pedagogia a Distância, como
confecção de material didático pedagógico, aplicação de provas presenciais e plantão de dúvidas.
O NEaD é constituído por uma equipe de professores/tutores e funcionários técnicoadministrativos, coordenado pelo coordenador por um especialista em educação a distância. O NEaD
é responsável pelo Sistema Virtual de Educação a Distância que disponibiliza suporte para essa
modalidade de educação e que é de uso obrigatório, tanto para docentes, como para discentes das
disciplinas semipresenciais.
O apoio docente e discente desenvolvido pelo NEaD visa complementar e aprofundar os
conhecimentos em Educação a Distância - EaD como modalidade de ensino na educação superior,
capacitando professores e alunos, em suas respectivas funções, para um melhor desempenho nas
disciplinas.
O NEaD dá apoio aos docentes e alunos de disciplinas presenciais, que utilizam as
ferramentas da Educação a Distância - EaD disponibilizadas pela Ideal apenas como recurso
pedagógico O NEaD tem por finalidade apoiar os docentes e discentes no desenvolvimento de
disciplinas semipresenciais desenvolvidas no limite de até 20% (vinte por cento) da carga horária
total do curso de graduação, nos termos da legislação vigente do Ministério da Educação. As
disciplinas semipresenciais utilizam a modalidade de Educação a Distância - EaD e seus recursos na
parte não-presencial de sua carga horária. O NEAD dispõe de regulamento próprio.
A Coordenação do Núcleo de Ensino a Distância - NEaD, será exercida por um docente,
de tempo integral, do quadro efetivo, nomeado pelo Diretor Geral, após consulta ao Coordenador
Acadêmico. Na ausência do Coordenador de NEaD, a Coordenação será exercida pelo Coordenador
de Acadêmico.
4.4.9.1. Compete ao Coordenador de do NEaD:
I. assessorar a Diretoria Geral nos assuntos relacionados ao Ensino a Distância;
II. fazer cumprir as diretrizes da EAD na Faculdade FABRAS;
III. encaminhar a Diretoria Geral projetos em EaD, relatórios técnicos e financeiros,
semestralmente e ou quando forem solicitados;
IV. encaminhar as demandas administrativas, financeiras e acadêmicas à
Administração Superior da Faculdade FABRAS, depois de deliberadas pelo CONSAD e CONSEPE;
V. propor, para deliberação do CONSEPE, a oferta de vagas para os vestibulares de
ingresso nos cursos de graduação e de pós-graduação em EAD e, em seguida, encaminhá-las às
respectivas Diretorias para sua consolidação;

VI. propor, a Diretoria Geral, as seleções públicas para tutor presencial e a distância,
para o ingresso nos cursos de graduação, pós-graduação e de extensão, bem como para o provimento
de funções na área administrativa e de coordenador de polo;
VII. propor a Diretoria geral, após deliberação do CONSEPE, abertura de novos cursos,
bem como fechamento e remanejamento de turmas entre os polos em EaD.
VIII. colaborar com o Diretor Geral na gestão dos cursos e nas atividades em EaD;
IX. acompanhar a legislação da EaD, adequando-a aos cursos e às atividades
desenvolvidas;
X. acompanhar a inserção da EaD no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)
e no Projeto Pedagógico Institucional (PPI) da Faculdade FABRAS;
XI. propor ações didático-científicas para os cursos e atividades em EaD;
XII. elaborar e supervisionar, com os demais docentes da Coordenação, os projetos
pedagógicos dos cursos e atividades de EaD;
XIII. acompanhar os processos de avaliação de aprendizagem dos cursos e atividades de
EAD;

XIV. participar do processo de avaliação institucional no que concerne à EaD;
XV. supervisionar a realização dos encontros presenciais e as atividades de tutoria
doscursos a distância;
XVI. planejar e conduzir curso de formação de tutores e de reuniões pedagógicas;
XVII. coordenar os cursos de capacitação em EaD, para os professores, tutores e
demais agentes dos cursos de EaD;
XVIII. colaborar com a divulgação dos cursos a distância;
XIX. supervisionar as atividades desenvolvidas pelos Coordenadores dos Cursos
EaD e Coordenadores de Tutoria;
XX. acompanhar e supervisionar o trabalho dos tutores (a distância e presenciais),
dando-lhes a assistência necessária;
XXI. supervisionar as atividades desenvolvidas pelas demais coordenações, no que
compete às ações pedagógico-acadêmicas;
XXII. prever os recursos humanos necessários para a Coordenação Pedagógica e para
cada Polo;
XXIII. Encaminhar à Coordenação de Produção de Materiais Didáticos relação de
conteudistas por disciplinas dos cursos;
XXIV. acompanhar e avaliar a estrutura de atendimento dos polos nos diversos aspectos:
infraestrutura, recursos humanos, equipamentos e mobiliário, internet, cursos ofertados, número de
alunos e demais aspectos;
XXV. promover encontros, seminários, conferências e atividades com os agentes que
atuam nos polos;
XXVI. fazer o levantamento da necessidade e da demanda de oferta de cursos nos níveis
de graduação, extensão e pós-graduação nos polos
XXVII. representar o Diretor Geral, quando designado por este.
XXVIII. Prestar assistência aos acadêmicos no âmbito de suas atribuições;

XXIX. Exercer as demais atribuições que lhe sejam delegadas pelo Diretor Geral e pelo
Coordenador Acadêmico e as previstas na legislação ou neste Regimento.
4.4.9.2. Atividades da Tutoria Presencial e On Line
A Faculdade FABRAS prevê no PPC as atividades de Tutoria presencial e on line. A
coordenação do NEaD é responsável pela supervisão de todas as atividades. São atribuições dos
tutores:
Participar das atividades de capacitação e atualização;
Acompanhar o planejamento e o desenvolvimento dos processos seletivos de tutores,
em conjunto com o coordenador de curso;
Acompanhar as atividades acadêmicas do curso;
Verificar "in loco" o andamento dos cursos;
Acompanhar o planejamento e o desenvolvimento das atividades do curso.
Acompanhar e supervisionar as atividades dos tutores;
Encaminhar à coordenação do curso relatório semestral de desempenho da tutoria.
4.4.9.2.1. Tutoria Presencial e suas atribuições
A tutoria presencial tem como objetivo ajudar o estudante proveniente da educação
presencial em que os alunos, via de regra, têm uma atitude passiva em relação à aprendizagem, a se
adaptar à educação à distância, onde se requer sua participação ativa no processo de aprendizagem,
buscando autonomia de aprendizagem. Cumpre assim, algumas funções muito importantes:
Colocar a presença humana no processo de aprendizagem, tornando a EaD um processo
menos solitário e mais comunitário, aumentando assim a adesão do estudante ao sistema. Assim, é
função da tutoria presencial, estimular e promover a formação de grupos de estudo na sede, incentivar
e ensinar o uso de todos os recursos de aprendizagem oferecidos, particularmente a tutoria a distância,
os fóruns e chats na plataforma, bem como as atividades presenciais obrigatórias agendadas.
Auxiliar os estudantes a criarem novos hábitos e comportamentos no sentido dele traçar
uma estratégia de estudo para alcançar metas específico dentro de um cronograma, marcado pelas
avaliações presenciais. Trata-se de criar o hábito de estudar diariamente, identificando o essencial e
as informações complementares.
Outra função de extrema importância é apoiar os alunos diretamente em relação ao
conteúdo específico, tirar suas dúvidas, apontar-lhes alternativas para aprendizagem, recomendar
leituras, pesquisas, atividades.
Por isso a tutoria presencial é oferecida para todas as disciplinas. Atua na sede e constituise de sessões de 3 horas semanais de tutoria por disciplina, em horários pré-estabelecidos para
trabalhar com as aulas previstas dentro do cronograma de estudo. A frequência dos estudantes às
sessões de tutoria presencial não é obrigatória. Espera-se assim que ao cabo de três a quatro semestres
no sistema EaD, o estudante desenvolva capacidade de estudo independente, com metodologia
própria de estudo, participando de grupos de estudo presenciais e tenha adquirido desenvoltura para
participar das atividades de interação propostas na plataforma e utilizar-se da tutoria a distância,
dispensando assim a tutoria presencial semanal.

4.4.8.2.1.1. São atribuições do tutor presencial:
Conhecer o projeto didático pedagógico do curso e o material didático das disciplinas
sob sua responsabilidade, demonstrando domínio do conteúdo específico da disciplina;
Conhecer a estrutura de funcionamento do curso de Pedagogia
Participar das atividades de capacitação e avaliação dos tutores;
Conhecer o cronograma de estudo e das avaliações das disciplinas sob sua
responsabilidade e ajudar os estudantes a se manterem em dia.
Conhecer as ferramentas de apoio oferecidas para as disciplinas em que atua,
orientando os estudantes para o uso dessas ferramentas;
Incentivar os estudantes a participarem das atividades oferecidas pelas disciplinas
em que atuam, tanto as presenciais quanto as oferecidas na plataforma;
Estar presente na sede, no horário previsto, para atendimento e orientação dos
estudantes;
Orientar os estudantes nas aulas práticas e trabalhos em grupo estabelecidos pela
coordenação de disciplina;
Orientar, através da prática, o estudante para a metodologia da educação à distância,
enfatizando a necessidade de se adquirir autonomia de aprendizagem.
Familiarizar o estudante com o hábito da pesquisa bibliográfica (sugerida ou não no
material didático), no sentido do aprofundamento e atualização dos conteúdos das disciplinas;
Assistir o estudante, individualmente ou em grupo, visando orientá-lo para a
construção de uma metodologia própria de estudo;
Discutir e esclarecer as dúvidas de conteúdo;
Participar da aplicação das avaliações presenciais seguindo escala feita pelo diretor
de pólo, em número proporcional à carga horária total de cada tutor;
Participar da confecção do gabarito de correção das avaliações, quando solicitada
pelo coordenador de disciplina;
Corrigir as avaliações a Distância;
Emitir o relatório mensal de desenvolvimento de conteúdo da disciplina, a ser enviado
para o coordenador da disciplina e a folha de frequência semanal dos alunos, a ser entregue ao tutor
coordenador;
Manter-se em comunicação permanente com o coordenador da disciplina, bem como
com o tutor coordenador, informando-os sobre o andamento da disciplina.
4.4.9.2.2. Tutoria à Distância e suas atribuições
O tutor on line é um tutor especialista, de preferência docente do curso com um bom
domínio do conteúdo, inteiramente identificado disciplina. Todas as disciplinas contam com pelo
menos um tutor à distância. O tutor a distância deve atuar em duas frentes: junto ao aluno e aos tutores
presenciais.
Junto aos estudantes: missão fundamental de atuar como um orientador de estudo,
ajudando-os a encontrar caminhos para a solução dos problemas através da utilização de todos os
recursos de aprendizagem oferecidos bem como outras fontes de consulta, aguçando a curiosidade,
esclarecendo suas dúvidas e dando apoio e incentivo nos momentos de desanimo e dificuldade. Outra
função muito importante é a promoção da interatividade entre os alunos através da formação de
grupos de estudo, do debate e da troca de ideias.

Nesse sentido é o responsável pela coordenação de fóruns e chats propostos pelos
coordenadores ou por iniciativa própria, além de propiciar espaços para interação informal entre os
estudantes.
Com o docente da disciplina: colabora complementando o seu trabalho. Nesse sentido
auxilia na elaboração de guias de estudo, colabora na revisão do material didático, participa da
capacitação dos tutores presenciais, propõe atividades, divide com o professor coordenador a
responsabilidade da condução de atividades presencias nos polos, representando-o quando necessário
e participa ativamente da correção das avaliações.
Com os tutores presenciais: tutores a distância e presenciais são parceiros como elementos
facilitadores da aprendizagem do aluno. Por isso devem trabalhar em estreita colaboração visando o
objetivo comum: apoiar e ajudar o aluno na construção da autonomia de aprendizagem.
O atendimento ao estudante feito pelo tutor a distância é sempre individual e atemporal no
sentido de que deve atender os estudantes nas suas dúvidas independente do cronograma de estudo
proposto. Esse atendimento é feito por telefone em horários pré-estabelecidos publicados na
Plataforma e no quadro de avisos da sede, e através da Sala de Tutoria da plataforma, respondendo as
questões ali colocadas em menos de 24 horas, exceto aos sábados e domingos. O tutor a distância não
está disponível o tempo todo, mas em momentos definidos. Portanto, as funções do tutor a distância
são múltiplas: além das suas funções mais importantes de propiciar a interação entre os alunos e de
atender à demanda dos alunos, apoiando-os no conteúdo específico, é também como um elemento
incentivador, trabalha em intensa colaboração com o coordenador da disciplina e com os tutores
presenciais.
4.4.8.2.2.1. São suas atribuições:
Conhecer o projeto didático pedagógico do curso e o material didático da disciplina
sob sua responsabilidade, demonstrando domínio do conteúdo específico da área.
Participar das atividades de capacitação/avaliação de tutores.
Auxiliar o professor de disciplina em todas as suas funções, inclusive na capacitação
e apoio aos tutores presenciais.
Conhecer o cronograma de estudo e das avaliações da disciplina sob sua
responsabilidade.
Atender as consultas dos estudantes, sempre ajudando-os a encontrar a resposta,
certificando-se de que a dúvida foi sanada.
Orientar, através da prática, para a metodologia de educação à distância, enfatizando
a necessidade de se adquirir autonomia de aprendizagem.
Orientá-los sobre a importância da utilização de todos os recursos oferecidos para a
aprendizagem.
Encorajar e auxiliar os estudantes na busca de informações adicionais nas mais
diversas fontes de informação: bibliotecas virtuais, endereços eletrônicos, bibliotecas etc.
Participar do processo de avaliação do material didático quando solicitado.
Auxiliar o professor de disciplina na oferta de oportunidades de aprendizagem através
da plataforma (fórum, 'chats', construção de páginas da disciplina, formação de grupos de estudo
virtuais, etc).
Acompanhar e atualizar as informações pertinentes à sua disciplina na plataforma.
Auxiliar o professor na elaboração, preparação e teste de atividades práticas
presenciais.

Comunicar-se com os estudantes ausentes nas avaliações por e-mail / telefone, encorajandoos a recorrer à tutoria à distância / presencial como um auxílio no processo de aprendizagem.
Participar de encontros, atividades culturais, videoconferências e seminários
presenciais programados pela coordenação do curso.
Cumprir com pontualidade os horários de atendimento aos estudantes, bem como as
tarefas designadas pela Coordenação do Curso.
Participar da correção das avaliações tanto presenciais como a Distância bem como da
elaboração de gabaritos.
Emitir relatórios periódicos com o registro da participação do estudante, suas principais
dúvidas e respectivas orientações e encaminhamentos e registros de informações sobre os tipos e os
níveis de dificuldades que os estudantes apresentam em relação a tópicos das disciplinas e respectivo
material didático.
4.4.10. O Núcleo Docente Estruturante - NDE
O Núcleo Docente Estruturante é o órgão consultivo e executivo responsável pela
concepção, consolidação e contínua atualização do Projeto Pedagógico dos Cursos de graduação. O
Núcleo Docente Estruturante possui regulamento próprio é constituído conforme Resolução
CONAES/2010 ministerial por cinco professores atuantes no curso. São atribuições do NDE:
I- elaborar o Projeto Pedagógico do Curso definindo sua concepção e fundamentos;
II- atualizar periodicamente o Projeto Pedagógico do Curso;
III- contribuir para a consolidação do Projeto Pedagógico do Curso;
IV- contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso;
V- conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no Colegiado do
Curso, sempre que necessário;
VI- zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de
ensino constantes no currículo;
VII- indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão,
oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho e afinadas com as
políticas públicas relativas à área de conhecimento do curso;
VIII- promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os eixos
estabelecidos pelo Projeto Pedagógico do Curso.
IX- zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de
Graduação.

A indicação dos representantes docentes será feita pelo Colegiado do Curso para um
mandato de 02 (dois) anos, com possibilidade de recondução pelo mesmo prazo.
4.4.9.1. Regulamento do NDE
4.4.9.2.
REGULAMENTO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - NDE
CAPÍTULO I
DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º. O presente Regulamento disciplina as atribuições e o funcionamento do Núcleo
Docente Estruturante – NDE – dos Cursos Superiores Tecnológicos, de Bacharelado e Licenciaturas
da IDEAL.

Art. 2º. O Núcleo Docente Estruturante – NDE – é o Órgão Consultivo responsável pela
concepção, consolidação e atualização do Projeto Pedagógico dos Cursos e de suas atualizações
periódicas.
CAPÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES
Art. 3º. São atribuições do Núcleo Docente Estruturante:
a) elaborar, acompanhar a execução, propor alterações no Projeto Pedagógico do Curso
e/ou estrutura curricular e disponibilizá-lo à comunidade acadêmica do curso para apreciação;
b) avaliar, constantemente, a adequação do perfil profissional do egresso do curso;
c) zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades
acadêmicas;
d) indicar, formas de incentivo ao desenvolvimento de atividades de iniciação científica
e extensão oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho e afinadas
com as políticas pública relativas à área do conhecimento;
e) zelar pelo cumprimento das diretrizes curriculares nacionais para o curso de graduação;
f) propor, no PPC, procedimentos e critérios para a autoavaliação do curso;
g) propor os ajustes no curso a partir dos resultados obtidos na autoavaliação e na avaliação externa;
h) convidar consultores ad hoc para auxiliar nas discussões do projeto pedagógico do
curso;
i) levantar dificuldades na atuação do corpo docente do curso, que interfiram na
formação do perfil profissional do egresso;
j) propor programas ou outras formas de capacitação docente, visando formação continuada.
CAPÍTULO III DA CONSTITUIÇÃO
Art. 4º. O Núcleo Docente Estruturante será constituído:
a) por, no mínimo, cinco (5) professores pertencentes ao corpo docente do curso, incluído
o coordenador do curso, como seu presidente;
b) por, pelo menos, sessenta por cento (60%) dos membros com titulação acadêmica de
Mestre e/ou Doutor;
§ 1°. Todos os membros deverão em regime de trabalho de tempo parcial ou integral, e pelo
menos vinte por cento (20%) em tempo integral.
§ 2°. O Núcleo Docente Estruturante deverá ser constituído por membros do corpo docente
do curso, que exerçam liderança acadêmica no âmbito do mesmo, percebida na produção de
conhecimentos na área, no desenvolvimento do ensino, e em outras dimensões entendidas como
importantes pela instituição, e que atuem sobre o desenvolvimento do curso.
Art. 5º. A indicação dos representantes docentes será feita pelo Colegiado de Curso, e
tomando como base os critérios definidos no Art. 4°.
Parágrafo único. Sendo o Núcleo Docente Estruturante um grupo de acompanhamento,
seus membros devem permanecer por quatro (2) anos, com possibilidade de recondução, e adotada
estratégia de renovações parciais, de modo a haver continuidade no pensar do curso.

CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE
Art. 6°. Compete ao Presidente do Núcleo Docente Estruturante:
a) convocar e presidir as reuniões, com direito a voto, inclusive de qualidade;
b) representar o NDE junto aos órgãos da instituição;
c) encaminhar as deliberações do Núcleo;
d) designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidido pelo NDE e um
representante do corpo docente para secretariar e lavrar atas;
e) coordenar e promover a integração com os demais, colegiados e setores da
Instituição.
Parágrafo único. Na ausência ou impedimento eventual do Coordenador do Curso, a
presidência do Núcleo Docente Estruturante será exercida por docente por ele indicado.
CAPÍTULO V
DAS REUNIÕES
Art. 7°. O Núcleo Docente Estruturante reunir-se-á, ordinariamente por convocação de
iniciativa de seu Presidente, uma (1) vez por semestre, no início do período letivo, e,
extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente ou pela maioria de seus membros
titulares.
Art. 8º. Todo membro do Núcleo Docente Estruturante tem direito à voz e voto, cabendo
ao Presidente o voto de qualidade.
Art. 9°. Observar-se-á nas votações os seguintes procedimentos:
a) em todos os casos a votação é em aberto;
b) qualquer membro do Núcleo Docente Estruturante pode fazer consignar em ata
expressamente o seu voto;
c) nenhum membro do Núcleo Docente Estruturante deve votar ou deliberar em
assuntos que lhe interessem pessoalmente;
d) não são admitidos votos por procuração.
Art. 10º. Após cada reunião lavrar-se-á a ata, que será discutida e votada na reunião seguinte
e, após aprovação, subscrita pelo presidente e membros presentes.
Art. 11º. As decisões do Núcleo Docente Estruturante serão tomadas por maioria simples de
votos, com base no número de presentes, e encaminhadas à análise e deliberação do Colegiado de
Curso.
Art. 12º. O membro que, por motivo de força maior, não puder comparecer à reunião
justificará a sua ausência antecipadamente ou imediatamente após cessar o impedimento.
Parágrafo único. O membro que faltar, sem justificativa aceita, a duas (2) reuniões seguidas
ou a quatro (4) alternadas, no período de doze (12) meses, será destituído de sua função.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 13º. Os casos omissos serão resolvidos pela Direção Geral ou órgão superior de acordo
com a competência dos mesmos.
Art. 14º. O presente Regulamento entra em vigor após aprovação do Conselho Superior de
Administração – CONSAD.

