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INTRODUÇÃO 

 

Este é o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), da Faculdade de Educação de Tangará 

da Serra para o quinquênio 2020 - 2024, contendo as diretrizes e políticas norteadoras do 

desenvolvimento pretendido para o próximo período. O PDI está centrado no propósito de 

firmar a posição como IES comprometida com a excelência, firmando-se junto à sociedade, 

como uma Instituição moderna, cidadã e autônoma.  

O comprometimento com a excelência é, por natureza, uma exigência intrínseca à própria 

razão de ser e de atuar da instituição universitária. Enquanto tal, a IES se define como 

Instituição ao mesmo tempo aberta e compromissada: aberta para o mundo do 

conhecimento e para o novo, em constante reformulação do pensamento e redefinindo, 

permanentemente, o seu padrão de qualidade; compromissada, enquanto posto de 

vanguarda da comunidade, consciente da sua inserção regional, e da sua responsabilidade 

social para com os destinos da sociedade.  

A proposta básica deste Plano, para os próximos anos, é de consolidar a posição da IES como 

Instituição comprometida com a excelência, tendo como base de sua atuação os seguintes 

três eixos fundamentais, a partir dos quais se torne, ao mesmo tempo:   

✓ Uma IES academicamente moderna, em que o conhecimento nela produzido 

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

tecnologia;   

✓ Uma IES cidadã e compromissada, partícipe e solidária, que prepare sobretudo 

cidadãos e que seja capaz de traduzir o saber nela gerado em favor da reversão do 

quadro social;   

✓ Uma IES autônoma, na qual esse princípio formador seja conquistado e exercido 

na plenitude, em harmonia com a sua condição de prestadora de serviço ao 

público.   

http://www.faest.edu.br/
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 A IES será sempre um projeto idealizado, mas sendo, simultaneamente, construído 

coletivamente. A IES que se deseja não pode, portanto, prescindir do exercício da 

democracia. Da vontade de muitos resultará sua concretização, em um ambiente de 

liberdade, de participação e de corresponsabilidade para com esse seu compromisso com a 

excelência.  

Por fim, o PDI norteia os princípios para a construção da IES, pois sua elaboração é de forma 

democrática e participativa, debatendo e avaliando amplamente todas as questões 

apresentadas.  

 O presente PDI foi aprovado pelo Conselho Superior – CONSUP de acordo com a Resolução 

nº 20 de 27/04/2020.  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.faest.edu.br/
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IDENTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL 

a) Mantenedora 

 

Mantenedora UniSerra – Unidade de Ensino Superior de Tangará da Serra Eireli 

Cód. e-MEC 15737 

CNPJ 12.935.851/0001-05 

Endereço Rua Deputado Hitler Sansão, 1038 W – Bairro Jardim do Lago – Tangará da 
Serra - MT 

Descrição 

A Unidade de Ensino Superior de Tangará da Serra Eireli, é uma pessoa 
jurídica com fins lucrativos, de direito privado, instituída em 26 de 
novembro de 2010. Atualmente, a Mantenedora possui a 7ª Alteração 
Contratual, “Consolidada” tendo seus atos constitutivos registrados 
digitalmente sob protocolo nº 2247029, em 30 de março de 2020, na Junta 
Comercial do Estado de Mato Grosso. 

 

b) Mantida 

 

Mantida Faculdade de Educação de Tangará da Serra 

Cód. e-MEC 785 

Organização 

Acadêmica 

Faculdade 

Categoria 

Administrativa 

Privada com fins lucrativos 

Endereço Rua Deputado Hitler Sansão, 1038 W – Bairro Jardim do Lago – Tangará da 
Serra – MT 

Site www.faest.edu.br 

Ordenamentos Legais 

Credenciamento Decreto nº 96.580/1988 (DOU 25/08/1988) 

Recredenciamento Portaria nº 520/2020, de 09/06/2020 (DOU 12/06/2020) 

 

A Faculdade de Educação de Tangará da Serra é uma instituição particular de Ensino 

Superior, com sede no município de Tangará da Serra, mantida pela Unidade de Ensino 

http://www.faest.edu.br/
http://www.faest.edu.br/
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Superior de Tangará da Serra Eireli, pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativos, 

com sede e foro em Tangará da Serra/MT, CNPJ n° 12.935.851/0001-05, conforme registro 

na Junta comercial do Estado de Mato Grosso.  

A Instituição está localizada no Município de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, cuja 

capital é Cuiabá, no centro oeste do país.  Levando-se em conta os espaços ainda passíveis 

de serem ocupados no campo da educação, a Instituição 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 125.000 habitantes no município, 

sob a forma da oferta de cursos superiores que vão ao encontro das potencialidades de 

emprego expressas pelas demandas regionais.  

É neste contexto, descrito com características tão particulares e marcantes, que a Instituição 

busca seu credenciamento para oferta de cursos na modalidade Ead, com o intuito de 

ampliar a oferta de cursos na cidade e região, continuando assim a prestação de serviços 

importantes à sociedade, por meio do desenvolvimento do ensino e da extensão, bem como 

desenvolver ações de responsabilidade social, incluindo a sua contribuição em relação à 

inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social da região. 

É importante destacar, que a abertura de novos cursos faz parte dos objetivos dessa 

Instituição, apresentando-se com a proposta de desenvolver cursos na modalidade à 

distância, especializados, e de base tecnológica, através de um modelo educativo focado na 

qualidade do ensino, na ética profissional e na valorização de posturas e ações 

socioambientais.  