4.4.11. Colegiado de Curso
O Colegiado de Curso é o órgão destinado a prestar assessoramento Técnico- Pedagógico e
administrativo às atividades do estabelecimento e presidido pela Coordenação do curso. O colegiado
de cada curso é integrado:
I. pelo coordenador, que o preside;
II. por 3 (três) professores do curso, indicados por seus pares;
III. por um representante discente, indicado pelo órgão de representação estudantil do
curso, se existir, ou pelos respectivos acadêmicos.
4.4.11.1. Ao Colegiado do Curso compete:

I- Elaborar, pelos seus docentes, as ementas de cada disciplina, os planos de ensino,
programas, bibliografia, cronogramas, conforme as exigências do Projeto Pedagógico do Curso, antes
do início do período letivo, com a devida atualização, para aprovação do Coordenador de Acadêmico;
II- Propor medidas para aperfeiçoar o corpo docente e o perfil profissional de cada curso,
em função de suas características profissionais e sociais;
III- Planejar a distribuição equitativa, ao longo do período letivo, dos trabalhos escolares
a serem exigidos dos alunos, nas várias disciplinas do curso, de acordo com o Calendário Escolar;
IV- Organizar e propor, para aprovação do Coordenador de Curso, cursos
extraordinários, seminários ou conferências julgadas necessários ou úteis à formação profissional dos
alunos;
V- Indicar, pelo seu Coordenador, bibliografia específica necessária aos planos de
ensino, em tempo hábil, para constar do plano orçamentário;
VI- Promover o entrosamento das matérias e disciplinas de sua área com as demais,
propiciando o bom andamento dos conteúdos programáticos;
VII- Zelar pela execução das atividades e dos planos de ensino das disciplinas que o
integram;

VIII-

Compatibilizar os conteúdos programáticos necessários à formação profissional prevista no perfil
do curso;

IX- Propor medidas para o aperfeiçoamento do Ensino, da Pesquisa e da Extensão, bem
como do próprio pessoal docente;
X- Exercer as demais funções previstas neste Regimento ou que lhe sejam delegadas.
O Colegiado de Curso reúne-se ordinariamente uma vez por bimestre, e extraordinariamente
quando convocado pelo Diretor Geral, Coordenador Acadêmico, que o faz por iniciativa própria ou a
requerimento de dois terços de seus integrantes.
4.4.12. Comissão Própria de Avaliação - CPA
A CPA é composta por representantes de todos os segmentos da comunidade acadêmica
(Diretor, Coordenador, Docente, Técnico-Administrativo e Discente) e da sociedade externa à IDEAL
(membro da sociedade civil organizada). É de competência da CPA:
I- deliberar sobre encaminhamentos e/ou consultas propostas pelo INEP ou outros
órgãos, instituições e particulares;
II- divulgar dados e informações relevantes ao domínio público do desempenho das faculdades;
IIIfirmar convênio e parcerias visando o desempenho de suas atribuições;
IVpropor medidas de estimulo a participação dos estudantes no ENADE;

Vdeliberar consultas junto ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas – INEP, visando
esclarecimentos e interpretação dos direitos e deveres da instituição e da CPA relativos aos processos avaliativos;
VI- oficiar ao Diretor G e r a l e ao representados a vacância do cargo de membro
da CPA estabelecendo prazo máximo para a indicação de novo representante;
VII- solicitar ao Diretor Geral o custeio de despesas necessárias ao regular
funcionamento da CPA;
VIII- conduzir os processos de autoavaliação da Faculdade FABRAS de Planaltina;
IX- preparar o projeto de autoavaliação institucional a ser enviado ao órgão federal
competente , submetendo-o à aprovação do Conselho Superior de Administração;
X- determinar procedimentos de avaliação interna de cursos, áreas e da instituição, em
consonância com as determinações da CONAES;
XI- sistematizar, analisar e interpretar as informações do curso, da área ou da instituição,
compondo assim uma visão diagnóstica dos processos pedagógicos, científicos e sociais da
instituição e identificando possíveis causas de problemas, bem como possibilidades e potencialidades;
XII- subdelegar competências no âmbito de cursos e áreas, para comissões setoriais,
determinando prazos para o cumprimento dos objetivos estabelecidos e especificando a forma de
composição, o prazo de mandato e a dinâmica de funcionamento;
XIII- dar ampla divulgação de sua composição e de todas as suas atividades;
XIV- propor à Direção ações que melhorem a qualidade das atividades acadêmicas, a
serem encaminhadas às instâncias competentes;
XV- receber a Comissão Externa de Avaliação e prestar as informações solicitadas pelo
órgão federal competente;
XVI- convocar professores e técnico-administrativos, na forma da lei, e convidar alunos
e membros da comunidade externa para prestar informações, fornecer documentos e detalhar dados
enviados;
XVII- propor alterações nas competências da CPA a direção geral;
XVIII- enviar o relatório final de avaliação para a Congregação de Professores para
apreciação e homologação.
4.4.13. Da Secretaria Acadêmica
A Secretaria Acadêmica é um órgão executivo auxiliar, diretamente vinculado à Diretoria
Geral e Coordenação Acadêmica, que centraliza os registros dos serviços administrativos
concernentes ao regime didático e escolar da Faculdade e do Instituto Superior de Educação, e é
dirigida por um (a) Secretário (a) Acadêmico (a), designado pelo Diretor Geral após aprovação do
CONSAD a quem incumbe:
I- Planejar, supervisionar e orientar a execução dos trabalhos da Secretaria acadêmica e do
DCA;
II- Convocar, através de edital próprio, os candidatos classificados no Processo Seletivo;
III- Auditar os lançamentos da vida escolar dos alunos;
IV- Confeccionar e controlar processos de alterações de faltas, abono de faltas, transferências
internas e externas;

V- Cadastrar os quadros de horários das aulas que serão ministradas no próximo semestre
com o vínculo de professores;
VI- Efetuar cadastro de aproveitamentos de estudos aprovados pelos Coordenadores deCurso;
VII- Efetuar cadastro das datas de provas para cada disciplina dos cursos da unidade;

VIII- Atualizar, no sistema informatizado próprio, os dados e informações relativos àsturmas de alunos
formandos;

IX- Preparar os processos com documentação física para registro de diplomas na
Universidade;
X- Coordenar o evento de ajuste de quadro de horários dos alunos no início de cada
semestre;
XI- Acompanhar todas as ações relacionadas ao Processo Seletivo: promoção das provas
e suas questões formatadas para operacionalização na unidade; confecção do manual do candidato;
confecção do edital de processos seletivos; preparação das salas e condições especiais para alunos
com deficiências; realização da classificação dos candidatos; emissão de editais após o processo
seletivo; controle da abertura de novas turmas;
XII- Acompanhar o controle de todo o Registro Acadêmico e Escolar dos estudantes:
controle de inserção de informações sobre a vida acadêmica e/ou escolar do aluno, como notas e
frequências pelos docentes; procedimento de Virada de Semestre (geração das disciplinas a serem
ofertadas, reprovação, promoção, enturmação, controle das junções das disciplinas integradas e
outros);
XIII- Coordenar os trabalhos de preenchimento, preparação de processos de registro e
expedição de diplomas e certificados de conclusão de cursos sequenciais, de graduação, pósgraduação, aperfeiçoamento, extensão e avulsos para registro nos órgãos competentes;
XIV- Acompanhar a gestão das Matrizes: manutenção das matrizes curriculares,
parâmetros de média e equivalências, dos cursos técnicos e superiores;
XV- Operacionalizar o Processo Seletivo na unidade, como a organização de salas que
serão utilizadas e a convocação de fiscais, e garantir a segurança das provas;
XVI- Assinar diplomas, históricos, certificados, etc;
XVII- Manter o arquivo de expedição de diplomas e certificados e seu registro;
XVIII- Executar serviços de controle e publicação de atas de ensino;
XIX- Executar serviços de documentação e arquivo;
XX- Executar serviços de expediente e protocolo;
XXI- Expedir transferências e outros documentos sob sua responsabilidade;
XXII- Proceder a levantamentos de dados acadêmicos;
XXIII- Manter mapas atualizados relativos ao corpo discente;
XXIV- Cumprir e fazer cumprir os despachos da Diretoria Geral;
XXV- Instruir processos, objetos de deliberação dos órgãos colegiados da Faculdade,
para as análises correspondentes;
XXVI- Manter arquivo de legislação e normas e expedir aos órgãos competentes os
assuntos pertinentes com a respectiva instrução;
XXVII- Manter arquivo das atividades acadêmicas da Faculdade;
XXVIII- Manter atualizado o arquivo de legislação e normas e expedir aos órgãos
competentes os assuntos pertinentes com as respectivas instruções;
XXIX- Manter em ordem os Planos de Ensino dos cursos de graduação, pós-graduação e
extensão;
XXX- Organizar e dirigir os serviços da Secretaria, concentrando nela a escrituração do
estabelecimento, a qual deverá ser mantida rigorosamente atualizada e conferida de forma a atender,
prontamente, a qualquer pedido de informação ou esclarecimento de interessados ou da Diretoria;
XXXI- Cumprir e fazer cumprir os despachos pertinentes à Diretoria;
XXXII- Superintender e fiscalizar os serviços da Secretaria acadêmica, fazendo
distribuição equitativa dos trabalhos pelos auxiliares;

XXXIII- Redigir e fazer expedir toda correspondência oficial da Faculdade;
XXXIV- Redigir e subscrever os Editais de chamada para exames e matrículas, os quais
serão publicados por ordem da Diretoria Geral;
XXXV- Apresentar à Diretoria, em tempo hábil, todos os documentos que devem ser
visados ou assinados;
XXXVI- Organizar e manter atualizado o prontuário dos professores;
XXXVII- Comunicar ao Diretor administrativo-financeiro, para fins de registro e governo,
imediatamente após a escrituração, as séries, bem como os números atribuídos a alunos que sejam
matriculados e daqueles que tenham sido transferidos;
XXXVIII- Exercer a supervisão e coordenação das funções da Secretaria acadêmica e dos
setores subordinados a ela e outras funções para as quais venha a ser designado ou que, pela sua
natureza, lhe estejam afetas;
XXXIX- Secretariar as reuniões dos órgãos de deliberação superior da Faculdade,
lavrando as respectivas atas.
XL- Prestar assistência aos acadêmicos no âmbito de suas atribuições;
XLI- Exercer as demais atribuições que lhe sejam delegadas pelo Diretor Geral e pelo
Coordenador Acadêmico e as previstas na legislação ou neste Regimento.
A Secretaria Acadêmica da Ideal está regida de acordo com o Regulamento da Secretaria
Geral.
4.4.13.1. Regulamento da Secretaria Acadêmica
REGULAMENTO DA SECRETARIA ACADÊMICA
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º A Secretaria Acadêmica constitui-se como um órgão de apoio da IDEAL, vinculada
diretamente a Diretoria Geral, responsável pela regularidade acadêmica da Instituição, abrangendo o
registro e o controle de todos os dados acadêmicos.
Art. 2º. Otimiza o funcionamento dos cursos, a admissão discente, a integralização
curricular, os registros da vida acadêmica dos alunos, desde seu ingresso até seu desligamento por
suas diferentes formas ou modalidades.
Art. 3º Exerce atos de controle e supervisão bem como assessoramento à Direção,
coordenação de curso, aos Colegiados de cursos, aos docentes e a todos os setores que a requisitarem
dentro de sua atribuição.
CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS
Art. 4º. Estabelecer e manter um canal permanente de comunicação de confiança e satisfação
junto ao público interno e externo objetivando melhoria nos serviços de registros acadêmicos tais
como: notas de avaliações, frequência, evasão, trancamentos, matrículas e rematrículas, além da
expedição de documentos discentes: históricos escolares, diplomas e outros relativos às atividades de
ensino, desenvolvendo e aprimorando formas para sua implementação a fim de possibilitar a
realimentação dos processos desenvolvidos pelos diversos setores da faculdade.

CAPÍTULO III
NORMAS DE FUNCIONAMENTO
Art. 5º. Todas as solicitações de documentos ou serviços devem ser requeridos através de
requerimento próprio da Instituição e protocolados, mediante pagamento das devidas taxas. Em
seguida serão encaminhados aos setores correspondentes para análise.
Art. 6º. Do Horário de Atendimento - De 2ª a 6º feira: Das 13:00 às 22h00min h. Aos
sábados: 08h00min às 12h00min
Art. 7º. O arquivo da Secretaria Acadêmica compõe-se de arquivo de movimento, quando
estão sendo utilizados no setor (pastas de alunos, atas, diários do semestre) e arquivo definitivo,
quando concluída a movimentação (processos de transferência, conclusão de curso).
Parágrafo único: Alguns documentos do arquivo definitivo são perpétuos (não podem ser
incinerados) tais como: livros de atas; ficha correspondente ao histórico escolar de alunos concluintes
de cursos ou não e documentação referente ao exercício de magistério nos cursos da instituição.
Art. 8º. A Secretaria Acadêmica manterá um sistema informatizado denominado Sistema
Educacional Ideal – SEI com funções básicas de sistema acadêmico (cadastros, turmas, matrículas,
rematrículas, diários, emissão de boletos, etc), buscando atender a comunidade acadêmica com mais
agilidade e transparência. Dará suporte ao uso de um sistema acadêmico “on-line”.
Parágrafo único Caso ocorra substituição de sistema, as informações deverão ser migradas
para nova base, evidenciando sempre a segurança e manutenção dos dados cadastrados.
Art. 9º. A matrícula será feita personalizada e com data definida no Calendário.
Art. 10º. Os Prazos para Solicitação de Serviços é de 72 horas, a contar da data do pedido
(deferir ou indeferir). Os documentos com data definida em leis (no caso de transferência) e nos de
registro de diploma e de apostilamento pela universidade competente (mínimos 90 dias úteis).
CAPÍTULO IV
SERVIÇOS OFERECIDOS
Art. 11º. Os Principais Serviços Oferecidos, que podem ser informados na
recepção/protocolo e ou expedidos pela Secretaria, dentro dos prazos previamente determinados:
a) Atendimento ao público interno e externo;
b) Informações de sobre valores e documentos para a matrícula;
c) Informações sobre pedido de vaga de transferência, de aluno especial e graduado;
d) Abertura, andamento e arquivamento de processos;
e) Requerimentos de pedido de vaga diversos, aproveitamento de estudos, histórico
escolar, antecipação de provas, prova de segunda chamada, revisão de prova, reabertura de matrícula,
justificativa de faltas, reingresso, colação de grau em época especial, segunda via de diploma, guia de
transferência, transferência interna, cancelamento de matrícula, trancamento de matrícula, alteração
de nome, e outros;
f) Matrícula Inicial, renovação de matrícula, grade curricular, calendário acadêmico,
boletins, horário escolar, regime de aprovação, conteúdo programático de disciplinas.
g) Emissão de declarações diversas, certidão de conclusão, diplomas e outros
documentos;
h) Inscrições em processos seletivos.

CAPÍTULO V
DAS ATIVIDADES DO CORPO TÉCNICO DA SECRETARIA ACADÊMICA
Art. 12º. Das Atividades da Secretária:
Orientar e informar sobre diversos assuntos à Comunidade Acadêmica;
Organizar, armazenar, fazer a manutenção e recuperação de dados/informações e
documentos pertinentes aos fatos e atos relacionados com a vida escolar de alunos;
Instruir sobre os Procedimentos Acadêmicos.
Operar e manter os dados atualizados no Sistema de Informações Acadêmicas;
Zelar pelo controle rigoroso da documentação escolar (inserção de dados no sistema
informatizado);
Manter atualizado o arquivo geral dos alunos da faculdade;
Redigir e fazer expedir a correspondência da faculdade;
Coordenar, controlar o protocolo de emissão de processos e documentos relacionados
à faculdade;
Coordenar e executar o processo de matrícula inicial e o de renovação de matrícula
nos cursos de graduação e de pós-graduação;
Instruir e controlar a documentação dos alunos matriculados nos cursos de ofertados;
Instruir e processar matrículas em disciplinas isoladas e alunos especiais;
Controlar a lista de oferta de disciplinas, horários, cumprimento dos pré-requisitos e
compatibilidade de horários;
Instruir os processos de transferências internas, externas e readmissão de alunos;
Controlar vagas em cursos e em disciplinas.
Controlar a lista de oferta de disciplinas, cumprimento dos pré-requisitos e
compatibilidade de horários;
Instruir e registrar: cancelamentos, trancamentos e substituições de disciplinas;
Expedir e assinar declaração de matrícula, declaração de vagas e guias de
transferência;
Expedir e assinar juntamente com o Diretor Gerais históricos escolares, certidões,
diplomas e outros;
Efetuar registros dos resultados de aproveitamento de estudos em disciplinas no
histórico escolar;
Controlar o recebimento das notas dos alunos oriundas das Coordenações de Cursos;
Manter registros dos conteúdos programáticos dos cursos oriundos das
Coordenações;
Controle, recebimento e arquivamento de diários com planos de aula, procedentes das
coordenações de cursos e;
Assinar atas de diário conjuntamente com o coordenador de curso;
Lançamento dos resultados de concessões de créditos nos históricos escolares;
Controlar remanejamento de aluno e de processos de alunos para fazer
complementação de estudos;
Instruir e coordenar as relações alunos matriculados, de reabertura de matrícula,
reingresso, cancelamento, trancamento de matrícula, de alunos evadidos, de transferência expedida e
interna e de pedidos de vagas;
Instruir e coordenar o arquivamento de processos, de diários, de documentos de alunos
evadidos, de documentos de alunos diplomados, de concluintes não diplomados, de documentos
administrativos e outros;

Controlar no lançamento das notas, para efetuar o levantamento para colação de grau
oficial e "especial";
Conferir a ficha individual e curricular dos alunos para efeito de colação de grau;
Fazer levantamento da documentação de alunos concludentes;
Fazer Relação de alunos concludentes e entregar às Coordenações de cursos para a
colação de grau;
Elaborar a relação nominal dos que colaram graus (diplomados);
Manter sob sua responsabilidade o livro de ata de colação de grau;
Preparar análise (pasta de documentos) para expedição de diplomas;
Digitar os dados de diplomas e enviar para impressão;
Expedição e Registro Diplomas de alunos concluintes
Expedir certificados de concludentes dos cursos de graduação da Faculdade;
Providenciar a digitação de diplomas e enviar para impressão;
Manter sob sua guarda os impressos de diplomas registrados pela universidade competente;
Garantir a padronização dos diplomas e certificados expedidos pela faculdade; Instruir sobre
a entrega dos diplomas;
Informar/despachar e/ou dar providências em processos relacionados com asatividades da
secretaria;
Emitir pareceres em assuntos pertinentes à secretaria;
Elaborar e fazer levantamentos estatísticos relacionados à administração acadêmica;
Elaborar relatórios sintéticos e analíticos das atividades de sua competência;
Articular-se com os Coordenadores de Curso no exercício dos controles relacionados
com a frequência alunos, como condição, respectivamente, de encerramento ou integralização de
carga horária por disciplina, ou ainda sobre a viabilidade de integralização curricular;
Assessorar a Diretoria Geral e demais órgãos, dentro de suas atribuições;
Receber, enviar e direcionar mensagens recebidas através de e-mail.
Art. 13º Das Atividades dos Auxiliares de Secretaria:
Recepcionar as pessoas que se dirigem à unidade, tomando ciência dos assuntos a
serem tratados para encaminhá-las ao local conveniente ou prestar-lhes as informações desejadas;
Controlar a entrada e saída de processos de transferência, reingresso e outros;
Emitir documentos para transferência de alunos;
Formar processos para crédito de disciplinas, justificativa de faltas e solicitação de vagas;
Entregar e receber documentos de alunos e professores;
Informar sobre os direitos e deveres do aluno;
Guardar e fazer lançar dados referentes à justificativa de faltas e outros;
Fazer inscrição do processo seletivo;
Efetuar matrícula inicial e o de renovação de matrícula nos cursos de graduação;
Arquivar documentos de alunos;
Trabalhos de digitação no controle acadêmico, como: cadastro de alunos, notas e
outros;
Assistir o chefe imediato na solução de pequenos problemas, estabelecendo contatocom
órgãos ou outras entidades;
Fazer contatos e convocar pessoas;
Anotar e lembrar os compromissos do chefe imediato;
Arquivar cópias de expedientes e outros documentos;
Controlar, no âmbito de sua respectiva unidade, a tramitação de processos e outros
expedientes;