Ademais, o objetivo da IES é atender segmentos e demandas que necessitam o ensino 

superior, desde profissionais que já se encontram no mercado de trabalho (sem formação 

adequada), quanto aos que buscam ampliar seus conhecimentos teórico-práticos para o 

melhor desenvolvimento profissional. Para tanto, foi considerado o ambiente econômico ao 

qual está inserida, buscando suprir, especificamente, às emergentes necessidades de 

profissionais para todos os setores.  

 

http://www.faest.edu.br/
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HISTÓRICO E DESENVOLVIMENTO DA IES 

 

A INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

A primeira Faculdade da cidade e região foi idealizada e fundada pelo Dr. Wilson Dalto, que 

chegou em Tangará da Serra em dezembro do ano de 1975, e em 1985, fundou a ITEC - 

Instituição Tangaraense de Ensino e Cultura, mantenedora da Faculdade, criando o Curso de 

Pedagogia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Tangará da Serra. 

No ano de 1989 realizou seu primeiro vestibular, oferecendo cem vagas, totalmente 

preenchidas. Algum tempo depois surgiu a necessidade de mudar o nome da faculdade, em 

virtude da posterior criação de outra faculdade com o mesmo nome, neste município, além 

da intenção de seus diretores de simplificar o nome da faculdade sem perder sua identidade 

vocacional, passando, então, a denominá-la de “Faculdade de Educação de Tangará da 

Serra”, através da Portaria 1916, de 22/10/1991, publicada no DOU em 24/10/1991. 

No início, a Faculdade de Educação da ITEC funcionou em prédio cedido pela Escola Estadual 

de 1º e 2º Graus “Ramon Sanches Marques”, durante dois anos. Em 1991 a Faculdade 

mudou-se para prédio próprio, localizado à Rua José Corsino, nº 1037-W, no Parque das 

Mansões, em Tangará da Serra. 

O Curso de Pedagogia teve como principal objetivo formar professores para atuar no ensino 

fundamental e básico, uma vez que naquela época havia muita falta de professores 

devidamente qualificados para ministrar aulas no ensino de 1º e 2º Graus. 

Muitos eram os professores “leigos”, sem qualificação adequada, que ministravam aulas, 

oferecendo uma fraca qualidade de ensino e, consequentemente, comprometendo o futuro 

escolar das crianças, entre elas os nossos filhos. 

Como consequência da boa qualidade de ensino oferecido pelo Curso de Pedagogia da ITEC 

aos seus alunos, houve uma sensível melhora no nível escolar e cultural da população 

estudantil de Tangará da Serra e também dos municípios circunvizinhos atendidos pela 

Faculdade de Educação da ITEC.  

http://www.faest.edu.br/
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Após todos estes anos de serviços prestados à educação de Tangará da Serra e região, no 

ano de 2011, a ITEC encerrou suas atividades como mantenedora da Faculdade de Educação 

de Tangará da Serra, transferindo suas atividades, através de processo de transferência de 

mantença junto ao Ministério da Educação, para a UNISERRA – Unidade de Ensino Superior 

de Tangará da Serra LTDA, sociedade civil de direito privado, inscrito no CNPJ sob no 

12.935.851/0001-05, a nova mantenedora da FAEST – Faculdade de Educação de Tangará da 

Serra, com sede à Rua Deputado Hitler Sansão, 1038-W, Jardim do Lago – Tangará da Serra – 

MT.  

Os novos mantenedores assumem o compromisso em dar continuidade, considerando os 

mesmos objetivos educacionais, mas com o intuito de ampliar a oferta de cursos desta IES, 

continuando assim a prestação de serviços importantes à sociedade, por meio do 

desenvolvimento do ensino e da extensão, bem como desenvolver ações de 

responsabilidade social, incluindo a sua contribuição em relação à inclusão social, ao 

desenvolvimento econômico e social da região, à defesa do meio ambiente, da memória 

cultural, da produção artística e do patrimônio cultural.  

A Faculdade de Educação de Tangará da Serra, oferta, até o momento, somente o Curso de 

Pedagogia, 100% presencial; Curso com Renovação de Reconhecimento através da Portaria 

916, de 27/12/2018, publicada no DOU em 28/12/18, Conceito “4”. Mas a mesma 

mantenedora, através de outra IES, oferta também os cursos de Psicologia, Direito e Estética 

e Cosmética, todos na modalidade presencial.   

Até o ano de 2017, a IES ofertava 02 cursos de Pedagogia (16876 e 66893), mas solicitou o 

arquivamento do Curso 16876, que foi o primeiro curso de Pedagogia, autorizado através do 

Decreto 96.580, de 24/08/1988. 

A primeira colação de grau ocorreu no dia 26 de março de 1993, às 20h, no Tangará Tênis 

Clube, e até o ano de 2020, a IES formou em torno de 1.200 alunos de Pedagogia.   

Com o intuito de ampliar a oferta de cursos superiores, bem como de pós-graduação a nível 

lato sensu, a IES, decide solicitar, no ano de 2020, junto ao Ministério da Educação, 

credenciamento e autorização de cursos na modalidade EaD.  

http://www.faest.edu.br/
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a) Cursos de Graduação ofertados – modalidade presencial 

 
O quadro a seguir apresenta os cursos de graduação ofertados na modalidade presencial 
pela FAEST: 
 

Curso Grau 
Vagas 
Anuais 

Portaria de Autorização 
Portaria de Renovação 

de Reconhecimento 

Pedagogia Licenciatura 90 
Portaria nº 2.871/2003 

 (DOU 14/10/2003) 
Portaria nº 916/2018 
(DOU de 28/12/2018) 

 
 
b) Cursos de Pós-Graduação lato sensu ofertados – modalidade presencial 

O quadro a seguir apresenta os cursos de pós-graduação ofertados na modalidade presencial 
pela FAEST: 
 

Curso Duração 
CH Vagas 

Anuais 

Educação Inclusiva – LIBRAS 06 meses 400h 40 

Psicopedagogia Clínica e Institucional 12 meses 600h 40 

Educação Infantil 06 meses 400h 40 

Metodologia do Ensino Superior 06 meses 400h 40 

 

 

c) MEC/ INEP - Indicadores de Qualidade 

A Faculdade de Educação de Tangará da Serra no período de 2007 a 2018 obteve os 

seguintes índices de qualidade: 

Índice Valor Ano 

  CI - Conceito Institucional: 3 2016 

  CI-EaD - Conceito Institucional EaD: - - 

  IGC - Índice Geral de Cursos: 3 2018 

  IGC Contínuo: 2.0661 2018 

ANO CI IGC CI-EaD 

2018 - 3 - 

2017 - 3 - 

2016 3 3 - 

2015 - 3 - 

2014 - 3 - 

2010 - 2 - 

2009 - 2 - 

http://www.faest.edu.br/
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2008 - 2 - 

2007 - 2 - 

 

d) Inserção Regional 

 

A Instituição está localizada no Município de Tangará da Serra, na Região do médio-norte do 

Estado do Mato Grosso.   

O Estado do Mato Grosso está localizado na Região Centro-Oeste do Brasil, faz fronteira com 

os estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Amazonas, Rondônia, Tocantins e com a 

Bolívia. É o terceiro maior estado do país em extensão territorial, com uma área de 

903.207,019 km2 (2019). Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a 

população estimada para 2020 totaliza 3.526.220 habitantes distribuídos em 141 municípios.  

O crescimento demográfico é de 1,9% ao ano; a densidade demográfica é de 

aproximadamente 3,36 hab/km², sendo considerada a menor dos três estados do Centro-

Oeste. A população mato-grossense se distribui de forma desigual, com desertos 

demográficos ao norte e áreas urbanas populosas, como Cuiabá e Várzea Grande. 

A região onde insere-se a FAEST defronta-se com a necessidade de urgentes e inadiáveis 

adaptações econômicas, sociais e ambientais, em que a educação de qualidade e a produção 

do conhecimento tornam-se imprescindíveis para a promoção da autossutentabilidade 

econômica e social pretendidas. Essas mudanças podem apresentar novas oportunidades 

regionais de desenvolvimento e sustentabilidade.  

Diante desta realidade, são inúmeros os desafios impostos à IES, como a construção da 

cidadania, a produção e a inovação do conhecimento, a valorização do ensino e da extensão, 

a formação de quadros profissionais de qualidade, com vistas a alcançar soluções a serviço 

da sociedade. 

Trata-se de um desafio que poderá ser resumido em quatro itens: 

✓ Agilidade e aplicação da formação da gestão de pessoas com competência 

científica e técnica; 

http://www.faest.edu.br/
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✓ Necessidade urgente do redesenho da concepção de educação, flexível, dinâmica 

e continuada, em todos os domínios da atividade humana;  

✓ Importância de programas de extensão (interdisciplinar e interinstitucional) 

dirigidos para atender às necessidades de aplicação inovadora da ciência, em 

soluções tecnológicas adequadas; 

✓ Necessidade de articulação da instituição com todas as instâncias governamentais 

da sociedade, em favor de ações comuns que sirvam aos interesses sociais 

daqueles que vivem na região. 

Levando-se em conta os espaços ainda passíveis de serem ocupados no campo da educação, 

a Instituição 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 no município e 

região, sob a forma da oferta de cursos superiores que vão ao encontro das potencialidades 

de emprego expressas pelas demandas regionais.  

 

e) Contexto Educacional da IES 

O município possui uma área total de 11.391,314 km², sendo que aproximadamente 51% é 

área indígena do povo Paresi, habitante primeiro de toda a área dos campos do Tapirapuã, 

local onde está edificada a cidade e a zona rural de Tangará da Serra. 

Tangará da Serra apresenta-se como Polo de Desenvolvimento. Tem um comércio ativo e 

diversificado, traçado moderno, ruas e avenidas largas e pavimentadas, possui o inovador 

Projeto de Humanização do Trânsito, onde os pedestres têm preferência nas faixas. Com 

predominância para as atividades agropecuárias, sendo reconhecidamente um dos 

municípios de maior crescimento do Estado. 

Possui potencial turístico. Podemos citar alguns exemplos de pontos turísticos: Cachoeira 

Queima Pé, Cachoeira Salto das Nuvens, Cachoeira Salto Maciel, Cachoeira do Formoso, 

Bosque Municipal, Rio Sepotuba, Pesqueiro Piracema, Estância Primavera (divisa com Nova 

Olímpia), Serra do Tapirapuã, dentre outros. 

http://www.faest.edu.br/
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No setor educacional, no Ensino Fundamental e Médio, possui um avançado e amplo sistema 

de ensino, sendo que a Rede Estadual possui 16 (dezesseis) escolas; na Rede Municipal um 

total de 38 escolas. 

Conta ainda com 04 escolas privadas de Ensino Fundamental e Médio, e um número 

expressivo de escolas de línguas e de outras específicas. No Ensino Superior possui 02 

faculdades privadas e uma pública. (Dados extraídos da Prefeitura Municipal de Tangará da 

Serra. Outras informações estatísticas do município: www.tangaradaserra.mt.gov.br). 