Preparar requisições internas de material e solicitação de serviços e providenciar o
seu encaminhamento;
Efetuar e controlar o fluxo de documentos e o fechamento diário do protocolo;
Sob orientação, preparar ofícios, cartas e/ou outros documentos necessários;
Executar serviços de digitação de relatórios, demonstrativos escolares, quadros
estatísticos e outros documentos;
Zelar pelo controle rigoroso da documentação escolar (inserção de dados no sistema
informatizado);
Receber, enviar e direcionar mensagens recebidas através de e-mail.
Receber e efetuar ligações telefônicas;
Elaborar relatórios conforme solicitação;
Desincumbir-se de outras atribuições que lhes forem conferidas.
CAPÍTULO VI
DAS TAXAS E SERVIÇOS
Art. 14º. É de responsabilidade de a Secretaria Acadêmica cobrar pelos serviços prestados,
bem como pela entrega de requerimento ao requisitante. Os valores cobrados pelos serviços da
Secretaria são os seguintes:
d.
REQUERIMENTOS ACADÊMICOS
PRAZO*
VALOR
01
Análise Curricular
20 dias
R$ 20,00
02
Cancelamento de Matrícula
07 dias
R$ 20,00
03
Carteirinha 1ª/2ª via
30 dias
R$ 20,00
04
Declaração de Aprovação em Processo Seletivo
07 dias
R$ 20,00
05
Declaração de Comparecimento
07 dias
R$ 20,00
06
Declaração de Conclusão de Curso
07 dias
R$ 20,00
07
Declaração de Frequência
07 dias
R$ 20,00
08
Declaração de Matrícula
07 dias
R$ 20,00
09
Declaração de Passe Estudantil
07 dias
R$ 3,00
10
Declaração de Provável Formando
07 dias
R$ 50,00
11
Diploma de Graduação 2ª via
120 dias
R$ 500,00
12
Diploma ou Certificado – Papel Especial
120 dias
R$ 100,00
13
Diploma ou Certificado Simples
120 dias
R$ 0,00
14
Ementário das Disciplinas (Por Disciplina)
07 dias
R$ 20,00
15
Matriz Curricular do Curso (Papel Especial)
07 dias
R$ 20,00
16
Histórico Escolar
07 dias
R$ 20,00
17
Negociação de Dívidas
15 dias
R$ 0,00
18
Regime Domiciliar (Por Disciplina)
15 dias
R$ 30,00
19
Reingresso
07 dias
R$ 20,00
20
Reopção de Curso
15 dias
R$ 30,00
21
Revisão de Faltas
30 dias
R$ 50,00
22
Revisão de Notas
60 dias
R$ 50,00
23
Segunda Avaliação
10 dias
R$ 50,00
24
Segunda Via de Boletos Avulso ou Carnê*¹
07 dias
R$ 15,00
25
Trancamento de Matrícula
07 dias
R$ 20,00
26
Transferência de Unidade de Ensino
30 dias
R$ 30,00

*O prazo é contado em dias úteis. O tempo informado é o prazo máximo.
*¹ Os boletos não terão a data de vencimento prorrogada.
*² Valores sujeitos às mudanças sem aviso prévio.
CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 15º. Qualquer conduta indevida deve ser comunicada ao responsável pela Secretaria
Acadêmica, através de comunicação Interna, com provas anexadas e se for o caso tomar as medidas
cabíveis conforme regimento.
Art. 16º. Este regulamento entra em vigor a partir de sua aprovação.
4.4.14. Políticas de Pessoal
4.4.14.1. Perfil do Corpo Docente e Requisitos de titulação
O Corpo Docente da Ideal é formado por profissionais de notória capacidade profissional
vinculado às áreas de ensino, pesquisa e extensão e portadores de formação acadêmica compatível
com a área de atuação.
Será dada prioridade à contratação de docentes com titulação de mestres e doutores,
complementados com profissionais graduados nas áreas de conhecimento com títulos de especialistas.
O curriculum vitae de cada professor está documentado e arquivado em pastas individuais
na Instituição podendo ser apreciado pela comissão de verificação in loco em momento oportuno.
4.4.14.2. Experiência no magistério superior e experiência profissional não acadêmica
A experiência no magistério superior é um elemento almejado na seleção de professores
porque é muito adequado que um professor, além de uma formação criteriosa e profunda em sua área
de conhecimento, tenha experiência em metodologias de ensino e gerenciamento de conflitos em sala
de aula.
A experiência exigida dos professores para ingresso no quadro docente da IDEAL é de, no
mínimo, um ano de exercício do magistério superior e dois anos de atividade profissional não
acadêmica na sua área de graduação.
4.4.14.3. Os critérios de seleção e contratação
A admissão do professor para integrar a carreira de docente da IDEAL se fará mediante
indicação do Coordenador de Curso e aprovação da Diretoria, após processo de seleção, que
envolverá prova de títulos, entrevistas, prova didática mediante aula ministrada sobre um ou mais
pontos da disciplina pleiteada, e quando necessário, prova escrita de conhecimento.
Os professores da Faculdade deverão ser recrutados entre pessoas cuja capacidade, títulos
acadêmicos, identidade profissional, integridade de costumes e vocação lhes permitam desempenhar
a contento as funções que lhes sejam atribuídas na carreira docente.
Serão considerados, em caráter preferencial, para contratação (admissão) e para promoção
(mudança de categoria) na carreira docente, os títulos universitários, o teor científico dos trabalhos
realizados, experiência profissional e de magistério em outras instituições de ensino superior.
Do candidato à admissão será exigida, no mínimo, a comprovação de que é portador de
diploma de curso de especialização, onde tenha sido estudada a disciplina que irá ministrar, ou
disciplinas afins. A contratação de Professores é realizada pela mantenedora.

4.4.14.4. Políticas de qualificação, plano de carreira e regime de trabalho
O Plano de Capacitação Docente é o instrumento empregado para definir e apresentar as
políticas, as diretrizes e as metas institucionais de capacitação do quadro docente, bem como as áreas
prioritárias para investimento nesse sentido.
O Plano, de periodicidade anual, inclui, também, o planejamento de novos afastamentos para
capacitação e o acompanhamento acadêmico dos professores que se encontram em frequência a
cursos de pós-graduação.
A Ideal entende que a capacitação docente é um dos pilares da melhoria da qualidade do
ensino e do aperfeiçoamento didático-pedagógico dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação.
A Ideal pretende investir no aprimoramento técnico pedagógico de seus professores, não
medindo esforços para viabilizar as iniciativas de capacitação, desde que cumpram duas condições
básicas: enquadrem-se nas áreas prioritárias definidas pela própria Faculdade e estejam respaldadas
pelos aspectos legais inerentes à questão.
As diretrizes básicas da política para o corpo docente da Instituição estão assim definidas:
consolidar um quadro docente titulado e altamente qualificado que responda em
qualidade e quantidade o exercício das funções institucionais no ensino, pesquisa, extensão e cultura,
procurando atender aos padrões e indicadores de qualidade fixados pelo MEC.
aperfeiçoar e implementar o Plano de Carreira Docente - que contém as regras de
ingresso, progressão, direitos e deveres dos docentes;
selecionar profissionais já titulados e disponíveis no mercado, mediante chamada,
concurso ou outro expediente;
estabelecer uma política interna de qualificação de recursos humanos auxiliando seus
docentes a identificar programas de Mestrado e ou Doutorado para se qualificarem com os apoios e
auxílios previstos no Plano de Carreira Docente;
implementar a oferta de programas de qualificação próprios;
ofertar seletivamente cursos de especialização com vistas a que todos os seus
professores tenham, no mínimo, uma especialização em sua área de atuação;
racionalizar os quantitativos de professores concentrando e disponibilizando maior
volume de horas-aula para cada professor, dentro dos limites possíveis e viáveis, valorizando e
aumentando os ganhos remuneratórios e os níveis de satisfação;
aproveitar, nos treinamentos, cursos e/ou capacitação de pessoal, os docentes
especializados em cada área.
4.4.14.5. Regime de trabalho e procedimentos de substituição eventual de professores
O professor da Ideal será submetido a um dos seguintes regimes de trabalho:
Horista, 01 a 11 horas semanais;
TP-12, Tempo Parcial: 12 a 19 horas semanais;
TP-20, Tempo Parcial: 20 a 29 horas semanais;
IV. TP-30, Tempo Parcial: 30 a 39 horas semanais;
V. TI-40, Tempo Integral: 40 horas semanais.
A jornada de trabalho do professor em regência de classe destinará 70% (setenta por cento)
para horas de aula e 30% (trinta por cento) para horas de atividades pedagógicas, para regimes parciais
de trabalho; para o regime de tempo integral serão destinados 50% (cinquenta por cento) para aulas e
50% (cinquenta por cento) para atividades pedagógicas.
São consideradas como horas de atividades pedagógicas aquelas destinadas ao planejamento
das aulas, à preparação da avaliação da aprendizagem do aluno, à colaboração com a

administração da Faculdade, às reuniões de Órgãos Colegiados, ao atendimento e orientação de aluno,
e ao aperfeiçoamento profissional, de acordo com a proposta pedagógica de cada Coordenadoria de
Curso.
4.4.14.6. Procedimentos para Substituição Eventual dos Professores
Substituição é o ato mediante o qual o Diretor Geral da Ideal designa professor para exercer,
temporariamente, as funções de outro em suas faltas ou impedimentos. Poderá ser substituído, em
caráter de emergência, o professor que se afastar de suas funções, em virtude de doença ou por
qualquer outro motivo de ordem legal, quando esse afastamento prejudicar as atividades de ensino.
A substituição será obrigatória quando o afastamento for igual ou superior a 15 (quinze) dias,
cabendo ao Coordenador de Curso indicar o substituto ao Diretor Geral da Ideal, para solicitação de
contratação.
O substituto será preferencialmente professor integrante do quadro docente da Faculdade. Não
havendo professor disponível na Faculdade, a substituição será feita através de contrato temporário,
pelo prazo da substituição.
O Plano de Carreira do Corpo Docente regula as condições de admissão, demissão, direitos
e vantagens bem como os deveres e responsabilidades dos membros do magistério superior da
Faculdade Brasileira de Educação Superior, mantenedora da Ideal.
4.4.15. Corpo Técnico/Administrativo
4.4.14.1. Os critérios de seleção e contratação
O ingresso no quadro de funcionários da Faculdade se dará por intermédio de recrutamento
e seleção, aberto ao público. A contratação do pessoal administrativo obedece às normas da
Legislação Trabalhista. O critério de contratação se dará conforme dispositivo constante do Plano de
Carreira do Corpo Técnico Administrativo, abaixo transcrito. O corpo do pessoal técnico e
administrativo é constituído pelos empregados permanentes, contratados pela Mantenedora. A
carreira do pessoal técnico e administrativo permanente da Faculdade compreende os seguintes
grupos:
I - Grupo de Nível de Apoio, compreendendo os empregos permanentes a que sejam
inerentes às atividades de apoio operacional, especializado ou não, que requeiram escolaridade de
ensino fundamental ou experiência comprovada ou ainda conhecimento específico;
II - Grupo de Nível Médio, compreendendo os empregos permanentes a que sejam
inerentes às atividades técnicas e as administrativas, para cujo exercício é exigida formação de ensino
médio;
III - Grupo de Nível Superior, compreendendo os empregos permanentes a que sejam
inerentes às atividades técnicas e as administrativas, para cujo exercício será exigido formação
superior ou registro em Conselho Profissional competente. Cada grupo compreende cinco níveis,
designados pelos números 1 a 5.
Poderá haver a contratação de empregado eventual por prazo determinado, sob a forma
da legislação trabalhista vigente, não sujeito às regras do presente Plano de Carreira.
O ingresso na carreira do corpo técnico e administrativo permanente da Faculdade darse-á mediante seleção realizada por intermédio da realização de provas e/ou de títulos e entrevista,
somente podendo ocorrer no nível 1 de qualquer grupo. Para habilitar-se a participar da seleção a que
se refere este artigo, será exigida a comprovação da escolaridade compatível com o respectivo
grupo, experiência comprovada, conhecimento específico, quando se tratar do Grupo Nível de Apoio.

O pessoal técnico e administrativo da Faculdade será contratado sob o regime de 20 (vinte)
ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais de trabalho, em 01 (um) ou 02 (dois) turnos diários
completos, respectivamente, ressalvados os casos em que a legislação específica estabeleça diferente
jornada de trabalho.
4.4.16. Corpo Discente
O acesso à Ideal dar-se-á por meio de processos seletivos divulgados em editais e nos
principais jornais de comunicação, local e regional. O processo seletivo será composto por provas
que exijam a resolução de questões objetivas, subjetivas e dissertativas. Esse processo apresenta-se
como meio de ingresso aos cursos de graduação, acontecerá sempre que houver um ou mais cursos
aprovados e observará os limites de vagas autorizadas para cada curso.
Outra modalidade de acesso é o ingresso para portadores de diplomas de graduação e alunos
transferidos de outras instituições, que obedecerá a legislação vigente e se dará por meio de processo
seletivo e tendo em vista a existência de vagas.
4.5. SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL
DIDÁTICO
O material didático é produto de um compêndio de produções devidamente selecionados de
acordo com a realidade dos alunos da IES, com base na missão e nos valores institucionais e nas
deliberações pedagógicas contidas no PDI e no PPC. A equipe de conteudistas são os próprios
docentes que, sob a orientação do NDE (Núcleo docente estruturante) dos cursos a Distância e pelo
NEAD selecionam e desenvolvem o material com base no acervo disponível na Instituição.
Uma vez que o material é selecionado e devidamente estruturado, passa por um processo de
revisão de texto por um profissional do ramo, que otimiza a linguagem e retifica eventuais erros. Após
essa fase, o material é encaminhado à diagramação, no caso do material impresso, e à publicação no
ambiente virtual, no caso dos materiais audiovisuais e impressos.
Os materiais didáticos de suporte às disciplinas são produzidos, revistos e distribuídos
semestralmente aos alunos em versões online modulares estratificadas por componentes
curriculares. Assim, a cada semestre é disponibilizado um fascículo com tantos módulos quanto o
número de disciplinas. O material impresso fica condicionado a solicitação do aluno também fica
disponível no ambiente virtual de aprendizagem junto aos demais materiais pedagógicos para os
alunos do curso matriculados seccionados por semestre.
Os cursos na modalidade a Distância, apresentam material didático disponibilizado em mídia
impressa e em ambiente virtual. Está previsto no cronograma de capacitação um curso sobre Normas
de segurança da informação para orientar docentes e tutores sobre a ética e direitos autorais
principalmente na postagem de material que não seja de domínio público.
4.5.1. Testagem do Material Didático
É extremamente importante que o material didático para educação a distância passe por
uma fase preliminar de testes, dada a dificuldade de adaptação no processo de produção desse
material. Nessa fase inicial certamente ocorrerão correções de rumos, adaptações dos conteúdos etc.,
tendo em vista aprimorar sua forma definitiva. Portanto, o material impresso e sua versão adaptada e
integrada à Internet, antes de serem usados pelos alunos de um curso, serão cuidadosamente avaliados
e experimentados.

Para realizar essa tarefa, a IES conta com seus professores/tutores. A testagem do material
didático dar-se-á em duas frentes principais:
Através de oficinas e minicursos dinamizados pelo moodle na implementação do
programa de formação continuada a partir de agosto de 2016;
Ação coordenada com o treinamento de tutores.
A testagem do material didático, neste âmbito, será instrumentalizada através de
minicursos, oferecidos aos professores e técnico administrativo, utilizando algumas disciplinas como
Leitura e produção de texto, Fundamentos da Educação a Distância. Dessa forma, o retorno imediato
permite avaliações rápidas de como está se processando a compreensão do material didático e as
dúvidas que ele gera. Esse procedimento de testagem prevê ainda uma fase final de validação usando
o material didático integral de uma disciplina, ainda sob forma de minicursos.
4.5.2. Gestão Acadêmico-Administrativa
A gestão acadêmica está subordinada ao Departamento de Controle Acadêmico – DCA
integrada aos demais processos da instituição, propiciando ao aluno as mesmas condições dos alunos
do presencial, tais como: matrícula, inscrições, requisições, acesso às informações institucionais,
secretaria, tesouraria, etc, especificado a seguir:
um sistema de administração e controle do processo de tutoria e definição dos
momentos presenciais e a distância;
controle da produção e distribuição de matéria didático;
um sistema de avaliação de aprendizagem;
bancos de dados do sistema como um todo, contendo em particular: cadastro de
estudantes, professores coordenadores, tutores, etc;
cadastro de equipamentos e facilidades educacionais do sistema;
sistema de gestão dos atos acadêmicos tais como: inscrição e trancamento de
disciplinas e matrícula;
registros de resultados de todas as avaliações e atividades realizadas pelo estudante,
prevendo-se, inclusive recuperação e a possibilidade de certificações parciais; e
inserção e gerenciamento de seu conteúdo.
A logística envolve as ações acima e visa o acompanhamento e avaliação do aluno,
estimulando-o a persistir no curso e na convalidação do processo de aprendizagem conforme os
referenciais de qualidade.
O NEaD conforme regulamento é responsável pelo suporte acadêmico e orientação para o
desenvolvimento da infraestrutura tecnológica de suporte e apoio as atividades virtuais e dos diversos
recursos pedagógicos de linguagem mediática, multimídia e hipermídia.
4.6. SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA: RELAÇÃO COM O DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL
A saúde financeira da Sociedade de Ensino Superior Ideal, mantenedora da Faculdade
FABRAS assegura o funcionamento, a manutenção e, sobretudo, a expansão do Ideal, tanto no plano
de infraestrutura, organização como no plano acadêmico. Com isso, a sua sustentabilidade financeira
apresentou adequada coerência com seu PDI e as diretrizes do Conselho Superior da instituição.

Com base no Plano Orçamentário Financeiro e a Política Institucional Financeira, faz investimentos
importantes na construção de novas unidades, reformas, manutenção e compra de equipamentos para
laboratórios e de tecnologia da informação, ampliação do acervo, além de mobiliário para as áreas
acadêmica e administrativa. Pode-se verificar que o Ideal tem avançado no alcance dos objetivos
institucionais, dentre os quais se destacam a gestão competente dos recursos orçamentários de
modo que se possa assegurar o cumprimento da sua missão e o seu compromisso social. A atual
situação financeira da Instituição não representa risco para a consecução dos objetivos e da missão
pelos quais ela se orienta.
A Instituição possui planejamento orçamentário permitindo equilíbrio financeiro entre a
receita e despesas para sua manutenção e implementação de uma política de expansão do ensino
superior, sendo as mensalidades, a única fonte de receita da Instituição que mantêm todos os
investimentos citados, sempre levando em consideração sua responsabilidade social, tendo entre seus
princípios a ampliação da oferta de educação superior aos jovens da região. Com a anuência dos
Conselhos Superiores esta expansão acadêmica tem sido acompanhada de adequados investimentos
em obras de construção, ampliação, reforma e manutenção de unidades universitárias, além da
aquisição de equipamentos específicos para o ensino da graduação, capacitação docente e técnicoadministrativo, ampliação do acervo, laboratórios e equipamentos, o que certamente resulta em um
aumento de qualidade na formação dos estudantes.
No âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão, o Ideal conduz o processo de formulação,
implementação, acompanhamento e avaliação de suas políticas em articulação com a Diretoria
Administrativo Financeiro, Coordenação de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão, Coordenadores de
Cursos e NDEs. Para o financiamento institucional e aplicação de recursos direcionados aos
programas de ensino, pesquisa e extensão o Faculdade FABRAS tem como referência os recursos
orçamentários descritos nos documentos oficiais. No contexto de sustentabilidade
financeira/programas de ensino, pesquisa e extensão, vale destacar que o Ideal tem realizado
reconhecido e importante esforço de expansão nos últimos anos, como a criação do Congresso de
Iniciação Cientifica. No plano institucional, observa-se que os resultados dessa política são
satisfatórios, tendo em vista o bom nível de investimentos existentes em infraestrutura, aquisição e
manutenção dos equipamentos e seu espaço físico.
4.6.1. Política financeira e orçamentária
A Mantenedora tem como política estabelecer e tornar viável o planejamento financeiro,
para que os recursos econômicos sejam os mínimos necessários, mas suficientes, para a
sustentabilidade financeira da Instituição, incluindo a captação e alocação de recursos e a realização
dos objetivos propostos desde a implantação da Faculdade FABRAS.
As diretrizes que abrangem o patrimônio administrado pela Instituição, a administração de
pessoal e os projetos de desenvolvimento são:
definir claramente os custos para a implementação de novos cursos e manutenção
da Instituição;
analisar a viabilidade financeira e a adequação às políticas e diretrizes institucionais
de planos, programas e projetos educacionais de cada curso;
controlar a aquisição de bens patrimoniais otimizando e racionalizando a utilização
dos bens existentes, evitando duplicações;
definir as fontes dos recursos necessários;
prever a alocação, distribuição e utilização dos recursos financeiros;

instituir um processo na elaboração do orçamento participativo, compatível com as
finalidades da Faculdade FABRAS;
realizar inventários e regulamentar a depreciação de equipamentos;
desenvolver parcerias entre a Instituição e a comunidade empresarial para conseguir
meios financeiros adicionais;
criar mecanismos para garantir a participação regular dos docentes, discentes e
pessoal administrativo em eventos científicos e técnico-profissionais relevantes, criando um fundo de
apoio;
tornar extensível a atribuição de bolsas de estudo a discentes, docentes e
funcionários em formação;
apresentar política direcionada à aplicação de recursos para programas de ensino,
pesquisa e extensão;
apresentar suporte financeiro para a política de formação continuada do corpo
docente e do corpo técnico-administrativo;
apresentar política direcionada ao espaço físico visando à atualização e adequação
das instalações no atendimento às demandas da Faculdade FABRAS;
vincular a política orçamentária às metas e demais políticas institucionais;
realizar a análise de custo-benefício e de custo-efetividade;
tratar cada unidade de serviço como o conjunto de uma ou mais unidades de Negócio,
entendendo-se como unidade de negócio um curso ou um setor que tenha, no mínimo, receitas e
despesas próprias e apresente um resultado operacional;
buscar a autossustentabilidade econômico-financeira em cada unidade de serviço;
organizar todos os bens móveis e imóveis da Instituição de forma racional,
catalogando, codificando, avaliando e inserindo todo o patrimônio no sistema de gestão;
providenciar a documentação que garanta o uso, posse e domínio dos bens
patrimoniais da Instituição, conforme prevê legislação pertinente;
sistematizar o acompanhamento do desempenho de cada unidade por meio dos
registros contábeis disponíveis para os gestores da Instituição;
atingir uma inadimplência máxima de um dígito, uma vez que todos os compromissos
da Instituição são honrados pelos valores auferidos das anuidades e serviços prestados, os quais
deverão ser cobrados em dia, evitando a inadimplência;
viabilizar a operação de cada Unidade numa situação igual ou superior ao seu Ponto
de Equilíbrio Econômico Total (PEET), que é aquele em que a receita auferida cobre todas as
despesas operacionais, a depreciação de imóveis, móveis e equipamentos e remunera o capital para
reinvestimentos, nos níveis estabelecidos pela mantenedora para a mantida;
melhorar o controle do sistema de custos;
realizar o rateio de todos os custos gerais da Instituição de forma automática, com
base na receita de cada unidade de serviço. Os custos específicos são apropriados diretamente à
Unidade geradora do fato;
desenvolver a mentalidade de comprometimento com os resultados;
buscar financiamentos por meio de avançados sistemas de engenharia financeira.
4.6.2. Estratégia de gestão econômico-financeira
A Mantenedora adota como estratégias de gestão econômico-financeira a promoção de
adequadas condições de funcionamento das atividades da Mantida, prioritariamente aquelas que
dizem respeito ao ensino colocando à disposição os bens imóveis, móveis e equipamentos necessários
e assegurando-lhe os suficientes recursos financeiros de custeio.

Com o objetivo de viabilizar as ações acadêmicas, a Instituição elaborou o planejamento
econômico-financeiro a partir dos seguintes indicadores: levantamento dos custos operacionais e dos
investimentos necessários ao cumprimento do plano de expansão, melhoria e consolidação dos cursos
de graduação e programas de pós-graduação, das atividades de pesquisa/iniciação científica e
extensão, com ênfase para os seguintes aspectos:
Contratação e capacitação dos recursos humanos (professores e pessoal nãodocente), além da estruturação de um plano de carreira para todos os colaboradores.
Ampliação e melhoria do acervo da biblioteca.
Ampliação e atualização tecnológica de equipamentos e aparelhos para os
laboratórios e serviços técnicos, sobretudo, recursos de computação e informática.
Ampliação reforma e readaptação da infraestrutura física e de apoio.
Implementação e consolidação do processo de avaliação institucional.
Contínua adequação da infraestrutura física aos requisitos de acessibilidade a
pessoas portadoras de necessidades especiais
4.6.3. Previsão orçamentária e cronograma de execução
A previsão orçamentária para os próximos cinco anos foi projetada com base na receita
principal, constituída pelas mensalidades dos cursos de graduação e pós-graduação. Nesta previsão
orçamentária foram contemplados os percentuais de despesas com investimentos em infraestrutura
física, biblioteca, laboratórios e equipamentos, pessoal docente e técnico administrativo, entre outros.
4.7. SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA: PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE INTERNA
A Mantenedora adota como estratégias de gestão econômico-financeira a promoção de
adequadas condições de funcionamento das atividades da Mantida, prioritariamente aquelas que
dizem respeito ao ensino colocando disposição os bens imóveis, móveis e equipamentos necessários
e assegurando-lhe os suficientes recursos financeiros de custeio.
A Mantenedora realiza as gestões orçamentária, patrimonial e financeira da, delegando-as,
no todo ou em parte, aos membros da Diretoria e aprovando as decisões dos órgãos Colegiados que
importem em aumento de despesas ou custos, previstos ou não, no plano orçamentário.
Com o objetivo de viabilizar as ações acadêmicas, a Instituição elaborou o planejamento
econômico-financeiro a partir dos seguintes indicadores:
desempenho econômico-financeiro da Instituição nos três últimos anos;
análise do comportamento do mercado financeiro nos três últimos anos;
análise dos preços dos serviços educacionais nas outras instituições da região;
levantamento dos custos operacionais e dos investimentos necessários ao
cumprimento do plano de expansão, melhoria e consolidação dos cursos de graduação e programas
de pós-graduação, das atividades de pesquisa/iniciação científica e extensão, com ênfase para os
seguintes aspectos:
Contratação e capacitação dos recursos humanos (professores e pessoal nãodocente), além da estruturação de um plano de carreira para todos os colaboradores.
Ampliação e melhoria do acervo da biblioteca.
Ampliação e atualização tecnológica de equipamentos e aparelhos para os
laboratórios e serviços técnicos, sobretudo, recursos de computação e informática.
Ampliação reforma e readaptação da infraestrutura física e de apoio.
Implementação e consolidação do processo de avaliação institucional.

Contínua adequação da infraestrutura física aos requisitos de acessibilidade a pessoas
portadoras de necessidades especiais.
A capacidade financeira e sustentabilidade da IES assim constituídas:
administrativa – pessoal: valores previstos, calculados com base no salário médio
do pessoal administrativo atual, considerando-se a necessidade de novas contratações e previsão de
correção salarial pelo IGP – M;
acadêmica – pessoal: valores previstos, calculados com base no salário-hora médio
vigente, considerando-se a previsão de correção salarial pelo IGP-M e a necessidade de novas
contratações;
juros: são os valores previstos em conformidade com a necessidade futura de
financiamento de curto e longo prazo;
outras: são valores previstos destinados despesas com conservação, consumo,
instalações, energia elétrica, telefone, assessorias, seguros de prédios e outros itens necessários à
manutenção das atividades da Instituição.
O orçamento de investimento dever ser elaborado pela Diretoria administrativo
financeiro, discriminando os valores por projeto e por mês, considerando os valores previstos e
atualizados em seu respectivo planejamento financeiro durante a vigência do PDI, bem como os
resultados das avaliações externas. Os investimentos são aplicações de recursos em empreendimentos
e/ou melhorias
A sustentabilidade é consequência de um complexo padrão de organização que apresenta
cinco características básicas: interdependência, reciclagem, parceria, flexibilidade e diversidade. Se
estas características forem aplicadas às sociedades humanas, essas também poderão alcançar a
sustentabilidade.
As receitas provenientes dos novos cursos foram calculadas multiplicando a mensalidades
previstas para cada curso, em valor presente, pelo número de alunos pagantes em cada semestre. Foi
estimada uma evasão e inadimplência de 10% do total de alunos no primeiro semestre e nos seguintes.
Do segundo semestre em diante, será considerada a capacidade máxima de turmas regulares
fechadas. As receitas de taxas de secretaria foram definidas em 1% do faturamento decorrente das
mensalidades.
As receitas financeiras foram calculadas em 1,5% do faturamento das mensalidades. A
Mantenedora realizou investimentos iniciais em obras civis, equipamentos de laboratório móvel,
mobiliário e acervo bibliográfico. Estes investimentos estão estimados em R$ 420.000,00
(Quatrocentos e Vinte mil Reais).
A Instituição deve basear-se em sistema de controle orçamentário para alocação de recursos.
Inicialmente os recursos da receita operacional serão distribuídos da seguinte forma:
I. Até 50% da receita para despesas de pessoal;
II. Até 10% da receita para despesas de manutenção;
III. Até 25% da receita para investimentos e capital de giro.
EIXO 5
5.

INFRAESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES ACADÊMICAS

5.1. INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS
As instalações físicas da Faculdade FABRAS estão construídas em área privilegiada na
entrada da cidade, de fácil acesso tanto para quem vem do centro da cidade, como para quem vem

de cidades circunvizinhas, de modo a garantir o máximo de funcionalidade aos alunos, professores e
demais colaboradores da instituição.
As instalações prediais foram projetadas para atender às finalidades educacionais e às
especificações técnicas quanto às dimensões, à iluminação, à ventilação e à acústica, e encontram-se
em muito bom estado de conservação. Além disso, o espaço físico é adequado ao número de usuários
que transitam nos ambientes da Instituição.
As atividades dos Cursos e Programas da Faculdade FABRAS serão desenvolvidas na Av.
Independência – SCC Quadra 01 – Bloco C – Edifício Plaza – Planaltina-DF, CEP:73310-30. Numa
área de aproximadamente 14.300,00 metros quadrados. Todas as dependências necessárias para a
implementação dos cursos constantes estarão devidamente mobiliadas e equipadas nos andares térreo,
1º; 2° e 4º Andar.
O prédio tem uma estrutura de 04 (quatro) andares, com rampas de acesso, elevador, área
verde, estacionamento e grande espaço de convivência. A utilização da infraestrutura foi firmada por
meio de um contrato de locação, assinado entre a mantenedora e locatário, por um período de 10
(dez) anos. A Faculdade FABRAS conta com a estrutura abaixo especificada:
FIGURA 16. Instalações Acadêmicas da Faculdade FABRAS

Fonte: Imagem Institucional

QUADRO 12: Instalações Acadêmicas
ORD
DESCRIÇÃO
1. Direção Geral
2. Direção Administrativa – Financeira
3. Coordenação do Curso
4. Coordenação do NEaD
5. Copa
6. Sala de Reunião (NDE e CPA)
7. Sala de Professores
8. Departamento de Controle Acadêmico - DCA
9. Núcleo de Praticas, Pesquisa e Extensão - NUPPE
10. Gabinete para Professores e Sala de Reunião
11. Secretaria Acadêmica
12. Biblioteca
13. Brinquedoteca
14. Laboratório de Informática
15. Núcleo de Apoio Psicopedagógico - NAP
16. Auditório (120) pessoas
17. Banheiros masculinos
18. Banheiro para cadeirante
19. Banheiros femininos
20. Recepção
21. Reprografia
22. Núcleo de pratica Jurídica – NPJ
23. Laboratório Especializado de Pratica Jurídica
24. Laboratório Multiuso (Anatomia e Fisiologia)
25. Salas de aulas
26. Apoio administrativo

QUANTIDADE
01 sala
01 sala
01 sala
01 sala
01 sala
01 sala
01 sala
01 sala
01 sala
01 sala
01 sala
01 sala
01 sala
01 sala
01 sala
01 sala
07 baias
04 baias
07 baias
01 sala
01 sala
01 sala
01 sala
03 sala
22 salas
01 sala

A infraestrutura física e de recursos materiais atende ao funcionamento de todo o curso.
Todo o prédio dispõe de internet wireless.
Destaca-se na Instituição uma preocupação na manutenção e conservação das instalações
físicas, considerados quesitos indispensáveis para os funcionários responsáveis por esses serviços e,
especificamente no que diz respeito às instalações sanitárias, estas estão constantemente limpas,
podendo ser utilizadas por qualquer pessoa a qualquer tempo.
5.1.1. Gabinete de Trabalho dos Professores de Tempo Integral - TI
Para os professores que forem contratados em regime de tempo integral serão
disponibilizadas uma sala salas, que favorecem a permanência do corpo docente no ambiente da
Instituição. Neste momento temos somente a coordenadora com previsão para trabalho de tempo
integral, mesmo possui impressora, computador, espaço com acessibilidade, dimensão está de acordo
com padrões da ABNT para atendimentos aos alunos, iluminação são todas de LED, com ar
condicionado na sala e cadeiras e mesas de acordo com normas e medidas de segurança do trabalho.

5.2. SALAS DE AULA
A Faculdade FABRAS já possui 4 (quatro) alas com salas de aula num total 22 (vinte e
duas) salas disponíveis nos períodos, matutino, vespertino e noturno, quantidade suficiente para
atender às demandas dos cursos de graduação e pós-graduação. Todas as salas de aulas possuem
espaço físico compatível com as vagas oferecidas, acústica com boa audição interna e poucos
ruídos externos, piso antiderrapante de cor clara, quadro branco com pincel, quadro de avisos,
carteiras dotadas de pranchetas e com assento e encosto acolchoados, mesa do professor com cadeira,
ventilação, acessibilidade por meio de rampas e iluminação natural e artificial adequadas.
As salas de aulas da Faculdade FABRAS atendem às finalidades de seus usos, possuindo
dimensões compatíveis com as normas da ABNT para acomodar confortavelmente até 60 alunos e
possuem acessibilidade excelente. Quanto aos aspectos de limpeza e conservação das salas de aulas,
destaca-se que estes são pontos de qualidade controlados permanentemente pela Instituição.
A Faculdade FABRAS disponibiliza para os seus docentes os recursos audiovisuais
necessários para as aulas teóricas (som, projetores multimídia, retroprojetores). Existem tomadas
elétricas em número suficiente para o uso de recursos audiovisuais, inclusive “data-shows” e
computadores e pontos para internet a cabo, além do fato de que todas as instalações da Faculdade
FABRAS são servidas por internet wireless, uma vez que alguns alunos da Instituição possuem seus
próprios notebooks e ultrabooks.
5.3. AUDITÓRIO
O Auditório da Faculdade FABRAS possui 120 lugares e foi projetado com arquitetura
moderna e excelente projeto acústico, em uma área interna de mais de 230 metros quadrados.
O palco possui 3 x 8 metros com um pé direito de 3 metros. As cadeirass são de madeira
com suporte para escrita. Possui banheiros masculino e feminino próximo, possui 4 aparelhos de ar
condicionado, que consegue manter de forma controlada a temperatura do ambiente sem produzir
ruído, equipamento de som e multimídia, telão, cabines de projeção para tradução simultânea, área
VIP com sofá, mesa de reuniões para até 8 pessoas e “foyer” para coffee-break, exposições, montagem
de estandes ou pôsteres.
O Auditório é utilizado para eventos acadêmicos e científicos, de categoria nacional e
internacional, além de apresentações artísticas, como música, dança e teatro. O agendamento do
Auditório é aberto a todos os interessados, desde que haja data disponível.
O auditório tem disponibilidade de internet para os usuários e equipamentos para vídeo
conferencia.
Para verificar a disponibilidade de data do Auditório e os custos para a sua utilização, é
necessário preencher o Formulário que será encaminhado à Coordenação Acadêmica.
5.4. SALA DE PROFESSORES
A Faculdade FABRAS dispõe de uma Sala de Professores e de Reuniões Acadêmicas
medindo 60 m2, com o dimensionamento adequado ao número de usuários, acústica com boa audição
interna e baixo nível de ruídos externos, iluminação e ventilação natural e artificial compatíveis e
adequadas, mobiliário e aparelhagem específica adequados e manutenção impecável destes
ambientes, possui 1 aparelho de ar condicionado Split, que consegue manter de forma controlada a
temperatura do ambiente sem produzir ruído.
O espaço da Sala de Professores está equipado com mobiliário adequado, projetado
segundo as finalidades a que se destinam, com sofás, cadeiras acolchoadas, permitindo a permanência
dos professores de forma confortável neste ambiente, uma mesa medindo 140cm/8m

com capacidade para 15 pessoas e uma televisão Smart TV de 40 polegadas conectada na internet
para vídeo conferencias.
A Sala é dotada, também, de escaninhos com espaços próprios para a guarda de pertences
dos professores e duas baias onde são disponibilizados 02 computadores para uso exclusivo dos
docentes, com acesso à internet e com uma impressora disponível para os docentes fazerem a
impressão. Como todos os espaços das instalações da Faculdade FABRAS, a Sala de Professores é
servida por internet wireless, uma vez que a totalidade dos docentes da Instituição possui seus
próprios notebooks e ultrabooks.
Assim, o ambiente da Sala de Professores possui excelentes condições, sob todos os
aspectos das necessidades específicas de seus usuários, numa análise sistêmica e global, com
disponibilidade de recursos de informática, inclusive com suporte tecnológico. Para a orientação dos
trabalhos de ensino e pesquisa e para exerceram atividades extraclasse na instituição.
5.4.1. Condições de Acesso para Pessoas com Necessidades Especiais
Para os alunos portadores de deficiência física, a IES apresenta as seguintes condições de
acessibilidade: livre circulação dos estudantes nos espaços de uso coletivo (piso tátil e placas de
braile); 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;·lavabos, bebedouros e telefones públicos
em altura acessível aos usuários de cadeira de rodas.
A IES coloca à disposição de professores, alunos, funcionários portadores de deficiência
ou com mobilidade reduzida suporte técnico que permite o acesso às atividades acadêmicas e
administrativas em igualdade de condições com as demais pessoas.
5.5. ESPAÇO DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES
A Central de Atendimento ao Aluno - CAA da Faculdade FABRAS está subordinado ao
Departamento de Controle Acadêmico - DCA é o setor da instituição responsável pela orientação de
procedimentos acadêmicos, recebimento, encaminhamento e onde todos os requerimentos são
solicitados e onde as respostas a estes requerimentos são obtidas. É também responsável pelo
acompanhamento de solicitações formalizadas pelos alunos aos setores da Instituição, tais como:
Secretaria Acadêmica, Diretorias, Coordenação de Cursos e Núcleos Acadêmicos e demais setores
de forma presencial ou por meio do portal educacional da instituição por meio do acesso
http://unideal.edu.br/requerimentos-on-line .
A Central de Atendimento ao Aluno é o setor da Instituição responsável pela orientação
básica ao Aluno, no dia-a-dia, com relação aos eventos que ocorrem na Instituição, leis educacionais,
normas internas, prazos e demais informações necessárias ao seu adequado exercício da vida
universitária.
O DCA atua no atendimento aos alunos da Faculdade FABRAS, desenvolvendo atividades
que compõem os processos financeiros e acadêmicos. Além disso, a Faculdade FABRAS está
cadastrada no Programa Universidade para Todos (PROUNI), como também no Financiamento para
Estudantes de Educação Superior (FIES). Possui uma política de convênios de descontos com
diversas empresas no DF e demais regiões dos polos de apoio presencial, objetivando a concessão de
bolsas e/ou descontos.
O DCA funciona em uma sala da Faculdade FABRAS medindo 60m2, com o
dimensionamento adequado ao número de usuários, acústica com boa audição interna e baixo nível
de ruídos externos, iluminação e ventilação natural e artificial compatíveis e adequadas, projetado

segundo as finalidades a que se destinam, com balcões individuais para atendimento ao discente,
cadeiras acolchoadas, permitindo a permanência dos discentes de forma confortável neste ambiente,
e uma televisão Smart TV de 40 polegadas conectada na internet para divulgação do calendário
acadêmico e eventos da IES, longarinas para os discentes que estiverem aguardando atendimento, 1
aparelho de ar condicionado Split, que consegue manter de forma controlada a temperatura do
ambiente sem produzir ruído.
5.6. INSTALAÇÕES PARA COORDENAÇÃO DE CURSO
As Coordenações dos Cursos, ocupa uma sala exclusiva, bem dimensionada e dotada de
isolamento acústico, iluminação, ventilação, mobiliário e aparelhagem específica, atendendo às
condições de salubridade. Estão disponíveis também microcomputadores com acesso à Internet,
impressora, funcionário para controlar a agenda e atendimento dos alunos e professores. Além disso,
para facilitar os trabalhos, há uma Secretaria própria da coordenação, onde permanecem funcionários
para atender algumas atividades dos coordenadores (impressões, entrega de recados e avisos,
organizar registros acadêmicos etc). O ambiente possui: acústica adequada, facilitando aos
coordenadores a concentração necessária para execução das atividades, uma boa disposição de
luminárias com lâmpadas fluorescentes que atendem muito bem, diminuindo os espaços de sombra
um aparelho de ar condicionado split, que consegue manter de forma controlada a temperatura do
ambiente sem produzir ruído, os móveis são compatíveis às atividades exercidas, observando-se
sempre a ergonomia mais adequada. As mesas são modernas e possuem amplos espaços de trabalho,
as cadeiras são almofadas (padrão escritório) e possuem braços para descanso; as telas dos
computadores são planas, o que não acarreta tantos problemas à visão do usuário. Há também muitos
espaços para arquivos, o que facilita o arquivamento e protege os documentos. Nas áreas de trabalho
existe um bebedouro e locais para café e chá. Em todas as mesas e ambientes existem cestos de
lixo que atendem o uso durante o horário de expediente, já nos intervalos entre os turnos, a Instituição
possui equipe própria de limpeza que realiza toda a remoção de papéis e poeira dos móveis e pisos,
mantendo sempre o ambiente higiênico e agradável. A área possui amplas áreas com acessibilidade,
sendo de fácil circulação para pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida.
5.7. ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E ALIMENTAÇÃO
Buscando sempre prestar assistência, comodidade e proporcionar conforto à comunidade
acadêmica, a Faculdade FABRAS dispõe de vários espaços distribuídos nas suas instalações,
considerados como áreas de convivência, bem iluminados, conservados, com cadeiras. No espaço em
frente à cantina, contem mesas com cadeiras e varias ofertas para alimentação.
5.8. LABORATÓRIOS, AMBIENTES E CENÁRIOS PARA PRATICAS DIDÁTICAS:
INFRAESTRUTURA FÍSICA
5.8.1. Brinquedoteca
A brinquedoteca da Faculdade FABRAS constitui-se em um espaço destinado ao Curso de
Pedagogia, responsável pela produção, utilização e avaliação de materiais educativos para
enriquecimento curricular do Curso, projetos de pesquisa, extensão e atividades lúdicas nas diversas
áreas do conhecimento, atendendo as disciplinas do Curso. A brinquedoteca dispõe de regulamento
próprio.