 

Cidade 

 
População 
Estimada  

(2020) 

 

PIB per 
capita 

(mil reais) 
(2017) 

Nº matrícula 
Ensino 

Fundamental 
(2018) 

Nº matrícula 
Ensino Médio 

(2018) 

Tangará da Serra 
105.711 30.506,85 12.911 3.720 

   Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mt/tangara-da-serra/panorama 

 

Os cursos propostos pela IES, vêm ao encontro dessas necessidades, trazendo a oferta de 

formações em áreas em que há uma carência regional, bem como áreas cujas ofertas 

existentes não mais atendem plenamente as demandas atuais.  

   

e1) Dados da Educação Básica – Ensino Fundamental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.faest.edu.br/
http://www.tangaradaserra.mt.gov.br/
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mt/tangara-da-serra/panorama
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    Figura 1 - Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade  

 
                     Fonte: IBGE, 2019.  

Figura 2 - Ensino  

 
                                      Fonte: IBGE, 2019.  

 

Além dos dados acima, destaca-se a importância da educação básica dentro do contexto 

regional, pois como pode-se observar nos dados que serão evidenciados abaixo sobre o 

http://www.faest.edu.br/
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ensino médio, embora algumas cidades possuam números reduzidos de estudantes, no 

somatório se chega a um volume considerável.  

 

e2) Dados do Ensino Médio 

 

De acordo com o Censo Escolar 2018 (INEP, 2019), o número de alunos no ensino médio, da 

rede pública de Tangará da Serra, é de 3.720 estudantes. Se somados também o número de 

alunos das cidades da região e entorno, chega-se a um total de 9.865 estudantes, somente 

na rede pública. 

                                                    Tabela 1 - Número de alunos  

CIDADE  Nº DE ESTUDANTES  POPULAÇÃO (2020) 

Tangará da Serra 3.720 105.711 

Nova Olimpia 762  20.563 

Barra do Bugres 1.329 35.307 

Alto Paraguai 342 11.473 

Denise  331  9.544 

Arenápolis 390 9.502 

Nortelândia 251  5.923 

Santo Afonso  100 3.155 

Nova Marilândia 92 3.304 

Porto Estrela 185 2.877 

Campo Novo do Parecis  1.443 36.143 

Sapezal 920 26.688 

TOTAL  9.865 270.190 

   Fonte: INEP, 2019 (CENSO, 2018).  

                                                                                                                                            

Embora esse número seja elevado, a entrada de alunos na graduação da região ainda é 

pequena, principalmente devido ao fato de que as instituições de ensino públicas possuem 

http://www.faest.edu.br/
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maiores dificuldades de ingresso e as instituições de ensino privadas, cuja reputação é de 

maior qualidade, praticam preços altos de mensalidade.  

 

e3) Dados do Ensino superior 

 

A região onde se insere a IES possui uma boa oferta de cursos e instituições de ensino 

superior, embora ainda insuficiente em número e perfil, para atender toda a demanda 

advinda do ensino médio.  

Segundo dados do Censo 2018, o Estado de Mato Grosso oferta 151 Cursos de Graduação 

(Bacharelado, Licenciatura e Tecnólogo), com um total de 168.618 alunos matriculados. 

Destes, 48.727 estão matriculados em IES Públicas, e 119.890 em IES Privadas.  Em 2018 

foram ofertadas 90.920 vagas. Destas, 14.759 são de IES Públicas e 76.161 de IES Privadas. 

No que diz respeito a Candidatos, foram 266.477; destes, 115.676 candidatos foram para as 

IES Públicas, e 150.801 para as IES privadas. No que tange a matrículas totais, foram 73.395; 

destas, 13.960 alunos matriculados em IES Públicas, e 59.435 em IES Privadas. No que diz 

respeito a novas vagas do ano de 2018, foram ofertadas 71.169; destas, 13.417 foram de IES 

Públicas e 57.752 de IES Privadas. No que tange a número de Candidatos Inscritos para 

Seleção de Novas Vagas, foram 259.282 candidatos, sendo 113.973 para IES Públicas e 

145.309 para IES Privadas. Neste sentido, tivemos uma procura, no geral, em média de 3,64 

candidatos por vaga. 

Outro aspecto importante a se considerar é com relação a vocação das instituições. A 

Universidade Pública da região – UNEMAT, se dedica ao ensino na área de exatas, 

especificamente, Agronomia. Também na área das Licenciaturas, com grande ênfase para o 

Curso de Letras, já consolidado e com grande procura. Já as faculdades privadas, possuem 

predominância de cursos na área de ciências humanas, sociais e saúde.  

 Outra característica interessante é quanto ao perfil das instituições privadas, na qual 

destacam-se os grupos empresariais, que em sua maioria atuam na modalidade a distância, 

gerando assim, uma outra distinção com relação ao preço praticado, construindo um cenário 

http://www.faest.edu.br/


 

 
Rua Deputado Hitler Sansão, 1038 W – Bairro Jardim do Lago | Tangará da Serra/MT 

                                                Tel: (65) 3326-4650 – www.faest.edu.br                                                 
14 

 

onde o ensino presencial torna-se de alto custo para a população que, se desejar e/ou 

necessitar de mensalidades mais acessíveis, acaba tendo de buscar cursos EAD.  

http://www.faest.edu.br/
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EIXO 1 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

  

1.1 Projeto de autoavaliação institucional   

Dentre as políticas públicas para a Educação Superior, a Avaliação Institucional tem sido 

tema presente nos debates nacionais e internacionais, como alternativa para a melhoria da 

educação nesse nível acadêmico. No Brasil, foi implantado o Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior (SINAES) (Lei nº 10.861/2004), cujo objetivo maior, no seu artigo 1º é 

o de assegurar o processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, dos 

cursos de graduação e do desempenho acadêmico de seus estudantes. Também a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei nº 9.394/96, em seus artigos 9º e 46, estabelece 

que o credenciamento e recredenciamento das instituições devem estar em permanente 

interação com as ações de avaliação institucional.  

 

Nessa perspectiva, o Programa de Autoavaliação Institucional da Instituição está fundado 

numa concepção de avaliação como oportunidade de melhoria e de construção de qualidade 

acadêmica e científica, a partir de bases epistemológicas e éticas que vislumbram a 

participação, o engajamento, o compromisso e a responsabilidade coletiva dos sujeitos 

sociais envolvidos. Nesse sentido, a instituição primará pela garantia da sensibilização, do 

estímulo à motivação das pessoas, das condições de infraestrutura, da liberdade 

comunicativa e da aprendizagem dos sujeitos envolvidos, comprometendo-se em implantar 

e acompanhar o desenvolvimento do seu Programa de Autoavaliação Institucional, de modo 

a primar pela qualidade da educação por ela ofertada.  

 

A avaliação institucional também promoverá, na comunidade acadêmica, cultura de 

avaliação que a torne prática constitutiva das suas diversas atividades. Assim, o Programa de 

autoavaliação será construído a partir de discussões com os colegiados dos cursos e demais 

unidades acadêmicas e administrativas da instituição, através de reuniões e seminários, de 

modo a assegurar o comprometimento da comunidade acadêmica com o processo de 

avaliação a ser realizado.  

 

http://www.faest.edu.br/
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Dessa forma, compreende-se inicialmente que a avaliação é um instrumento de gestão e 

tem uma dimensão pedagógica relativa ao autoconhecimento que proporciona e à função 

de assegurar a constante melhoria da qualidade das atividades acadêmicas de ensino, 

iniciação científica, extensão. Assim, a Instituição poderá desempenhar sua função de 

Instituição de Educação Superior comprometida com a realidade social da qual é parte 

constitutiva. 

 

A autoavaliação institucional está voltada, igualmente, ao compromisso social da instituição 

e à qualidade de suas atividades e fundamenta-se em princípios relevantes, socialmente 

construídos: de autonomia em relação às práticas acadêmicas e à atribuição dos seus 

sentidos; de legitimidade na medida em que opera com escolhas e atribuição de valores, 

para o que são necessários não apenas procedimentos científicos adequados, mas, 

sobretudo, transparência nas práticas avaliativas. 

 

Com efeito, à proposta de avaliação é fundamental a participação da comunidade 

acadêmica: alunos, docentes, técnicos e administrativos, egressos e sociedade civil, de 

modo, também, a que o processo de avaliação se estabeleça de forma democrática e tenha 

continuidade, constituindo-se num processo permanente, criativo, de busca constante de 

alternativas para o melhor resultado de realização do compromisso social da instituição.  

A sistemática da avaliação institucional, com vistas à melhoria da qualidade será 

desenvolvida obedecendo aos seguintes princípios básicos: 

I. Sensibilização de todos os segmentos da comunidade acadêmica para sua relevância; 

II.  Reconhecimento da legitimidade e pertinência dos princípios norteadores e dos 

critérios a serem adotados; e  

III. Envolvimento direto de todos os segmentos da comunidade. Todos os segmentos, 

em igualdade de participação, se envolverão no processo respondendo a 

questionários, participando de entrevistas, analisando os aspectos positivos e 

negativos dos cursos e apresentando sugestões que provoquem a melhoria da sua 

qualidade. 

 

http://www.faest.edu.br/
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 Os resultados da Avaliação Institucional serão validados estatisticamente realizando o 

cruzamento dos dados coletados em diferentes segmentos. Em seguida será realizado o 

retorno da avaliação a todos os segmentos envolvidos de tal forma que estes tenham 

conhecimento das recomendações de melhorias, cujo enfoque é a implementação de 

mudanças e projetos no sentido de alcançar as metas ali sugeridas. O retorno dos resultados 

será feito através de:  

I. Divulgação dos resultados gerais na unidade e nos cursos; 

II.  Retorno individual dos resultados, aos professores e tutores do curso, através de 

documento contendo a análise individual do desempenho (entregue pelo 

coordenador); 

III.  Reuniões com corpo administrativo; 

IV.  Reuniões com corpo docente e tutorial; e  

V. Informativo distribuído aos alunos quanto às melhorias efetivadas a partir da 

solicitação do corpo discente.  

 

A CPA, além dos relatórios institucionais, elaborará relatórios segmentados para cada curso 

da Instituição que serão remetidos ao NDE com recomendações para processos decisórios. 

De posse destas, é política institucional que cada NDE responda a esses relatórios com a 

realização de ações efetivas de melhoria no âmbito do seu curso.  

 

Nesse sentido, em conformidade com o SINAES, o Programa de Autoavaliação Institucional 

será parte de um processo avaliativo que incluirá a Avaliação Externa, a ser realizada pelo 

órgão federal competente; a Avaliação de cursos, em conformidade com os procedimentos 

de regulação do MEC; e com o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), 

que objetiva a avaliação da aprendizagem e da eficácia do ensino nas instituições de ensino 

superior no País. 