FIGURA 17. Brinquedoteca da Ideal

Fonte: Imagem Institucional
5.8.2. Laboratório Multiuso (Prática De Ensino)
O laboratório multiuso é um espaço pedagógico destinado a atividades diversas de todos os
cursos da faculdade. Para o curso de Pedagogia sua finalidade está voltada para atividades de práticas
pedagógicas de forma geral para favorecer a aproximação entre a formação teórica e a formação
prática do futuro pedagogo mediante o planejamento e a efetivação de oficinas relacionadas aos
fundamentos e às metodologias de ensino empregadas tanto na educação infantil quanto no ensino
fundamental anos iniciais.
Como prática de ensino o espaço se organiza para a promoção de atendimento destinado ao
acadêmico que esteja realizando o estágio curricular. Esta ação será orientada pelos docentes
do
curso que poderão fornecer o empréstimo de material pedagógico confeccionado no laboratório, bem
como instruções para a elaboração de planos de aula que empreguem no ensino de conteúdos e temas
os procedimentos originários das oficinas de ensino e aprendizagem, juntamente com a aplicação e
utilização de recursos didáticos como uso de equipamentos, métodos e técnicas, feira de ciências ou
diversas atividades práticas condicionadas à necessidade da disciplina. Para a utilização do
laboratório poderá ser feita reserva na secretaria e a manutenção e uso de
equipamentos específicos serão de responsabilidade do docente.
5.8.3. Laboratório de Anatomia
O Laboratório de Anatomia da Ideal atende aos docentes, discentes para o desenvolvimento
de aulas teóricas e práticas referentes à formação do Curso de Educação Física e demais cursos da
que necessitarem utilizar. O Laboratório é utilizado na integração pratica da teoria para ampliar o
conhecimento, para que, a partir do estudo de forma metodológica, o acadêmico aproprie-se do saber
e desenvolva habilidades para atenção à saúde humana, através de aulas práticas. O laboratório de
Anatomia instrumentaliza o aluno, no sentido de avaliar o estado geral de saúde do indivíduo e
propicia que este intervenha nas necessidades humanas afetadas, contribuindo com a restauração da
saúde dos pacientes. O laboratório dispõe de normas de funcionamento e de regulamento próprio.

FIGURA 17. Imagens do Laboratório de Anatomia

Fonte: Institucional
5.8.4. Avaliação Física e Fisiologia do Exercício
O Laboratório de avaliação física e fisiologia do exercício é um espaço Interdisciplinar do
Curso de Educação Física, objetivando fornecer suporte no processo de ensino-aprendizagem teóricoprático metodológico, a ser usado pelos docentes e discentes da Ideal. Prioriza o estudo das adaptações
funcionais ao exercício e treinamento físico, com ênfase nos sistemas cardiorrespiratórios,
neuromuscular e imunológico. Sendo o exercício físico um processo biológico extremamente
complexo, necessita uma abordagem multidisciplinar, pautada no rigor científico, no sentido de que
os resultados obtidos possam ser confiáveis e reprodutíveis, gerando conhecimento básico para
aplicação responsável seja no esporte e lazer, na medicina, na prevenção, na reabilitação e na
ocupação profissional. O laboratório dispõe de normas de funcionamento e regulamento próprio com
cronograma de atividades previamente determinados.
5.8.5. Clínica Escola de Psicologia
A Clínica Escola de Psicologia objetiva complementar a formação profissional dos alunos
do Curso de Psicologia, oportunizando-lhes o exercício dos fundamentos teóricos adquiridos ao longo
do processo ensino-aprendizagem, a partir do desenvolvimento de atividades voltadas para a
prevenção de problemas de natureza psicológica e a intervenção em problemas já instalados, servindo
à comunidade interna e externa. Procura responder à necessidade de integração entre a teoria e a
pratica na formulação do Psicólogo”. Este oferece serviços gratuitos à comunidade. Atualmente a
Clínica Escola conta com um psicólogo efetivo que além de coordenarem o setor, realizam
atendimento psicológico à comunidade interna da Faculdade FABRAS, enquanto alunos estagiários
realizam atendimento direto com a Comunidade.

FIGURA 15: Clinica Escola de Psicologia

Fonte: Institucional
Poderão ser desenvolvidas as seguintes atividades:
I. Atendimento psicológico da comunidade, desempenhado pelos alunos de graduação
em Psicologia, desde que supervisionados por professores do curso de Psicologia, com Registro no
Conselho Regional de Psicologia, com a finalidade de estágio curricular, psicopedagogia e/ou
pesquisa;
II. Atividades práticas de disciplinas que estudam o comportamento humano, no curso
de Psicologia e em outros cursos, supervisionadas por professores capacitados para tal atividade, com
autorização do Responsável Técnico da Clínica-Escola. O funcionamento e regulamento da Clínica
Escola da Ideal está disposto.
5.8.5.1. Serviços e dinâmica da clínica escola:
A Clínica-Escola tem os seguintes objetivos:
I. Ensino:
a. Propiciar ao aluno de graduação, práticas de atendimento supervisionadas que
garantam a integração teórico-prática do conhecimento adquirido no curso, bem como o
desenvolvimento das competências e habilidades necessárias ao futuro exercício da profissão ou
especialidade;
b. Criar oportunidades para que o aluno vivencie as mais diferenciadas situações de
experiências em todas as ações clínicas de âmbito ambulatorial, de modo a desenvolver suas
habilidades intelectuais e científicas, sua postura ética e moral, e sua capacidade de relacionamento
interpessoal e interdisciplinar;

c. Propiciar ao aluno de graduação em Psicologia, simulações de situações clínicas que
permitam a utilização do embasamento teórico-prático adquirido nas disciplinas pré-clínicas,
capacitando-o para o atendimento clínico à população.
II. Pesquisa:
a. Desenvolver atividades que promovam uma estreita relação entre ensino,
investigação científica e extensão, dentro do âmbito de uma faculdade que é isenta de realizar
pesquisa, visando a melhoria da qualidade da educação e do ensino superior;
b. Permitir que atividades clínicas se vinculem às atividades de investigação científica e
que o aluno participe efetivamente de práticas de iniciação científica.
III. Prestação de Serviço:
a. Oferecer atendimento psicológico aos membros da comunidade, dentro das normas
vigentes no país para clínicas-escola e de acordo com as modalidades de serviços oferecidos, segundo
suas próprias possibilidades, objetivando cumprir a função social do Ensino Superior na Sociedade.
A supervisão docente de atendimento psicológico da comunidade somente será exercida por
professores devidamente registrados no Conselho Regional de Psicologia e pertencentes ao quadro
docente da Ideal. Os modelos de formulários de atendimento constam na Clínica de Psicologia.
5.8.5.2. Normas de Segurança
As Normas de Segurança a política de segurança e medicina do trabalho da instituição
envolve todos os seus diversos setores como as obras civis e os setores de apoio.
A instrução das normas de segurança aos alunos é prioridade. Em todos os diversos
laboratórios, serão adotadas normas de procedimento que visam à proteção dos professores e
alunos. Os alunos ao iniciarem as disciplinas que utilizam laboratórios para aulas práticas, receberão
do professor as normas de segurança para o devido uso de materiais e equipamentos e serão
identificados “in loco” os equipamentos a serem utilizados em emergência de acidentes.
5.8.6. Núcleo de Prática Jurídica - NPJ
O NPJ da Faculdade FABRAS está instalada nas instalações da IES e conta-se com a
seguinte estrutura:
01 sala para realização de júri simulado;
01 laboratório para realização de audiências simuladas, com o mobiliário
semelhante ao utilizado nas salas de audiências forenses;
Cartório simulado, com 02 computadores, para registro, controle e andamento
das atividades e processos da prática simulada;
01 laboratório de informática para confecção de peças processuais,
acompanhamento processual e pesquisas jurisprudenciais da prática real;
02 espaços baias para atendimento aos assistidos na prática real;
Sala de apoio aos advogados da prática real contando;
Secretaria para auxilio administrativo das atividades contando com
computadores e impressora;
Encontra-se ainda à disposição de cada advogado-orientador a possibilidade de utilização
de recursos como: data shows, sons, notebooks, salas diferenciadas, e sala de multimídia,

mediante a solicitação via sistema de reserva através do SSR – sistema de solicitação. O NPJ possui
elevador de acesso ao andar superior, rampas de auxílio à entrada do prédio e banheiros adaptados
às condições de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais.
Cabe ressaltar que o NPJ promove diversas atividades externas em parceria com o Poder
Judiciário, como audiências, Júris, arbitragem, mediação e Torneio de Sustentação Oral realizado
em nos ambientes reais dos Tribunais do Distrito Federal.
Por fim, há ainda a previsão de implantação do projeto “Van Cidadã”, por meio do qual o
NPJ realizará atendimento itinerante nas comunidades carentes, vencendo a barreira da incapacidade
econômica da pessoa que não tem sequer recursos para se deslocar até um centro de assistência
jurídica.
FIGURA 17. Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ)

Fonte: Institucional
5.8.6.1. Atividades básicas
O Núcleo de Prática Jurídica do Curso de Direito, órgão encarregado de organizar,
coordenar e supervisionar a realização do Estágio Supervisionado e outras atividades práticas,
desenvolvidas pelos alunos do Curso de Direito, em conformidade com a Resolução CNE/CES nº
09/2004, Resolução CNE/CES nº 3, de 14 de julho de 2017e com a Lei nº 8.906/1994, que dispõe
sobre o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil.
A estrutura do Núcleo de Prática Jurídica é composta de:
I – Supervisão de Estágio;
II – Secretaria de Estágio;
III – Escritório de Assistência Jurídica – EAJ;
IV – Ambiente para Prática Simulada.

No âmbito da prática jurídica real, será prestado, por meio do NPJ, o serviço de Assistência
Judiciária, voltado para o atendimento da população carente. Outros segmentos da comunidade,
como ONG’s (organizações não governamentais), pequenas empresas etc., poderão receber também
Assistência Jurídica, além de treinamento para solução de conflitos por conciliação e arbitragem.
O NPJ oferece atividades que envolvem simulação processual, nas quais os alunos terão
oportunidade de acompanhar e vivenciar a elaboração de vários processos nos mais diversos ramos
do Direito, com destaque para causas civis, penais e trabalhistas, face às exigências do exame da
OAB.
Na simulação de processos penais, o aluno participará da elaboração de peças de
responsabilidade do advogado, do promotor de justiça, do defensor público e do juiz, ocorrendo o
mesmo procedimento em relação ao processo civil.
O aluno terá, ainda, orientação prática quanto à organização do Judiciário e dos Estatutos
da Advocacia, da Magistratura e do MP, com seus respectivos códigos de ética profissional.
Em resumo, o Núcleo de Prática Jurídica oferece ricas possibilidades a serem exploradas,
tanto no que diz respeito à prática e à pesquisa.
Necessário lembrar-se, sempre, que essas atividades poderão ter maior ou menor enfoque
nos seus diversos conteúdos, visando justamente dar suporte ao aluno para a escolha da carreira
jurídica de sua preferência, realizando atividades teóricas e práticas típicas da função que deseja e
para a qual demonstra maior aptidão.
O Núcleo de Prática Jurídica é servido por uma rede de microcomputadores, com terminais
em todas as salas, com acesso à Internet.
Na biblioteca é disponibilizado acervo mínimo de legislação, considerados códigos,
doutrinas e regulamentos necessários ao atendimento dos assistidos.
No que tange aos serviços, além da Secretaria de Estágio, há fichário individualizado dos
alunos e arquivo de cópias de autos findos. A IES com o intuito de incrementar a realização das
atividades simuladas, realizará convênios com Tribunais Estaduais e Federais para obtenção de
cópia de processos.
5.8.6.2. Atividades de arbitragem, negociação e mediação
O Estágio Supervisionado é componente curricular obrigatório, indispensável à
consolidação dos desempenhos profissionais desejados, inerentes ao perfil do formando. Reservase, exclusivamente, para alunos matriculados no Curso de Direito da IES. Ele não se confunde com
o estágio profissional. Dessa forma, ainda que nem todos os alunos possam realizar estágio
profissional, todos eles são obrigados a cumprir o estágio curricular.
A finalidade do Estágio Supervisionado é proporcionar ao aluno formação prática, com
desenvolvimento das competências e habilidades necessárias à atuação profissional. O Estágio
Supervisionado deve proporcionar ao aluno a participação em situações simuladas e reais de vida e
trabalho, vinculadas à sua área de formação.
As atividades de Estágio Supervisionado são exclusivamente práticas, sem utilização de
aulas expositivas, compreendendo, entre outras: redação de atos jurídicos e profissionais, peças e
rotinas processuais, assistência e atuação em audiências e sessões, vistas relatadas a órgãos
judiciários, prestação de serviços jurídicos, treinamento de negociação, mediação, arbitragem e
conciliação, resolução de questões de deontologia e legislação profissional, tudo sob o controle,
orientação e avaliação do Núcleo de Prática Jurídica.
As atividades de Estágio Supervisionado envolvem visitas orientadas, prática simulada e
prática real. A prática simulada abrange o exercício prático das atividades forenses e não forenses;

a elaboração de peças processuais e profissionais simuladas; atuação em processos simulados. A
pauta de atividades simuladas inclui ainda o estudo de peças, rotinas e fases do processo, nos
diversos procedimentos, pelo exame de autos findos; e o treinamento simulado de técnicas de
negociação, conciliação e arbitragem.
O aluno terá contato com a função de diversos operadores do Direito. A assistência
judiciária, nas questões do Direito de Família, permite a prática da mediação e conciliação familiar,
servindo como instrumento pedagógico para o treinamento do aluno nas técnicas da mediação e
conciliação. A arbitragem como matéria em direitos disponíveis encontra campo de estágio nas
questões de consumo e Juizados Especiais Cíveis.
5.8.6.3. Regulamento do NPJ
REGIMENTO INTERNO DO NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS (NPJ)
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º. O Núcleo de Prática Jurídica do Curso de Direito da Faculdade FABRAS (NPJ) é
a unidade acadêmica na qual recursos humanos e materiais são alocados para a prestação e
coordenação direta e indireta, exclusiva, compartilhada ou conveniada de atividades de prática
jurídica curricular e extracurricular, inclusive para atendimento ao público, bem como para a
realização de atividades de complementação pedagógica em geral.
Art. 2º. O NPJ tem como finalidade a supervisão, articulação e promoção de atividades de
prática jurídica pelos estudantes do Curso de Direito, quer sob a forma simulada, quer sob a forma
real de prestação de assessoria jurídica e judiciária gratuita às pessoas carentes de recursos
financeiros.
Art. 3º. São competências do NPJ:
I – preparação do bacharel para o exercício de habilidades específicas das profissões
jurídicas;
II – abordagens para compreensão do trabalho do advogado, promotor, juiz e, sobretudo,
o foco para os problemas sociais;
III – desenvolvimento de atividades com enfoque interdisciplinar em matérias legais, tais
como infância e adolescência, meio ambiente, consumidor;
IV – instituição de uma visão crítica do Direito; e.
V – compromisso com a defesa dos direitos fundamentais e da cidadania, no sentido de
uma reformulação da organização social, proporcionando o exercício de direitos aos que não têm
condição econômica de fazê-lo e preparando o estudante para o exercício profissional.
Art. 4º. As atividades desenvolvidas no âmbito do NPJ constituem atribuição de
professores do Curso de Direito, utilizando-se de instalações para treinamento das atividades de
advocacia, magistratura, ministério público, demais profissões jurídicas e para atendimento ao
público conforme preconiza a legislação em vigor.
Art. 5º. As atividades do NPJ obedecem ao estipulado na legislação em vigor sobre
estágios, e ao previsto neste Regimento da Faculdade.
Art. 6º. Os horários de funcionamento do NPJ serão determinados por ato da Coordenação
do Curso de Direito, observadas as orientações da Direção da Faculdade FABRAS, e a carga-horária
distribuída aos respectivos professores.

TÍTULO II
DOS OBJETIVOS E PRINCÍPIOS DO NPJ
CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS
Art. 7º. São objetivos do NPJ:
I – proporcionar o estágio supervisionado de prática jurídica aos estudantes do Curso de
Direito, o qual está dividido em dois segmentos: Estágio Profissional de Advocacia e Estágio
Curricular Supervisionado, conforme CAPÍTULO IV dispõe o Art. 27 do Regulamento Geral do
Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB);
II – proporcionar ao discente do Curso de Direito, através de atividades simuladas e/ou
reais, o contato e treinamento do universo das profissões jurídicas, tornando-o apto para inserção no
mercado de trabalho;
III – proporcionar aos discentes uma formação humanística, técnico-jurídica e prática
indispensável à adequada compreensão interdisciplinar do fenômeno jurídico e das transformações
sociais; e.
IV – proporcionar assessoria jurídica às pessoas que comprovadamente não possuem
condição econômica de promover ação na Justiça sem prejuízo do seu sustento ou sustento de sua
família.
CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS
Art. 8º. O NPJ é regido pelos seguintes princípios:
I – da articulação entre pesquisa, ensino e extensão;
II – da ética profissional;
III – da defesa dos direitos humanos e cidadania; e.
IV – da interdisciplinaridade.
TITULO III
DA ORGANIZAÇÃO E DO MODO DE ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO
DOS CASOS: PROCESSUAL E EXTRAPROCESSUAL
CAPÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO
Art. 9º. O NPJ tem a seguinte estrutura organizacional:
I – Coordenação do Curso de Direito;
II – Supervisão do NPJ, com carga-horária específica para o desempenho das atividades;
III – professores-orientadores do NPJ, com carga-horária específica para o desempenho
das atividades;
IV – estudantes-estagiários; e.
V – professores e estudantes voluntários.
Art. 10º. As atividades no âmbito do NPJ são supervisionadas e orientadas por professores
do Curso de Direito, na qualidade de advogados regularmente inscritos junto à Ordem dos
Advogados do Brasil, vinculados à Coordenação do Curso.
§ 1º. A supervisão e os orientadores do NPJ serão indicados pela Coordenação do Curso
de Direito e designados por ato da Direção Geral da Faculdade FABRAS.
§ 2º. O NPJ é apoiado em recursos humanos e materiais na forma determinada pela Direção
Geral da Faculdade FABRAS.

SEÇÃO I
DAS ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR DO CURSO
Art. 11º. Compete à Coordenação do Curso, no âmbito do NPJ:
I – orientar e fiscalizar as atividades do estágio supervisionado;
II – propor ao órgão colegiado competente modificações neste Regimento, quando se
fizerem necessárias;
III – verificar e fazer cumprir as determinações regimentais do NPJ;
IV – acompanhar a execução dos convênios mantidos;
V – assumir liderança nas ações acadêmicas que devem ser desenvolvidas no âmbito do
NPJ;
VI – estabelecer, em conjunto com a assessoria pedagógica da Faculdade FABRAS, as
didáticas do estágio supervisionado;
VII – apresentar, semestralmente, ao dirigente da Faculdade FABRAS, relatório de suas
atividades desenvolvidas no âmbito do NPJ e discutir melhorias a serem implementadas, quando se
fizerem necessárias;
VIII – sugerir a contratação ou dispensa do pessoal docente e técnico-administrativo ao
dirigente da Faculdade FABRAS;
IX – promover, periodicamente, a avaliação das atividades e programas desenvolvidos
pelo NPJ, assim como dos estudantes e do pessoal docente e não-docente nele lotado;
X – decidir, após pronunciamento do quadro docente do NPJ, sobre aproveitamento de
estágios realizados pelos estudantes em instituições conveniadas;
XI – delegar competências aos integrantes do quadro do NPJ; e.
XII – exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e nas normas
acadêmicas da Faculdade FABRAS.
SEÇÃO II
DAS ATRIBUIÇÕES DO SUPERVISOR DO NPJ
Art. 12º. Compete à Supervisão do NPJ:
I – dirigir e orientar as atividades de prática jurídica, bem como representar, individual ou
conjuntamente, em sua área de atuação, a Faculdade FABRAS;
II – manter o controle dos gastos e das verbas recebidas, bem como os serviços técnicos e
administrativos;
III – prestar contas da gestão ao Coordenador do Curso de Direito, semestralmente, ou a
qualquer momento, que lhe for solicitado, através da apresentação de relatórios;
IV – zelar para que sejam mantidos em ordem e em dia os arquivos ou fichários dos casos
confiados ao NPJ;
V – proceder à distribuição de casos de modo a dar igual oportunidade de prática a todos
os estagiários;
VI – elaborar escalas de plantões, de modo a não sobrecarregar uns estagiários em
benefício de outros;
VII – fiscalizar a observância pelos professores, estagiários e funcionários, dos horários de
trabalho a que estejam sujeitos, e, bem assim, o cumprimento das tarefas que lhes forem confiadas;
VIII – controlar o material do NPJ, quanto à guarda e distribuição aos estagiários;

IX

– auxiliar a Coordenação do Curso nas atividades do estágio supervisionado;

X – executar as atividades relativas aos convênios;
XI – zelar pela conservação e preservação do acervo bibliográfico utilizado pelo NPJ;
XII – zelar pela boa ordem e disciplina indispensáveis ao andamento das atividades do NPJ.
SEÇÃO III
DAS ATRIBUIÇÕES DOS PROFESSORES-ORIENTADORES
Art. 13º. São orientadores de estágio os professores e advogados que orientam e/ou
supervisionam atividades de Estágio de Prática Jurídica, competindo-lhes, principalmente:
I – ministrar aos estudantes-estagiários a orientação jurídica necessária ao conhecimento e
à prática de atividades jurídicas;
II – assinar, juntamente com os estagiários, petições iniciais, contestações, recursos e
demais peças necessárias ao exercício da advocacia, relativos aos casos confiados ao NPJ;
III – acompanhar os estagiários nas audiências e sessões de julgamento das ações sob a
responsabilidade do NPJ;
IV – advertir, verbalmente ou por escrito, o estagiário que incidir em falta prevista neste
Regimento, fazendo a devida comunicação ao Supervisor do NPJ;
V – apresentar relatório mensal de suas atividades ao Supervisor do NPJ;
VI – orientar, supervisionar e avaliar as pesquisas, seminários e trabalhos simulados ou
reais das equipes de estudantes-estagiários sob a sua responsabilidade;
VII – efetuar o controle de frequência dos estudantes-estagiários sob sua
responsabilidade;
VIII – acompanhar os estudantes-estagiários nas visitas aos diversos órgãos do Poder
Judiciário, procuradorias, estabelecimentos penitenciários e outras instituições que desenvolvam
atividades jurídicas (judiciárias ou não);
IX – acompanhar a elaboração e corrigir as peças processuais assinando, juntamente com
os estudantes estagiários pertencentes aos plantões pelos quais forem responsáveis, as petições
encaminhadas ao Poder Judiciário através do NPJ;
X – desempenhar todas as demais atividades decorrentes de sua função.
§ 1º. As atividades desenvolvidas pelos estudantes-estagiários serão orientadas por
professores do Curso de Direito, regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção
do Distrito Federal.
§ 2º. É vedado aos professores-orientadores indicar, sugerir ou encaminhar clientes do NPJ
para qualquer profissional, bem como cobrar, aceitar ou receber, a qualquer título, dinheiro ou
qualquer valor de cliente, parte ou assistido no âmbito do NPJ.
§ 3º. Os professores-orientadores não poderão substabelecer, sem conhecimento e expresso
consentimento, os poderes a ele conferidos pelos clientes do NPJ, com ou sem reservas de poderes,
para outros advogados que não pertençam ao quadro de professores do Núcleo.
§ 4º. Para que seja facilitado o acompanhamento processual, todos os advogados e
professores-orientadores em atividade no NPJ constarão do instrumento de mandato, devendo, na
petição encaminhada a órgão do Poder Judiciário, ser referido qual o professor que deverá ser
intimado pessoalmente.
§ 5º. Os professores orientadores, no período de férias, realizarão escalas de plantões de
revezamento, com a finalidade de dar continuidade aos processos já ajuizados e também aos
atendimentos.