 

 

 

http://www.faest.edu.br/
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Portanto, o Projeto de Autoavaliação Institucional está devidamente institucionalizado, 

havendo portaria da Direção Geral com sua aprovação. Está adequado, ou seja, há coerência 

do Projeto em relação às necessidades da instituição, bem como a relevância da 

autoavaliação e seu caráter como instrumento de gestão da IES, tanto para aprimoramento 

quanto correção de ações acadêmicas e administrativas – a partir dos resultados que 

venham a ser obtidos pela Comissão Própria de Avaliação. O projeto prevê também ações 

que objetivem sensibilizar a comunidade acadêmica para a importância da autoavaliação, e 

descreve de forma clara os procedimentos que possam ser adotados visando promover a 

apropriação dos resultados pela comunidade acadêmica, como por exemplo, após a 

divulgação dos resultados das avaliações aos coordenadores dos cursos, serão elaborados 

planos de ações, juntamente com o NDE, para que assim a CPA conduza efetivamente a 

implementação das ações planejadas, ou seja, os resultados contribuirão para o crescimento 

e evolução institucional fundada no processo de avaliação com a participação de todos. 

Todos os relatórios referentes aos últimos anos estão consolidados na FAEST e à disposição 

das comissões verificadoras do MEC e do INEP.  

 

1.1.1 Autoavaliação na EaD 

Com a introdução das atividades de EaD será criada uma subcomissão de avaliação 

específica para os novos processos.  Os tutores serão incluídos no processo, de forma a 

possibilitar que sejam avaliados pelos alunos e avaliem o processo que conduzem na tutoria. 

Haverá a avaliação específica do AVA, dos materiais impressos, das aulas, das mídias 

alternativas e do atendimento no polo. 

Cada curso de EaD deverá promover atividades específicas de autoavaliação, que serão 

adicionadas ao relatório final da Comissão Própria de Avaliação - CPA.  

Os resultados das avaliações externas (visitas MEC, ENADE e CPC) também subsidiam o 

processo de autoavaliação nos cursos a distância. 

http://www.faest.edu.br/
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Outro processo importante para a gestão do curso é a avaliação e a revisão periódica dos 

projetos pedagógicos através do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso, que tem 

como premissa: 

1. Elaborar e acompanhar o projeto pedagógico do curso em colaboração com a 

comunidade;  

2. Avaliar e atualizar o projeto pedagógico de acordo com as necessidades do 

curso;  

3. Apresentar relatório de acompanhamento e avaliação do PPC ao colegiado para 

conhecimento e providências;  

4. Assegurar estratégia de renovação parcial dos integrantes do NDE de modo a dar 

continuidade no processo de acompanhamento do curso, podendo seus 

membros permanecer por, no mínimo, por três anos;  

5. Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso;  

6. Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de 

ensino constantes no currículo;  

7. Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento da iniciação científica 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;  

8. Zelar pelo cumprimento das DCN’s dos Cursos de Graduação. 

 

1.2 Autoavaliação institucional: participação da comunidade acadêmica  

A autoavaliação  contempla a participação de todos os segmentos, em igualdade de 

participação. É a partir do Regulamento da Comissão Própria de Avaliação, aprovado pelo 

Conselho Superior, que são definidos os membros da mesma. Vejamos sobre este assunto: 

I. 1 (um) membro representante do corpo docente; 

http://www.faest.edu.br/
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II. 1 (um) membro representante do corpo discente; 

III. 1 (um) membro representante do corpo técnico-administrativo;  

IV. 1 (um) membro representante da sociedade civil organizada; e 

V. 1 (um) membro representante da mantenedora.  

Cada um dos segmentos da comunidade acadêmica avalia a gestão, a infraestrutura, as 

formas de interação entre as pessoas, e também se auto avalia. As possíveis fragilidades 

devem ser apontadas, seguidas de propostas de estratégias que fomentam o crescimento da 

instituição. 

Os instrumentos de coletas serão diversificados na medida em que não aplicaremos apenas 

questionários de percepção da comunidade acadêmica, mas também, serão analisados 

dados do perfil institucional, principalmente, sobre o corpo docente e tutorial, discente, 

técnico-administrativo e da comunidade externa. Por esses instrumentos a Instituição 

identificará o perfil docente e tutorial, em geral e segmentado por curso, e da mesma forma 

para discentes e técnico-administrativos.  

Serão avaliados itens como: formação docente, titulação, experiência diversas (educação 

básica e superior, profissional não docente) experiência na modalidade à distância, perfil de 

formação da educação básica, experiências culturais diversas e outros identificados pela CPA 

e detalhados em projeto próprio. A Instituição empreenderá todos os esforços necessários 

para maior participação e engajamento de todos os segmentos na coleta de dados.  

A Avaliação Institucional consiste em um processo permanente de elaboração de 

conhecimentos e de intervenção prática, que permite retroalimentar as mais diversas 

atividades da Instituição, durante todo o seu desenvolvimento e ocorre em dois momentos: 

I. Avaliação do docente e tutor por disciplina (semestralmente, envolvendo 

coordenadores, docentes e discentes); e  

II.  Avaliação Institucional Geral (de três em três anos), envolvendo todos os segmentos: 

discentes, docentes, tutores, coordenadores, Diretores, funcionários técnico-

administrativos, egressos do curso, representantes da sociedade civil organizada.  

http://www.faest.edu.br/
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As seguintes estratégias serão utilizadas para fomentar o engajamento e participação de 

todos os segmentos contemplados no projeto de autoavaliação: 

I. divulgação no site institucional; uso de redes sociais e aplicativo próprio; SMS, AVA, 

e-mail, publicidade visual; sensibilização corpo a corpo;  

II. outras ações poderão ser utilizadas como por exemplo a visualização de telas prévias 

para o acesso aos dados de registro acadêmico (nota e frequência), conteúdos, de 

forma a fomentar maior engajamento, principalmente, dos alunos, para coleta de 

dados. 

Serão apresentados os dados e as informações pertinentes a cada eixo/dimensão, de acordo 

com o PDI e a identidade da Instituição. A seção do relatório destinada ao desenvolvimento  

será organizada em cinco tópicos, correspondentes aos cinco eixos que contemplam as dez 

dimensões dispostas no art. 3° da Lei n° 10.861, que institui o Sinaes.  

São avaliados 05 (cinco) eixos e 10 (dez) dimensões, que compreendem: 

Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional  

✓ Dimensão 8: Planejamento e Avaliação  

Eixo 2: Desenvolvimento Institucional  

✓ Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional  

✓ Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição  

Eixo 3: Políticas Acadêmicas  

✓ Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão  

✓ Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade  

✓ Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes  

Eixo 4: Políticas de Gestão  

✓ Dimensão 5: Políticas de Pessoal  

✓ Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição  
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✓ Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira  

Eixo 5: Infraestrutura Física 

✓ Dimensão 7: Infraestrutura Física 

 

Os dados e as informações apresentadas no desenvolvimento serão analisados e 

apropriados pelos atores da instituição, culminando no planejamento e na execução das 

ações. Neste momento será  realizado um diagnóstico a respeito da IES, ressaltando os 

avanços e os desafios a serem  evidenciados em um  relatório demonstrando o quanto foi 

alcançado em relação ao que foi estabelecido no Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI), considerando o perfil e a identidade da IES. 

 

Com base na análise do relatório serão traçadas as  ações e estratégias  visando à melhoria 

das atividades acadêmicas e de gestão da instituição. 

 

1.3 Autoavaliação institucional: previsão de análise e divulgação dos resultados   

Os resultados da avaliação serão tabulados e analisados pela CPA e estarão disponíveis aos 

docentes, discentes e gestores da IES e coordenadores de Cursos, no site da Faculdade, bem 

como para a sociedade civil. Os resultados obtidos das avaliações serão empregados para a 

elaboração dos planos de trabalho da Diretoria, Coordenadorias de Cursos e Chefias de 

Setores, bem como deverão fornecer subsídios às decisões relativas a novos investimentos 

na Faculdade, projetos de ensino, iniciação científica e extensão e parcerias com a 

comunidade. Também deverão ser referência para alterações curriculares dos cursos 

oferecidos, na perspectiva de sempre oferecer formação atualizada e voltada para a 

realidade local, e ponto de partida para a tomada de decisão quanto à oferta de novos 

cursos pela Faculdade.  

Além dos relatórios institucionais, A CPA elaborará relatórios segmentados para cada curso 

da Instituição que serão remetidos ao NDE com recomendações para processos decisórios. 
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De posse destas, é política institucional que cada NDE responda a esses relatórios com a 

realização de ações efetivas ações de melhoria no âmbito do seu curso.  

Os resultados das avaliações externas (MEC, ENADE, CPC e IGC), também subsidiam o 

processo de auto avaliação nos cursos a distância.  

Conforme consta no seu PDI, os resultados das avaliações deverão ser referência para 

análise das metas propostas, ações institucionais previstas e não realizadas, eficácia das 

atividades acadêmicas desenvolvidas, etc. Os resultados apontados por essa análise serão 

utilizados para aperfeiçoar o planejamento estratégico da Faculdade, que acarretará no 

replanejamento do PDI, sempre que necessário. 

A IES, por meio da sua equipe de Tecnologia da Informação (TI), iniciará a pedido da 

Comissão Própria de Avaliação (CPA), um projeto de ampliação da divulgação dos resultados, 

utilizando a Tecnologia de QRCODE. Essa tecnologia, permitirá a todos os membros da 

comunidade acadêmica a consulta aos resultados, utilizando seus dispositivos móveis, 

facilitando ainda mais seu acesso aos resultados da autoavaliação. Também, será utilizado 

para pesquisas informais, a mesma tecnologia, em ambientes previamente definidos.  

 

1.3.1 Relatórios da autoavaliação  

Os resultados serão apresentados e discutidos com a comunidade acadêmica. Todos os 

gestores acessarão os relatórios gerais com indicações das potencialidades e fragilidades 

identificadas a partir dos resultados da avaliação e das conclusões das análises. Os 

resultados das autoavaliações serão disponibilizados para toda a comunidade acadêmica, 

seja pelo site da IES, seja em murais distribuídos em suas instalações acadêmicas, e até 

mesmo com a utilização de tecnologia QRCODE.  

Tais dados servirão como excelente instrumento de avaliação do desempenho pessoal e 

institucional, bem como orientam as ações futuras para toda a comunidade acadêmica e 

administrativa da IES.  

http://www.faest.edu.br/
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As Coordenações de curso, face às demandas apresentadas pelos alunos na Autoavaliação 

Institucional, realizarão reuniões com o corpo docente, com o seu Colegiado, e seu Núcleo 

Docente Estruturante (NDE) objetivando identificar as possíveis soluções.  

Os Chefes de setor e técnicos-administrativos receberão os resultados por meio de reuniões 

de trabalho. Os alunos terão acesso aos resultados por meio do relatório disponibilizado na 

biblioteca e de apresentações em salas de aula, feitas pelos Coordenadores de Curso que 

utilizam, na sua gestão, os dados referentes ao seu curso. Os acessos pelos alunos também 

estarão disponíveis por meio de Tecnologia QRCODE.  