§ 6º. Os professores-orientadores ficarão responsáveis em dar andamento a todos os
processos que necessitarem de procedimentos durante o seu período de plantão, independentemente
de ser ele ou não responsável por dito processo.
SEÇÃO IV
DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DO NPJ
Art. 14º. Compete à secretaria do NPJ:
I – prestar o apoio logístico e administrativo à Supervisão do NPJ, aos professoresorientadores e aos estudantes-estagiários, possibilitando o bom funcionamento do Núcleo;
II – organizar e zelar pelos arquivos de toda a documentação e legislação atinentes ao
NPJ;
III – manter o controle da agenda e de todas as correspondências recebidas e expedidas
pelo NPJ;
IV – manter o registro das atividades e frequência dos estagiários;
V – gerir os recursos materiais para o bom funcionamento do NPJ;
VI – desempenhar as demais atividades decorrentes de suas atribuições;
VII – guardar sigilo profissional dos dados de que tome conhecimento e não encaminhar
o assistido a qualquer profissional particular; e.
VIII – acompanhar, juntamente com os estagiários, as publicações oficiais.
SEÇÃO V
DAS ATRIBUIÇÕES DOS ESTUDANTES-ESTAGIÁRIOS
Art. 15º. São atribuições dos estudantes-estagiários:
I – desempenhar as tarefas programadas e que lhe foram confiadas sob a supervisão de um
professor-orientador;
II – atender os clientes na sede do NPJ e tratá-los com urbanidade e respeito;
III – observar a orientação técnica e instruções ministradas pelos professoresorientadores;
IV – cumprir, diligentemente, as tarefas ou serviços de que forem incumbidos, sendo-lhes
vedado recusar serviços próprios de suas funções;
V – assinar o livro de registro de presença, cumprindo com pontualidade e assiduidade o
horário que lhes houver sido fixado;
VI – zelar pela boa conservação das instalações, móveis, livros, equipamentos de
informática e demais objetos do Núcleo de Prática Jurídica e evitar gastos desnecessários de
material;
VII – comparecer às solenidades ou conferências promovidas pelo NPJ;
VIII – acompanhar todos os processos que lhes forem confiados, comparecendo às
audiências destinadas à solução dos casos;
IX – comparecer aos plantões para os quais for designado;
X – apresentar, mensalmente, o relatório de suas atividades com o andamento das causas
sob sua responsabilidade;
XI – manter ordem no recinto, evitando discussões e brincadeiras prejudiciais ao
andamento dos trabalhos;
XII – manter atualizadas as anotações das fichas das ações, informando aos ProfessoresOrientadores sobre andamento das mesmas;

XIII – manter vigilância sobre o andamento das ações, velando para que não se perca
nenhum prazo;
XIV – cumprir as intimações que forem efetuadas nos processos sob sua
responsabilidade;
XV – acompanhar as publicações oficiais, juntamente com os serviços de secretaria,
visando manter atualizada a agenda de audiências e demais atos processuais;
XVI – comunicar ao professor-orientador e aos serviços de secretaria de Estágio a
designação de audiência em causa que esteja sob sua responsabilidade, especificando todos os
aspectos do processo, para os devidos registros e para a organização da pauta;
XVII – participar das escalas de revezamento de atendimento nos períodos de férias
letivas, juntamente com o professor-orientador também escalado para tanto, auxiliando em todos os
processos e atendimentos, inclusive aqueles que são de sua responsabilidade durante o período
letivo;
XVIII – trajar-se de forma adequada ao ambiente de trabalho e ao comparecimento às
audiências;
XIX – usar ética e adequadamente os recursos de informática colocados à sua disposição,
principalmente o acesso à Internet; e.
XX – no desenvolvimento das suas atividades, observar o Código de Ética e Disciplina da
Ordem dos Advogados do Brasil.
Parágrafo único. Os estudantes que realizarem atividades práticas no NPJ e não estejam
matriculados nas disciplinas de Estágio, poderão ter computadas as horas realizadas no Núcleo como
atividades complementares, na forma disciplinada pelo Curso de Direito.
CAPÍTULO II
DO MODO DE ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS CASOS:
PROCESSUAL E EXTRAPROCESSUAL
SEÇÃO I
DO ATENDIMENTO AO CLIENTE
Art. 16º. O atendimento ao cliente será feito, inicialmente, pela Supervisão e pelos
professores-orientadores do NPJ que, depois de registrar a presença do cliente-assistido em livro
próprio, entregará ao mesmo a ficha de atendimento com o nome do estagiário que o irá atender.
Parágrafo único. De posse da ficha, o cliente-assistido será encaminhado ao estudanteestagiário, que se encarregará de preenchê-la com todos os dados referentes à vida socioeconômica
do cliente-assistido, para avaliação quanto à possibilidade de atendimento. O constituinte assinará a
respectiva ficha, ficando, assim, responsável pela veracidade das informações ali prestadas.
Art. 17º. O estudante-estagiário ouvirá e entrevistará o cliente-assistido de forma a obter
todas as informações pertinentes ao caso em pauta, anotando-as em um formulário para estudo de
caso.
Art. 18º. Após ouvir o cliente-assistido e proceder às devidas anotações, o estudanteestagiário marcará data para que este se apresente novamente ao NPJ, quando então lhe será
informada a possibilidade de receber ou não o atendimento e, se positiva a resposta, a forma de
atendê-lo.
Art. 19º. O estudante-estagiário analisará o caso e o informará ao professor-orientador,
com relatório que contenha a narrativa dos fatos e ficha socioeconômica cliente-assistido.

Art. 20º. O professor-orientador do caso em pauta examinará o relatório e dará seu parecer
quanto à possibilidade de aceitar ou não a causa, encaminhando seu parecer ao Supervisor do NPJ.
Art. 21º. O Supervisor do NPJ dará o despacho final, aceitando ou não o patrocínio da
causa pelo NPJ, designará o estagiário-estudante e o respectivo professor-orientador que serão
responsáveis pela causa.
Art. 22º. O estudante-estagiário sob a supervisão do professor-orientador elaborará a peça
processual necessária e pertinente, juntará os necessários documentos, registrará o processo no
sistema de controle de processos e providenciará a distribuição do processo arquivando uma cópia.
SEÇÃO II
DO MODO DE ORIENTAÇÃO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO
Art. 23º. Sempre haverá, no NPJ, número de professores-orientadores suficientes para
atender estudantes que estiverem praticando as atividades de estágio. Cada turma será composta por
no máximo de 25 alunos, preferencialmente, para tornar o acompanhamento mais individualizado.
Art. 24º. Durante o período letivo, o estudante-estagiário e o professor-orientador são
responsáveis pelos processos que lhes for distribuído.
Art. 25º. Para os atendimentos e acompanhamentos de processos nos períodos de férias
letivas serão elaboradas escalas de revezamento para que professores-orientadores e estagiárioestudantes compareçam aos plantões semanais.
Art. 26º. Os estudantes-estagiários e professores-orientadores deverão dar andamento aos
atos processuais que forem necessários, durante as férias letivas, independentemente de serem ou
não responsáveis pelo andamento do processo nas épocas letivas.
SEÇÃO III
DA AVALIAÇÃO DOS ESTUDANTES-ESTAGIÁRIOS
Art. 27º. Os estudantes-estagiários serão avaliados conforme frequência, comparecimento
em audiências e, sempre que necessário para o bom desempenho do mandato conferido pelos
clientes-assistidos, pelo número de atendimentos de clientes e pela técnica das peças apresentadas.
§ 1º. Será obrigatória à entrega de relatório final de atividades pelos estudantes estagiários
ao Supervisor do NPJ.
§ 2º. As notas serão atribuídas nos relatórios pela Supervisão do NPJ em conjunto com os
professores-orientadores.
§ 3º. Ao fim do período de estágio, o estudante entregará relatório dos processos que lhe
foram distribuídos ao Supervisor do NPJ, que redistribuirá os casos a outros estagiários.
§ 4º. Constituem critérios objetivos para a avaliação dos estudantes-estagiários:
I – elaboração de peças em processos reais, passados pelo professor-orientador e iniciados
pelos atendimentos aos clientes-assistidos: valor de até 1,5 ponto quando dentro do prazo (fora do
prazo = 0,75);
II – qualidade técnica das peças processuais (capacidade de exposição, fundamentação e
raciocínio jurídico): valor de até 1,0 ponto (fora do prazo = 0,50);
III – frequência às atividades no âmbito do NPJ e dedicação (participação e iniciativa de
questionamento) às causas que lhe forem distribuídas: valor de até 2,0 pontos;
IV – comportamento e postura ética, pessoal e acadêmica: valor 1,0 ponto;
V – vestuário formal: valor 1,0 ponto;
VI – assistência e atuação em audiências e sessões: valor 1,0 ponto (ausência = 0,50 se não
justificada por atestado médico ou declaração de emprego);

VII – atenção aos clientes-assistidos nos atendimentos e acompanhamentos processuais:
valor até 1,0 ponto; e.
VIII – outras atividades práticas determinadas pelo professor-orientador (seminários,
palestras, visitas técnicas, trabalhos, tribunal do júri simulado): valor 1,5 (ausência = 0,75).
TÍTULO IV
DOS CLIENTES-ASSISTIDOS
Art. 28º. Poderão ser clientes as pessoas que comprovadamente não possuírem condição
de promover uma ação na Justiça sem prejuízo de seu sustento ou do sustento de sua família.
Art. 29º. O NPJ poderá, a qualquer momento, solicitar a comprovação de renda de quem
solicita a assistência judiciária, mesmo que portador da declaração de pobreza.
Art. 30º. Quando o cliente-assistido mostrar desinteresse pela causa, manifestado pelo não
atendimento a duas convocações sucessivas, por carta ou outro meio devidamente comprovado, o
Supervisor do NPJ poderá renunciar ao mandato outorgado, observado o disposto na legislação
processual civil brasileira e no Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil.
Art. 31º. Os honorários em que a parte contrária for condenada, nas causas patrocinadas
pelo NPJ, serão revertidos para a entidade mantenedora da Faculdade FABRAS, que os destinará
para a melhoria do Núcleo em estrutura física, material e humana.
TÍTULO V
DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO
Art. 32º. O acervo bibliográfico para atender as necessidades do NPJ será disponibilizado
na Biblioteca para utilização pelo Supervisor, pelos professores-orientadores, e pelos estudantesestagiários, vedado, em qualquer caso, o empréstimo.
Art. 33º. Na hipótese de empréstimo, os usuários poderão utilizar o acervo da Biblioteca,
obedecidas as normas de funcionamento.
TÍTULO VI
DAS ATIVIDADES OFERECIDAS NO ÂMBITO DO NPJ
Art. 34º. São proporcionadas pelo NPJ as seguintes atividades:
I – prática de atividades jurídicas simuladas;
II – visitas orientadas;
III – prática de atividades de arbitragem;
IV – prática de atividades de negociação, conciliação e mediação;
V – participação em atividades jurídicas reais;
VI – participação em atividades jurídicas reais conveniadas;
VII – elaboração de relatórios de atividades jurídicas reais;
VIII – análise de autos findos;
IX – elaboração de textos legais; e.
X – prática de atuação jurídica oral.
§ 1º. A efetiva participação nas atividades do NPJ é obrigatória para os alunos do Curso de
Direito matriculados nas disciplinas de Estágio Curricular Supervisionado.
§ 2º. Os alunos matriculados em Estágio Curricular Supervisionado e que frequentem
estágio externo de prática profissional, em estabelecimento conveniado com o Curso de Direito da

Faculdade FABRAS, e que tenham obtido aproveitamento (nota e frequência), poderão ser
dispensados de frequentar um daqueles estágios junto ao NPJ, desde que o estágio externo
corresponda, no mínimo, a 80 horas-aula, e compreenda o conjunto de atividades previstas para
Núcleo.
§ 3º. Os alunos matriculados na disciplina Estágio Curricular Supervisionado I poderão
frequentar voluntariamente o NPJ e realizar atividades sob a supervisão de professor-orientador,
sem prejuízo do cumprimento da grade-horária em sala de sula e dos critérios de aproveitamento da
disciplina.
TÍTULO VII
PRÁTICA DE ATIVIDADES JURÍDICAS SIMULADAS
Art. 35º. A prática de atividades simuladas tem como principal objetivo oferecer aos
estudantes-estagiários experiência prática em casos simulados na área do Direito.
Art. 36º. As atividades simuladas serão oferecidas também na disciplina Estágio
Supervisionado I, no 7º semestre letivo, com o objetivo de preparar o discente para a prática de
atividades jurídicas reais.
Art. 37º. A prática de atividades jurídicas simuladas contará, para experiência prática dos
estudantes-estagiários, de um cartório experimental e sala de audiência, entre outras instalações que
se fizerem necessárias.
Art. 38º. Pela prática de atividades simuladas responde um professor que será designado
pela Coordenação do Curso de Direito, após a oitiva da Supervisão do NPJ.
Art. 39º. Compete ao professor-orientador da prática simulada:
I – planejar, desenvolver e controlar as atividades referentes ao estágio nessa aérea;
II – programar, controlar e fiscalizar as atividades desenvolvidas pelos estudantesestagiários;
III – determinar visitas orientadas aos juízos, tribunais e demais órgãos de interesse das
diversas profissões jurídicas; e
IV – proceder com as avaliações bimestrais dos Estudantes-Estagiários.
TÍTULO VIII
ATIVIDADES JURÍDICAS REAIS CONVENIADAS
Art. 40º. Os estudantes-estagiários poderão realizar estágios em órgãos e entidades da
Administração Pública direta e indireta, federal ou distrital, ou em escritórios de advocacia
registrados junto à Ordem dos Advogados do Brasil e conveniados com a Faculdade FABRAS.
Parágrafo único. O convênio será firmado diretamente com o setor responsável da
Faculdade FABRAS.
Art. 41º. Os estudantes-estagiários poderão se inscrever em atividades de prática
conveniada, sendo considerada a atividade jurídica real conveniada para efeito da disciplina Estágio
Supervisionado.
Art. 42º. A inscrição nas atividades jurídicas reais conveniadas está sujeita ao deferimento
da Supervisão do NPJ, mediante a entrega, pelo aluno interessado, do requerimento e do termo de
compromisso previstos nos anexos I e II.

§ 1º. Após o deferimento da inscrição nas atividades jurídicas reais conveniadas, o aluno
estará obrigado a apresentar ao Supervisor do NPJ relatórios mensais de suas atividades.
§ 2º. As datas para entrega dos relatórios serão designadas pela Supervisão do NPJ que, em
caso de descumprimento, resultará reprovação na disciplina de Estágio Supervisionado.
TÍTULO IX
DOS DISPOSITIVOS PROIBIDOS
Art. 43º. Os estudantes-estagiários estão proibidos de praticar os seguintes atos:
I – cobrar, aceitar ou receber dinheiro ou qualquer outro valor ofertado por clientes, a
qualquer título, ainda que sob o pretexto de pagamento de custas, impostos ou taxas;
II – desviar clientes do NPJ para escritórios particulares;
III – atender clientes fora da sede do NPJ;
IV – atender clientes particulares na sede do NPJ;
V – retirar, em qualquer hipótese, livros ou qualquer outro tipo de material do NPJ, ainda
que a título de empréstimo;
VI – levar autos dos processos de responsabilidade do NPJ.
Art. 44º. Os estudantes-estagiários que infringirem quaisquer dos dispositivos do artigo
anterior e seus incisos sujeitar-se-ão às sanções previstas no Regimento Interno da Faculdade
FABRAS.
TÍTULO X
DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA E ACADÊMICA
Art. 45º. O NPJ disponibiliza a seguinte infraestrutura a serviço dos seus usuários:
I – sala de espera/secretaria;
II – sala para atendimento aos usuários;
III – sala para atividades simuladas de aprendizagem;
IV – sala destinada aos advogados e professores-orientadores;
IV – sala do acervo e estudo de caso.
Art. 46º. Compõem os materiais, equipamentos e móveis disponíveis na sala de espera e
secretaria:
I – fichário individualizado do estudante-estagiário;
II – fichário individualizado do cliente;
III – fichário individualizado dos casos em andamento;
IV – pastas individualizadas com cópia integral de cada processo e demais casos em
andamento;
V – arquivos com todos os casos em andamento;
VI – relatórios sobre o desenvolvimento das atividades realizadas pelos estagiários em
cada período de estágio, assinados por estes e pelos advogados e professores-orientadores
responsáveis;
VII – arquivo de cópias dos autos findos;
VIII – metas propostas e resultados alcançados (nº de clientes, casos,
processos, etc.);
IX – computadores, materiais de escritório e equipamentos de informática; e.
X – baias de atendimento e arquivos.
Art. 47º. Compõem os materiais, equipamentos e móveis disponíveis na sala para
atendimento ao cliente: gabinetes individualizados de atendimento e arquivos.

Art. 48º. Compõem os materiais, equipamentos e móveis disponíveis na sala de
atividades simuladas de aprendizagem:
I – mesas e cadeiras;
II – arquivos; e
III – computadores.
Art. 49º. Compõem os materiais, equipamentos e móveis disponíveis na sala destinada
aos advogados e professores-orientadores:
I – mesas e cadeiras;
II – armários; e
III – computadores.
Art. 50º. Compõem os materiais, equipamentos e móveis disponíveis na sala do acervo e
estudo de caso:
I – mesas redondas e cadeiras;
II – prateleiras com acervo; e.
III – armários.
TÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 51º. O NPJ não está obrigado a aceitar o patrocínio de quaisquer causas e nem a
atender a todas as pessoas que procurem os seus serviços, devendo atuar em conformidade com o
previsto neste Regulamento e, em situações não previstas, conforme as determinações da Supervisão
e da Coordenação do Curso de Direito.
Art. 52º. A Faculdade FABRAS, com a participação do NPJ, poderá estabelecer convênios
com a Defensoria Pública, escritórios de Advocacia, Ministério Público, departamentos jurídicos
oficiais, órgãos do Poder Judiciário, entre outros, os quais serão acompanhados, no que couber, pelo
NPJ e pela OAB.
Art. 53º. Eventuais dúvidas que venham a ser suscitadas na aplicação deste Regulamento
serão resolvidas pela Coordenação do Curso de Direito, conjuntamente com a Supervisão do NPJ e
órgão colegiado competente.
5.9. INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DESTINADA Á CPA
A sala destinada para o encontro da CPA é ampla medindo 60 m2, uma televisão Smart
TV de 40 polegadas conectada na internet para vídeo conferencias, 02 (dois) computador com acesso
à Internet, as telas dos computadores são planas, o que não acarreta tantos problemas à visão do
usuário, uma impressora para impressão dos relatórios, duas baias para os computadores para
produção dos relatórios da CPA, dois sofás e armário para uso pessoal.
Acústica é adequada, facilitando a CPA a concentração necessária para execução das
atividades. A sala possui boa disposição de luminárias com lâmpadas fluorescentes que atendem
muito bem, diminuindo os espaços de sombras, possui aparelho de ar condicionado split, que
consegue manter de forma controlada a temperatura do ambiente sem produzir ruído. Os móveis são
compatíveis às atividades exercidas, observando-se sempre a ergonomia mais adequada. Uma mesa
140cm/8m com capacidade para 15 pessoas, possui amplo espaço de trabalho, as cadeiras são
almofadas (padrão escritório) e possuem braços para descanso.
Há também muitos espaços para arquivos, o que facilita o arquivamento e protege os
documentos. Nas áreas de trabalho existe um bebedouro e locais para café e chá. Em toda a mesa e
ambientes existem cestos

de lixo que atendem o uso durante o horário de expediente, já nos intervalos entre os turnos, a Instituição
possui equipe própria de limpeza que realiza toda a remoção de papéis e poeira dos móveis e pisos,
mantendo sempre o ambiente higiênico e agradável.
A área possui amplas áreas com acessibilidade, sendo de fácil circulação para pessoas com deficiência
física ou mobilidade reduzida.
5.10. BIBLIOTECA
5.10.1. Apresentação
A biblioteca dispõe 320 m² para o ambiente de acervo, circulação, terminais de acesso à
internet, áreas de estudo individual e em grupo. Está equipada com 04 (quatro) terminais de consulta
conectados à Internet, possibilitando fácil acesso à web. 04 (quatro) baixas de estudos em grupo para
cinco pessoas. Mesas para 5 (cinco) distribuída pela biblioteca, baias de estudos individuais. Os
serviços gestão de acervo está integrado ao Sistema Educacional Ideal. Guarda- volumes e armários
com chaves individuais também estão à disposição dos usuários.
A biblioteca da Faculdade FABRAS tem como principal objetivo atuar como referencial de
informações relativa o ensino superior, colaborando para aprimoramento de toda comunidade
acadêmica através de acervo informatizado. A biblioteca da Faculdade FABRAS com todo o acervo
necessário ao bom desenvolvimento do curso e com livre acesso aos alunos. Há acesso on-line ao
acervo. Além do acervo, o aluno conta com um serviço de apoio e consulta aos livros texto e
complementares de cada disciplina, artigos e periódicos, que poderão contribuir em trabalhos de
pesquisa solicitado pelos professores.
A organização da biblioteca da IES tem como objetivo atender às necessidades dos cursos e
demais atividades, que, afinada com as tendências mundiais, já implementou um novo conceito de
biblioteca.
Alunos e professores poderão consultar livros, monografias, teses, vídeos, CD-ROMs e
periódicos por intermédio de um sistema totalmente revolucionário, pois as bibliotecas já estão
estruturadas de forma a dar suporte ao ensino e à pesquisa.
Projetadas com o objetivo de proporcionar conforto e funcionalidade durante os estudos e as
pesquisas, as bibliotecas contam com recepção e balcão de atendimento dotado de terminais de
consulta. Além disso, equipes treinadas esclarecem dúvidas e efetuam os serviços de empréstimo e
devolução do material bibliográfico.
No entendimento da Faculdade FABRAS, o processo educacional requer a consonância entre
a concepção, as ações e a utilização de recursos pedagógicos diversificados, que vão contribuir para
o desenvolvimento de um trabalho mais completo. Destes recursos, merece destaque a Biblioteca,
que se caracteriza como espaço institucional que possui repercussão direta no processo de
aprendizagem.
A Faculdade FABRAS entende, ainda, que na Biblioteca Ideal, como em qualquer unidade
de informação, o importante é suprir as necessidades de informação dos usuários de modo eficaz e
com agregação de valor.
Assim, a Biblioteca da Faculdade FABRAS possui papel claramente definido e fundamental
que é o de atender qualitativamente às necessidades de informações da comunidade acadêmica. Ela
precisa dar suporte ao desenvolvimento da missão da Instituição, apoiando-a na qualificação
profissional, na formação de pesquisadores, no crescimento da pesquisa/iniciação científica e nas
atividades de extensão que ligam diretamente a Faculdade FABRAS à comunidade.

A política para a Biblioteca, na Faculdade FABRAS, se assenta nas seguintes diretrizes:
Assegurar a expansão, modernização e otimização dos serviços prestados pela
Biblioteca à comunidade universitária e à sociedade;
Implementar a informatização da Biblioteca e investir em Bibliotecas digitais,
permitindo o acesso aos diferentes meios de informação científica e o intercâmbio entre Bibliotecas;
Desenvolver mecanismos para o aumento do acervo da Biblioteca, com elaboração
de projetos para obtenção de recursos;
Destinar recursos para atualização e complementação das coleções de livros,
periódicos e outros documentos (mapas, filmes, bases de dados em CD-ROM e outros);
Estabelecer normas e disciplinar o processo de seleção, tanto em quantidade como
em qualidade, de acordo com as características de cada curso oferecido pela Faculdade FABRAS;
Expandir o acesso on-line às informações científicas, tecnológicas, artísticas e
culturais produzidas em instituições, nacionais e do exterior, de renome;
Manter o profissional de biblioteconomia sempre atualizado, preparado para trabalhar
em equipe e tendo o computador como seu companheiro inseparável de trabalho, já que a tecnologia
passou a fazer parte do dia-a-dia deste profissional;
Possibilitar a formação de coleções de acordo com os objetivos da Instituição e a
disponibilidade dos recursos financeiros, permitindo um processo de seleção sistematizado e
consistente, propiciando o crescimento racional e equilibrado das diferentes áreas do acervo que dêem
suporte ao ensino, pesquisa/iniciação científica e extensão;
Proceder à avaliação do seu acervo sempre que necessário, sendo empregados
métodos quantitativos e qualitativos, cujos resultados serão comparados e analisados, assegurando o
alcance dos objetivos da avaliação da coleção;
Realizar o processo de desbaste do material desatualizado, para retirar do acervo,
títulos ou partes da coleção, para a obtenção de maior espaço físico para a coleção em uso e para
manter a qualidade do acervo. O material desbastado poderá ser remanejado ou descartado, segundo
os critérios estabelecidos.
5.10.2. Instalações para o acervo
A biblioteca da Faculdade FABRAS dispõe de um acervo de 125,49m, dividido igualmente
entre livros, obras de referência, periódicos, jornais e trabalhos acadêmicos.
Possui 36 estantes; 6 mesas para estudo em grupo; aparelhos antimofo, e 5 aparelhos de ar
condicionado. A manutenção é periódica (limpeza, conservação do acervo) feita por funcionários
designados para tanto pela Bibliotecária.
5.10.3. Instalações para estudos individuais
A biblioteca da Faculdade FABRAS dispõe de um espaço físico para leitura individual, com
cadeiras acolchoadas, 3 aparelhos de ar condicionado. O ambiente possui condições favoráveis de
ventilação, acústica, sendo de fácil acesso aos alunos. Está disponível em todo o horário de
funcionamento da Biblioteca. O ambiente possui condições favoráveis de ventilação, acústica, sendo
de fácil acesso aos alunos. Está disponível em todo o horário de funcionamento da Biblioteca.
5.10.4. Instalações para estudos coletivos
A Biblioteca possui 4 salas para estudo em grupo, com mobiliário adequado, possui baias
para cada sala de estudos, com quadros brancos e com 4 cadeiras com tomadas para notebook. O

ambiente possui condições favoráveis de ventilação, acústica, sendo de fácil acesso aos alunos. Está
disponível em todo o horário de funcionamento da Biblioteca.
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A biblioteca adota o sistema de Classificação Decimal Universal (CDU). A catalogação se
faz conforme Catálogo Anglo-Americano (AACR2). O espaço é climatizado com ar condicionado.
Oferece seus serviços pela internet, sendo possível realizar buscas no acervo, além da pesquisa,
também é disponibilizada a opção de reservas on-line. O acervo é totalmente informatizado,
facilitando a busca dos materiais por autor, título, assunto ou outros campos. A biblioteca possui
regulamento próprio.
Como parte integrante da faculdade, a biblioteca atua como núcleo referencial de
informação, oferecendo os recursos informacionais necessários ao desenvolvimento das atividades
de Ensino, Pesquisa e Extensão objetivando:
Desenvolvimento das disciplinas inseridas nos programas curriculares;
Orientação aos alunos no uso adequado da biblioteca;
Oferecimento de suportes de informação atualizados para o desenvolvimento de
trabalhos e pesquisas;
Contribuição para o crescimento cultural e intelectual dos usuários;
Suporte aos programas da instituição, tornando ágil e atualizado o serviço de
informações existente, dotado de iniciativa para oferecer aos usuários informações necessárias para
obter conhecimentos;
Assim, contribui para o desenvolvimento individual e coletivo de alunos, professores e de
pesquisadores da Instituição.

5.10.4. Biblioteca on-line
O acesso ao acervo on line pode ser visualizado com login e senha por meio do site da
Faculdade FABRAS pelo endereço http://unideal.edu.br/biblioteca-consulta-e-reservas/. O aluno
poderá fazer consulta de disponibilidade, renovação e reservas utilizando seu login e senha. A
biblioteca possui materiais digitais como, e-books, links, revistas eletrônicas, material em PDF por
meio do endereço http://unideal.edu.br/biblioteca-apresentacao/. O aluno no portal da faculdade irá
encontrar o link da Biblioteca on-line. Neste link o aluno poderá consultar o acervo de nossa
biblioteca. O portal biblioteca on-line possui todo o acervo de nossa biblioteca física.
5.10.5. Dados Gerais do Acervo
A bibliografia dos cursos é composta de 08 (oito) títulos por disciplina, onde três são
indicados para a bibliografia básica (20 exemplares de cada) e cinco indicações para bibliografia
complementar (dois exemplares de cada).
5.10.6. Periódicos on line
A faculdade possui mais de 250 periódicos cadastrados em seu sistema e disponível para
alunos no SEI e no site para consulta por meio do link http://unideal.edu.br/periodicos/.
5.10.7. Horário de funcionamento
O acesso à Biblioteca será permitido a toda comunidade acadêmica e à comunidade externa.
O horário de funcionamento previsto será de 14:00h às 22:00h, de segunda às sextas-feiras e no
sábado das 8h às 12h.
5.10.8. Serviços oferecidos
Os serviços a serem prestados pela Biblioteca, todos informatizados, são: consulta local,
empréstimo domiciliar, exposição de livros novos, levantamento bibliográfico (quando solicitado),
normalização de trabalhos científicos.
O empréstimo será concedido à comunidade acadêmica da Faculdade devidamente inscrita
na Biblioteca. No que concerne à comunidade externa somente poderá ter acesso ao acervo no referido
espaço e horário de funcionamento da biblioteca.
Todo o acervo de livros será disponibilizado para empréstimo. Alguns materiais ficarão
disponíveis para consulta somente no recinto da Biblioteca, são eles: obras de referências, periódicos,
jornais. Os livros cativos (que não podem sair da Biblioteca) só podem ser emprestados, em véspera
de feriados, a partir das 21h00, com devolução na segunda-feira ou no primeiro dia útil da semana,
com uma hora de tolerância a partir da abertura da Biblioteca.
5.10.9. Plano de Expansão da Biblioteca
Este plano apresenta a política de aquisição, expansão e atualização do acervo da Biblioteca
da Faculdade FABRAS.
A Política de aquisição, expansão e atualização é uma atividade interdisciplinar que orienta
o planejamento do acervo como um processo contínuo, que tem seu início a partir do funcionamento
da Biblioteca e que permanecerá ao longo da existência da Instituição.
O processo de gestão de acervo da biblioteca é uma atividade que objetiva aproximar
usuários (docentes / discentes / funcionários / comunidade) para a real função da biblioteca, dar
suporte informacional às atividades acadêmicas e fomentar o conhecimento.

Assim, a gestão de expansão do acervo busca melhorar os serviços informacionais,
utilizando o critério das recomendações bibliográficas nos planos de ensino das disciplinas dos cursos
oferecidos.
Principais objetivos da política de aquisição, expansão e atualização do acervo:
Monitorar o crescimento de forma estruturada do acervo nas áreas de atuação da instituição;
Estabelecer critérios de prioridades para aquisição de materiais bibliográficos; Regularizar orientações para
descarte.
5.10.10. Seleção
A seleção de materiais será realizada pelo NDE, Coordenador (es) de curso (s), Corpo
Docente juntamente com a Direção e Coordenação Acadêmica, através de análise de demandas
existentes no processo de ensino, e ainda quando a área possui atualizações científicas publicadas no
mercado editorial.
5.10.10.1. Critérios Gerais de Seleção
Os seguintes critérios serão analisados pelo corpo docente e pela administração da biblioteca:
Autoridade: Qualificação do material segundo seu conteúdo e habilitação da autoria e editora;
Precisão: Exatidão das informações constantes no livro;
Atualização: Ano da publicação da obra;
Idioma: Verificar o atendimento ao público alvo;
Características físicas: Analisar a tipografia da obra, a encadernação e a qualidade do papel;
Contribuição: Avalia o que já existe e a necessidade de inclusão títulos adicionais;
Custo: Avaliar alternativas financeiras que propiciem uma melhor aquisição
5.10.10.2. Critérios Conforme Planos de Ensino
a) Bibliografia Básica
Será adquirido 3 (três) títulos para cada disciplina, sendo que o número de exemplares será
calculado na base de 1 (um) exemplar para cada 10 (dez) alunos. O número de aluno deverá ser
discriminado no formulário de solicitação de material bibliográfico. Podendo ser com acesso virtual.
b) Bibliografia Complementar
Serão adquiridos 5 títulos para cada disciplina, com o número de 2 (dois) exemplares para
cada título indicado (exceto nos casos em que haja demanda, ou por solicitação que justifiquem a
necessidade de um número maior de exemplares). Os livros da bibliografia complementar podem ser
também em formato digital.
5.10.10. Doações
Os materiais recebidos como doações serão submetidos aos mesmos critérios do material
comprado. Para esse procedimento, é importante observar que em hipótese alguma serão adicionados
materiais doados ao acervo somente porque foram recebidos de forma gratuita. A responsabilidade
e a qualidade dos serviços prestados pela instituição são mantidas pelos critérios aqui descritos.
Quanto às doações recebidas, a biblioteca, poderá dispor das mesmas, da seguinte maneira:
Incorporá-la ao acervo;
Doá-las e/ou permutá-las com outras instituições;
Descartá-las.

5.10.11. Solicitações de aquisição
O período para as solicitações de compras será no início do ano letivo, no período da
elaboração do cronograma de cumprimento do plano de ensino, realizado pelos professores e
coordenadores de cada curso, e analisado no NDE logo após aprovado pelo CONSEPE.
Caso exista a necessidade de aquisição após a compra neste período, a Biblioteca, Direção
Geral e Departamento de Compras discutirão a viabilidade.
O docente poderá solicitar a compra por meio do portal educacional da Faculdade
FABRAS por meio do link http://unideal.edu.br/sugestao-de-compra/ optando por livros ou
periódicos.
5.11. BIBLIOTECA: PLANO DE ATUALIZAÇÃO DO ACERVO
A Biblioteca Ideal, de acordo com os seus recursos orçamentários, deverá adquirir
diferentes tipos de materiais com a finalidade de atender aos cursos de graduação e pós-graduação
oferecidos à comunidade pela Faculdade FABRAS. O (A) bibliotecário (a) deverá administrar a
seleção e a aquisição dos materiais informacionais.
O desenvolvimento e a manutenção do acervo serão de responsabilidade do (a)
bibliotecário (a) em parceria com o NDE, colegiado de curso, coordenador (es) de curso (s) e corpo
docente, tendo em vista os professores serem conhecedores da literatura, podendo assim selecionar
criteriosamente o material a ser adquirido.
Será necessário realizar avaliações periódicas dos acervos, com a finalidade de manter a
sua consistência, de acordo com a política proposta pela Instituição está responsável pela
infraestrutura da Biblioteca.
É compromisso de a Instituição garantir recursos para manutenção da política de
atualização, expansão e renovação permanente do acervo, vinculada à indicação do NDE, colegiado
de curso, coordenador (es) de curso (s) e corpo docente, discente e administrativo. Outra questão de
compromisso da Instituição é para com toda a infraestrutura concernente à Biblioteca Ideal. Estes
recursos estão previstos no planejamento econômico-financeiro de implantação dos cursos e da
administração geral da Instituição. Para uma eficiente política de desenvolvimento e formação do
acervo é imprescindível a colaboração periódica e constante do corpo docente, discente e
administrativo na avaliação de todos os itens constantes do processo que envolve a seleção, aquisição
e descarte de material.
Desbastamento é o processo contínuo e sistemático de atualização do acervo, realizado pelo
descarte de título e/ou exemplares, com o objetivo de manter a qualidade da coleção. A análise do
acervo, realizada pela administração da biblioteca em conjunto com o NDE, Colegiados de Curso,
Coordenadores de Curso e Corpo Docente deverá ser feito a cada 5 (cinco) anos ou de acordo com
necessidade das diretrizes curriculares nacionais e as inovações cientificas. A biblioteca adotará para
o descarte de livros os seguintes critérios:
a) Inadequação: do conteúdo mediante ao acervo;
b) Desatualização: a ser considerada a área do conhecimento
c) Condições físicas: avaliar a substituição ou recuperação do material.
Para periódicos, a avaliação será feita a cada 2 (anos), para a tomada de decisões para:
a) Cancelamento de títulos que já não atendem as suas necessidades;

b) Inclusão de novos títulos necessários para o desenvolvimento do conteúdo
programático das disciplinas; e
c) Manutenção dos títulos já adquiridos.
5.11.1. Dados da Bibliotecária
Nome Completo
Ângela Pacelli

Matrícula Conselho
CRB13206/2017

5.12. SALAS DE APOIO DE INFORMATICA OU ESTRUTURA EQUIVALENTE
a) Laboratório de informática
A faculdade dispõe de um laboratório de informática com 30 (trinta computadores), e um
quadro interativo para ensino e manuseio de programas e aplicativos de todos os cursos. A fim de dar
suporte aos cursos, os alunos terão acesso aos Laboratórios de Informática, dotados de
Microcomputadores, Impressoras, Scanners, com os quais os alunos irão se familiarizar no trato das
questões inerentes à sua profissão e garantir o bom desenvolvimento das atividades acadêmicas. O
pessoal técnico realizará procedimentos para conservação dos equipamentos, manutenção preventiva,
corretiva e de emergência, incluindo:
Substituição de peças de equipamentos em condições de uso;
Reformas de instalações e equipamentos de forma a minimizar a probabilidade da
ocorrência de incidentes e interrupções nas rotinas de trabalho; e
Consertos e reformas necessárias.
A reposição de materiais de consumo será compatível com a demanda das atividades
realizadas em cada período letivo. O planejamento da atualização tecnológica dos laboratórios prevê
disponibilidade de recursos para revisão semestral das condições dos equipamentos nos períodos de
férias e recesso escolar.
O uso do laboratório é feito mediante reserva, conforme as normas de seu regulamento
próprio.
Os Laboratórios de Informática têm por finalidade a realização de trabalhos acadêmicos,
pesquisas ou quaisquer outras atividades exercidas por alunos e professores com vínculo ativo com a
Faculdade FABRAS ou convênios firmados em acordo com a Mantenedora. A configuração dos
computadores do Laboratório 01 consiste em:
Processador Intel Core3Duo
4GB de memória RAM
500GB de espaço em HD para armazenamento de dados locais
Duas portas USB frontais
Leitor e gravador de CD/DVD
Conector frontal para fones de ouvido e microfone
Tela LCD de 17”
Os softwares instalados nos computadores foram selecionados com base na observação de uso
nas salas de aula e laboratórios e solicitações dos professores.
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b) Existência da Rede de Comunicação Científica (Internet)
A IES possui seus equipamentos interligados em rede de comunicação científica (Internet),
e o acesso aos equipamentos de informática está disponível em quantidade suficiente para o
desenvolvimento das atividades da Instituição
c) Recursos Audiovisuais e Multimídia
Há na IES recursos audiovisuais e multimídia em quantidade suficiente para atender à
demanda dos Cursos da Faculdade FABRAS e podem ser utilizados por professores e alunos,
mediante agendamento prévio com funcionário responsável pelos equipamentos, que está
encarregado de instalar os equipamentos no horário e sala agendada e desinstalá-los após o uso.
5.13. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
A Faculdade FABRAS dispõe de conjuntos de sanitários femininos e masculinos, de fácil
acesso aos alunos e funcionários. Podemos citar algumas características como: O tamanho é adequado
para as necessidades atuais, com área total de 80,0 m2 distribuídos em conjuntos femininos,
masculinos e para deficientes físicos. A Iluminação atende aos requisitos da vigilância sanitária,
possuindo iluminação natural ou/e luminárias com lâmpadas fluorescentes. A possui boa ventilação
natural ou sistema de exaustor quando necessário. A Limpeza possui diversos pontos com cesto de
lixo, onde são regularmente recolhidos, em vários horários, pela equipe própria de limpeza que realiza
toda a remoção de papéis, bem como a limpeza dos pisos (cerâmica), paredes (cerâmica) e bancadas,
mantendo sempre o ambiente higiênico e agradável. A área possui amplas áreas com acessibilidade,
sendo de fácil circulação para pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida.

5.14. ESTRUTURA DOS POLOS DE EaD
O Polo e o braço operacional da instituição de ensino superior na cidade do estudante ou mais
próxima dele onde acontecem os encontros presenciais, o acompanhamento e orientação para os
estudos, as práticas laboratoriais e as avaliações presenciais.
O polo de EaD é a unidade acadêmica e operacional descentralizada, no país ou no exterior,
para o desenvolvimento de atividades presenciais relativas aos cursos superiores a distância da
Faculdade FABRAS.
A Faculdade FABRAS apresentará para seus parceiros uma proposta de estrutura mínima no
que tange a ambiente, mobiliários e equipamentos de um polo de apoio presencial, como forma de
nortear as ações dos seus mantenedores, estados e/ou municípios, além de oferecer uma base de
estimativa para os investimentos que deverão ser feitos na adequação de um prédio próprios ou
alugados, para que o mesmo venha a abrigar um polo de apoio presencial da Faculdade FABRAS.
Um polo deverá ter, no mínimo, os seguintes ambientes: salas para secretaria acadêmica,
coordenação de polo, tutores presenciais, professores/tutores presenciais, sala de aula presencial,
laboratório de informática e biblioteca.
Referidos ambientes devem ser dotados de mobiliários e equipamentos compatíveis com cada
atividade. Computadores, equipamentos para videoconferência, impressora, linha telefônica e acesso
dedicado a Internet em todos os ambientes são requisitos indispensáveis para o funcionamento do
polo.
No tocante aos recursos humanos mínimos em um Polo, são recomendados os seguintes
atores: Coordenador de Polo (responsável pela parte administrativa e pela gestão acadêmica); tutor
presencial (responsável pelo atendimento, pelo encontro presencial e tirada de dúvidas dos alunos no
polo); técnico de laboratório pedagógico (auxiliar na gestão de tecnologia), quando for o caso; técnico
em informática; bibliotecária e auxiliar para a secretaria.
A estrutura proposta pela Faculdade FABRAS configura-se como um balizador. A aquisição
de equipamentos específicos depende dos cursos a serem ofertados e de orientações da Faculdade
FABRAS que oferece esses cursos no polo.
O polo EaD deverá apresentar identificação inequívoca da Faculdade FABRAS responsável
pela oferta dos cursos de graduação e pós-graduação na modalidade EaD, os polos irão manter
infraestrutura física, tecnológica e de pessoal adequada ao projeto pedagógico dos cursos a ele
vinculados, ao quantitativo de estudantes matriculados e à legislação específica, para a realização das
atividades presenciais, especialmente:
A Faculdade FABRAS - Unideal entende que, para o funcionamento de um Polo de Apoio
Presencial - EaD, de acordo com as normas do Ministério da Educação – MEC, o espaço deve ser
constituído por duas estruturas: Física e de Pessoal.
5.14.1. Estrutura Física
O Polo deverá contar, minimamente, com a estrutura de:
I. recepção/secretaria;
II. salas de aula ou auditório;
III. laboratório de informática;
IV. laboratórios específicos presenciais ou virtuais de acordo com a oferta de cursos;
V. sala de tutoria;
VI. ambiente para apoio técnico-administrativo;
VII. acervo físico ou digital de bibliografias básica e complementar;
VIII. recursos de Tecnologias de Informação e Comunicação -TIC;

IX.
organização dos conteúdos digitais;
X. espaço para estudos em grupo e estudos individuais;
XI.
banheiros masculino e feminino adaptados para portadores de necessidades speciais;
XII. laudo do Corpo de Bombeiros;
XIII. alvará de funcionamento.
5.14.2. Estrutura de Pessoal
Obrigatoriamente, o polo deverá possuir:
I. tutor presencial;
II. coordenador de polo;
III. equipe Técnico-administrativa.
A estrutura física do polo EaD é avaliada de acordo com os documentos de Credenciamento
de Polo de Apoio Presencial para Educação a Distância amparados pela Portaria Normativa Nº 11, de
20 de junho de 2017 e pelo Instrumento de Avaliação Institucional Externa (2017). Ambos preveem
a análise da infraestrutura dos polos observando o que é necessário para o desenvolvimento dos alunos
em avaliação. Dessa forma, a Faculdade FABRAS entende que o polo deve possuir uma determinada
estrutura, como listado anteriormente, porém seguindo algumas orientações da instituição.
No que concerne aos recursos humanos, especificamente ao coordenador de polo, este é
selecionado pela Faculdade FABRAS, a partir de uma lista tríplice encaminhada pelo parceiro para a
coordenação do NEaD. O profissional indicado precisa atender a requisitos mínimos, a ter: formação
acadêmica superior e experiência docente na educação básica ou superior de no mínimo três anos.
Atribuições de um coordenador de polo:
Acompanhar e coordenar as atividades docentes, discentes e administrativas do polo
de apoio presencial;
Garantir às atividades da Faculdade FABRAS a prioridade de uso da infraestrutura
do polo de apoio presencial;
Participar das atividades de capacitação e atualização;
Elaborar e encaminhar ao NEaD da Faculdade FABRAS relatório semestral das
atividades realizadas no polo, ou quando solicitado;
Elaborar e encaminhar à coordenação do curso relatório de frequência e
desempenho dos tutores e técnicos atuantes no polo;
Acompanhar as atividades de ensino, presenciais e a distância;
Acompanhar e gerenciar o recebimento de materiais no polo e a entrega dos
materiais didáticos aos alunos;
Zelar pela a infraestrutura do polo;
Relatar problemas enfrentados pelos alunos ao coordenador do curso;
Articular, junto ao NEaD da Faculdade FABRAS, a distribuição e o uso das
instalações do polo para a realização das atividades dos diversos cursos;
Organizar, junto com ao NEaD da Faculdade FABRAS, calendário acadêmico e
administrativo que regulamente as atividades dos alunos naquelas instalações;
Articular-se com o mantenedor do polo com o objetivo de prover as necessidades
materiais, de pessoal e de ampliação do polo;
Receber e prestar informações aos avaliadores externos do MEC.

5.15. INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA
A preocupação da Faculdade FABRAS com a construção de uma infraestrutura tecnológica
que permita a crescente utilização das técnicas de educação a distância e a disseminação das TIC´s
no processo educacional está presente nas metas nº 4, 15, 18 e 21 do PNE.
A Faculdade FABRAS disponibilidade de todos recursos e infraestrutura para atender os
cursos na modalidade EAD, com servidores físicos e virtuais funcionando 24 por dia 7 dias na
semana, com internet com velocidade de conexão excelente, todos dados são armazenados no
servidor, os backups são feitos diários para guardar e armazenar as informações. Tem sistema de
nobreak e gerador para garantia da instabilidade da energia elétrica.
A estrutura física das instalações da Faculdade FABRAS destinadas às acomodações dos
recursos e instalações de processamento de informações críticas ou sensíveis do negócio deverá
propiciar áreas seguras, protegidas por um perímetro de segurança definido com barreiras de
segurança apropriadas e controle de acesso. Convém que estas áreas sejam fisicamente protegidas de
acesso não autorizado, dano ou interferência.
A proteção fornecida deverá ser proporcional aos riscos identificados. Políticas de mesa
limpa e tela limpa são recomendadas para reduzir o risco de acesso não autorizado ou danos a papéis,
mídias, recursos e instalações de processamento de informações.
A estrutura lógica da rede corporativa da Faculdade FABRAS compreende uma sub-rede
de endereços válidos acessíveis pela internet separada do restante da rede pelo firewall. Também
isolada pelo firewall, há a sub-rede DMZ (De-Militarized Zone) que utiliza endereços IP reservados
e é acessível tanto pela internet como pela rede interna através de transformações de endereços (NAT)
e regras de acesso definidas pelo firewall. A rede interna da Faculdade FABRAS é dividida em várias
VLAN′s.
A rede interna da Faculdade FABRAS, é constituída pelas estações de trabalho dos usuários
pelos principais servidores, como: Banco de Dados, Servidores de Arquivos, Servidores de Aplicação,
DHCP, DNS, LDAP, WEB, Proxy, Correio Eletrônico, dentre outros. Esses servidores possuem
endereçamento IP privativo e a saída para a Internet é realizada utilizando-se o NAT (Network
Address Translation).
A rede DMZ tem como principal função disponibilizar os serviços da Internet, tais como:
Relay SMTP, DNS, Servidor Web Internet, Servidor WebMail e Banco de Dados para acesso à
Internet, e o acesso a esses serviços é realizado, obrigatoriamente, por intermédio do firewall.
A Faculdade FABRAS tem em seu plano de contingência a busca pela melhoria continua
e estão definidas as responsabilidades estabelecidas dentro de cada setor, para atender a uma
emergência e também contêm informações detalhadas sobre as características da área ou sistemas
envolvidos dentro da IES.
Dentro do plano de contingencia as melhorias nos requisitos de segurança deverão
contemplar:
Reestruturação quando necessária da rede elétrica estabilizada em relação ao
cabeamento elétrico, conduítes, quadros e, principalmente, em relação à voltagem e oscilação de
tensão.
Reestruturação quando necessária do cabeamento de dados, de preferência para um
cabeamento estruturado e certificado com suporte a dados, voz e imagens.
Adequação quando necessária dos racks de distribuição/segmentação da rede LAN,
localizados em cada pavimento do edifício sede, tanto na ala A como na ala B, em relação à segurança
de acesso e à sua utilização.

5.16. INFRAESTRUTURA DE EXECUÇÃO E SUPORTE
A Faculdade FABRAS tem uma equipe qualificada de profissionais que irá atender à
necessidade institucionais e propor constantemente as melhorias, fazer as adequações mínimas,
necessárias para que a infraestrutura e suporte tanto na Sede quanto nos polos de EaD, sejam
adequadamente os serviços oferecidos pelo site, AVA ou atendimento ao aluno.
O suporte técnico EAD será coordenador pelo NEAD e abrange diferentes envolvidos e
níveis de complexidade, nível administrativo, pedagógico e ao aluno.
5.16.1. Suporte Administrativo
Cadastro de alunos e professores;
Configuração do sistema de envio de mensagens;
Tutoriais em áudio e vídeos;
Tutoriais em versão texto.
5.16.2. Suporte Pedagógico
Guia com dicas de tutoria;
Análise da melhor ferramenta ou abordagem em vista de atingir determinado objetivo;
Orientação à atribuição e lançamento de notas;
Tutoriais nível “Professor”
5.16.3. Suporte ao aluno
Guia digital com dicas de melhores práticas – Netqueta;
Dúvidas quanto a navegação, utilização das ferramentas, postagem de atividades,
comunicação;
Auxílio com primeiro acesso;
Tutoriais nível “Aluno”
O Tutor presencial e on line será responsável para o contato direto com o aluno
proporcionará o feedback de como está sendo o curso. Quais as dificuldades do aluno, os problemas
técnicos da plataforma, se sua expectativa está sendo atendida ou não, entre outras análises. E a partir
destes apontamentos, ter a possibilidade de fazer as alterações, e assim maior probabilidade de reter
este aluno até o término do curso.
Também há o suporte técnico voltado ao professor/tutor, caso o professor/tutor no seu curso
tenha dificuldades ou alguma dúvida. Que envolverá instruções a todo momento do que ele deve
realizar no decorrer do curso, como deve se portar perante o aluno, como deverá corrigir as atividades,
como deve lidar com o aluno, direcioná-lo corretamente, etc. Criando assim um laço com ele e
mantendo-o sempre inserido sobre todo o processo.
5.17. PLANO DE EXPANSÃO E ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
A Faculdade de Ideal dispõe atualmente de infraestrutura de Tecnologia da Informação
com rede de computadores que interliga 70 equipamentos entre microcomputadores, impressoras
entre outros. A Faculdade de Ideal conta com uma estrutura própria de acesso à Internet, possuindo 2
Links, sendo um para uso acadêmico e outro para uso administrativo, que opera com velocidade
máxima de 15 MB cada link, disponível através de computadores ligados a rede cabeada e três pontos
de transmissão de rede sem fio, cobrindo todo perímetro da instituição.
Este recurso está disponível internamente aos alunos, tanto para as atividades de aula como
para as atividades extra aula, oferecendo possibilidades de pesquisa e desenvolvimento de

trabalhos. Para manter este parque tecnológico a Instituição conta com um Setor de Tecnologia da
Informação com um responsável local pela manutenção preventiva e corretiva dessa infraestrutura.
5.17.1. Objetivos
A política de aquisição, atualização e manutenção de equipamentos de Tecnologia da
Informação visa garantir aos cursos de graduação (presencial e EaD), pós-graduação, iniciação
cientifica e extensão da Faculdade de Ideal a infraestrutura de tecnologia adequada para seu melhor
funcionamento. O programa de atualização da Faculdade de Ideal oferece acesso à tecnologia de
hardwares e softwares disponíveis no mercado.
5.17.2. Atualização
Anualmente são revistas todas as necessidades de atualização tecnológica de equipamentos
e softwares da Faculdade da Faculdade FABRAS. Estas revisões são baseadas no orçamento
corporativo para investimentos. As revisões acontecem nos meses de Janeiro e Julho, acompanhando
o início dos períodos letivos semestrais. Para fazer frente aos desafios da prestação de serviços de
Tecnologia da Informação a Faculdade de Ideal tem, ao longo do tempo, adequado a Gestão da
Tecnologia da Informação ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).
Com seu setor tecnológico atual, atende satisfatoriamente os cursos de graduação, pósgraduação da Faculdade FABRAS.
O Plano Gestor da Tecnologia da Informação tem como objetivo fornecer diretrizes para a
organização, alinhando tecnologia e planejamento e alocando de maneira estruturada os recursos
orçamentários de infraestrutura tecnológica.
Este plano abrange os seguintes componentes de Tecnologia da Informação:
Infraestrutura;
Hardware;
Softwares acadêmicos;
Equipamentos de rede;
Sistemas Operacionais;
Comunicações;
Pessoas (responsáveis pelos serviços);
Processos
5.17.3. Laboratório
Administrativos.

de

Informática,

Departamentos

Acadêmicos

e

Departamentos

A Faculdade de Ideal possui 68 microcomputadores distribuídos entre os Laboratórios de
Informática, sendo 1 Laboratório com computadores DELL Core i3, Departamentos Acadêmicos e
Departamentos Administrativos da Faculdade, e 22 projetores que atentem aulas e atividades práticas
nos cursos de graduação, pós-graduação e extensão.
Periodicamente, são realizadas atividades de manutenção e no caso de defeito em
equipamentos, a substituição deste é realizada. Os critérios de prioridade de atualização dos
equipamentos são analisados em duas dimensões: critérios estratégicos para os serviços educacionais
da Instituição (passíveis de deferimento pelo Setor de Tecnologia da Informação do Grupo
Educacional) e critérios técnicos.

Os critérios técnicos são identificados pelo tempo de uso do equipamento, porcentagem de
uso de recursos de processamento, capacidade de armazenamento, acesso à rede e demanda de
manutenções corretivas.
5.17.4. Plano de Ampliação da Internet
A Faculdade de Ideal conta com internet banda larga de dois links de 15MB distribuída em
toda a instituição através de rede cabeada e rede sem fio. Para melhorar a segurança é utilizado 2
(dois) Servidores Proxy com Firewall para monitoramento da Internet, proporcionando maior
segurança e possibilitando uma expansão gradativa da velocidade de conexão sem a troca de
equipamentos, bastando a contratação de mais banda com o provedor atual.
Há projeção para aumento da velocidade dos 2 (dois) links de banda larga para 30 MB,
com implantação ainda no decorrer do ano de 2018, melhorando significativamente a utilização do
acesso à internet pelos usuários.
5.17.5. Expansão de hardware e software
A expansão da infraestrutura de tecnologia deve ser prevista no PDI (Plano de
Desenvolvimento Institucional) da Faculdade de Ideal. Após aprovação pela direção, a necessidade
de expansão deve ser encaminhada ao Setor de Tecnologia da Informação da mantenedora que, por
sua vez, definirá as configurações de hardwares e softwares necessárias, bem como o projeto de
implantação, e encaminhará para o Setor de Compras.
5.17.6. Manutenção preventiva e corretiva
O Setor de Tecnologia da Informação da Faculdade de Ideal possui um técnico. Este
profissional é responsável por manter a infraestrutura de Tecnologia da Informação em condições
perfeitas de uso, oferecendo serviços de suporte, manutenção preventiva e manutenção corretiva.
Este departamento planeja e executa um cronograma de manutenção preventiva
anualmente em todos os equipamentos de Tecnologia da Informação da Instituição. As manutenções
corretivas são realizadas através das ocorrências identificadas na manutenção preventiva. E também
podem ser solicitadas pelos usuários diretamente ao setor de Tecnologia da Informação. O suporte e
manutenção dos equipamentos obedecem ao seguinte Programa de Manutenção:
a) Manutenção Permanente: Realizada pelo técnico da Faculdade. Consiste na
verificação diária do funcionamento normal de todos os computadores, antes do início de utilização
do Laboratório de Informática;
b) Manutenção Preventiva: Realizada semanalmente no Laboratório de Informática
pelo técnico da Faculdade, onde é realizada a verificação das conexões e estado geral dos
equipamentos;
c) Manutenção Corretiva (interna): Realizada pelo técnico. Consiste na solução dos
problemas detectados na manutenção permanente e preventiva;
d) Manutenção Corretiva (externa): Realizada por empresa de suporte externa.
Consiste na solução dos problemas detectados na manutenção permanente e preventiva, não
solucionados pela manutenção corretiva interna. Realiza manutenção e/ou troca de componentes.
QUADRO 18 - Equipamentos de Apoio Pedagógico e Plano de aquisição para PDI
Equipamento
2016
2017
2018
2019
2020
Computadores
40
68
70
75
80
Impressoras
05
12
14
16
18

Televisores
DVDs
Data Show

03
01
12

04
02
22

05
02
24

06
02
26

07
02
28

5.18. RECURSOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Os Recursos de tecnologia de informação e comunicação - TICs na Faculdade FABRAS
pode ser definida como um conjunto de recursos tecnológicos, utilizados de forma integrada, com um
objetivo comum. As TICs são utilizadas das mais diversas formas na Faculdade FABRAS, no site,
no sistema educacional, no AVA para os cursos que ofertam disciplinas semipresencial e no EaD (no
processo de ensino aprendizagem, na Educação a Distância).
O desenvolvimento de hardwares e softwares garante na Faculdade FABRAS e a
operacionalização da comunicação e dos processos decorrentes dos meios virtuais citados acima. No
entanto, foi a popularização da internet que potencializou o uso das TICs em diversos campos.
Através da internet, os recursos de comunicação e informação foram criados na Faculdade
FABRAS, formando uma verdadeira rede. Foram criados e-mail, o chat, os fóruns, a agenda de grupo
online, comunidades virtuais, grupos de whatasap, ouvidoria, atendimento on line no site, tudo isso
para atender a comunidade acadêmica.
Através do trabalho colaborativo, os profissionais da Faculdade FABRAS e dos polos de
EaD distantes geograficamente trabalham em equipe. O intercâmbio de informações gera novos
conhecimentos e competências entre os profissionais para melhoria dos cursos oferecidos pela IES.
Novas formas de integração das TICs serão criadas. Nos cursos presenciais da Faculdade
FABRAS, as TICs são vistas como potencializadoras dos processos de ensino – aprendizagem. Além
disso, a tecnologia traz a possibilidade de maior desenvolvimento – aprendizagem - comunicação
entre a comunidade acadêmica com necessidades educacionais especiais.
Um dos recursos de tecnologia da Faculdade FABRAS é o AVA onde os alunos têm a
possibilidade de se relacionar, trocando informações e experiências. Os professores e/ou tutores tem
a possibilidade de realizar trabalhos em grupos, debates, fóruns, dentre outras formas de tornar a
aprendizagem mais significativa. Nesse sentido, a gestão do próprio conhecimento depende da
infraestrutura e da vontade de cada indivíduo.
5.19. AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM – AVA
O Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA é um sistema formado por soluções
integradas de gerenciamento de aprendizagem, conhecimento e conteúdos on-line, que proporcionam
a interação entre alunos e tutores nas disciplinas ofertadas no semipresencial ou EAD.
Por meio do AVA são disponibilizados aos alunos apostilas, tele aulas, atividades de tele
aulas e questionários que deverão ser desenvolvidos no decorrer do semestre. Por meio dos
questionários, os alunos acompanham e avaliam o seu progresso no processo de ensinoaprendizagem.
A plataforma utilizada para a publicação de conteúdo é o Moodle. O Moodle conta com as
principais funcionalidades disponíveis nos Ambientes Virtuais de Aprendizagem. É composto por
ferramentas de avaliação, comunicação, disponibilização de conteúdo, administração e organização.
Por meio dessas funcionalidades é possível dispor de recursos que permitem a interação e
a comunicação entre o alunado e a tutoria, publicação do material de estudo em diversos formatos de
documentos, administração de acessos e geração de relatórios.

No Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle, o aluno tem acesso ao material
pedagógico disponibilizado por disciplina, além dos recursos de interação que permite o diálogo entre
os alunos e a equipe de tutoria.
A estrutura de Tecnologia da Informação da Faculdade FABRAS é composta por 1 (um)
laboratório de informática, onde possui 27 computadores funcionais com acesso a internet.
FIGURA 19: Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA

Fonte Institucional: Ambiente de Virtual de Aprendizagem - AVA