Para tal, esses resultados servirão de pauta de reuniões de Núcleos Docentes Estruturantes 

(NDE’s), semanas pedagógicas, colegiado de curso, e equipes de dirigentes.   

A divulgação dos resultados preservará o sigilo dos avaliados e traduz o sentimento geral da 

comunidade interna e externa. Os resultados gerais do processo de autoavaliação serão 

apresentados aos gestores da IES, na forma de relatórios quantitativos e qualitativos, 

acompanhados da recomendação de ações estimuladoras e/ou corretivas referentes aos 

pontos chaves diagnosticados e discutidos em reuniões setoriais. Os resultados do 

desempenho docente individual ficarão disponibilizados no portal de cada professor, que 

poderá analisar seu desempenho.  

Os Coordenadores de curso e setores serão orientados a discutir todos os resultados 

referentes à qualidade com professores, alunos e técnicos-administrativos, de tal forma que 

se crie uma sinergia interna para a melhoria constante da qualidade das ações político-

acadêmicas e administrativas, de acordo com a missão institucional.  

Portanto, há previsão de divulgação pública dos resultados, tanto para a comunidade interna 

quanto externa. Os meios utilizados para a divulgação dessas informações e a metodologia 

usada, além dos citados anteriormente, serão as redes sociais, portal do aluno, murais, e-

mail, reuniões de colegiado de curso, NDE, reuniões com os representantes de curso e 

reuniões da coordenação com os docentes, ficando, assim, a comunidade acadêmica ciente 

de todo o processo de autoavaliação, pois essa divulgação se caracteriza como uma 

estratégia primordial para a IES.  
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Não obstante, a FAEST descreve também um modelo de sistematização dos dados coletados, 

que se caracteriza pela interlocução entre os diversos sujeitos que fazem parte da instituição 

e os diversos focos onde os processos educacionais, gerenciais e administrativos se efetivam.  

Também no Projeto de Autoavaliação, relata o comprometimento da IES com o processo de 

autoavaliação, e são utilizados meios formais de comunicação com todas as áreas avaliadas 

como, por exemplo, carta ao líder do setor administrativo ou acadêmico, e-mails, cartazes 

informativos e site. A sistemática de apuração dos resultados contempla os múltiplos 

recortes da avaliação:  

a) quanto à metodologia: quantitativa e qualitativa;  

b) quanto à instância: interna e externa;  

c) quanto aos objetivos;  

d) quanto à tomada de decisão;  

e) quanto ao mérito;  

f)   quanto à construção coletiva.  
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EIXO 2 - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

  

2.1 Missão, objetivos, metas e valores institucionais   

2.1.1 Missão  

A missão institucional da IES consiste em:  

“Oferecer Educação Superior de excelência, com a utilização de tecnologias de 

informação e comunicação e metodologias inovadoras de aprendizagem, 

proporcionando a formação de profissionais, capazes de promoverem a transformação 

e o desenvolvimento da sociedade”. 

 

2.1.2 Visão 

Ser reconhecida pela excelência no ensino e extensão, tornando-se referência em seus 

cursos.  

 

2.1.3 Valores 

✓ Ética e Responsabilidade; 

✓ Respeito às pessoas e seus direitos; 

✓ Compromisso com o ensino-aprendizagem; 

✓ Transparência nas ações Institucionais;  

✓ Inovação. 

 

2.1.4 Objetivos e metas   

A IES definiu como seus principais objetivos e metas para garantir êxito no planejamento e 

gestão institucional os seguintes:   
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OBJETIVOS/METAS AÇÕES 
CRONOGRAMA 

2020 2021 2022 2023 2024 

 

 

Implantar a EAD 

Solicitação do 
Credenciamento 
Institucional para EAD   

     

Elaboração dos PPC’s dos 
cursos EAD e submissão ao 
CONSUP. 

     

Adequação do Regimento p/ 
EAD e submissão ao 
CONSUP. 

     

Elaboração de Política para 
EAD, normas e 
regulamentos, e submissão 
ao CONSUP. 

     

Elaboração da proposta 
orçamentária em cada 
exercício, para garantir a 
sustentabilidade financeira 
da Instituição 

     

Autorizar os Cursos de EAD 
previstos neste PDI 

Implementação Cursos  de 
graduação 

     

Disponibilizar para toda 
comunidade acadêmica, 
todos os regulamentos e 

documentos institucionais 
para leitura em QRCODE 

 

Implementar e disponibilizar 
no site, murais da IES e 
locais de fácil visualização, 
os documentos institucionais 
através da leitura e 
download em QrCode 

     

Capacitação do corpo 
docente em EaD e em 

metodologias ativas de 
aprendizagem, corpo de 

tutores, equipe 
multidisciplinar e pessoal 
técnico administrativo em 

EaD 

Realizar a capacitação e 
formação continuada dos 
atores envolvidos direta e 
indiretamente nos Cursos 
EAD 

     

Autorizar os cursos de 
graduação previstos neste 

PDI 

Implementação Cursos  de 
graduação 
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Implementar o Plano de 
Carreira Docente e de 

Tutores 

Elaborar o plano de carreira 
docente e de tutores 

     

Implementar o plano de 
carreira docente e de 
tutores  

     

 

Implementar o Plano de 
Carreira do Corpo Técnico-

Administrativo  

Elaborar o plano de carreira 
técnico-administrativo  

     

Implementar o plano de 
carreira técnico-
administrativo  

     

 

Implantar a política de 
iniciação científica 

Promoção e 
desenvolvimento de 
projetos de iniciação 
científica para docentes e 
discentes. 

     

Implantar a política de 
extensão  

Promoção e 
Desenvolvimento de 
atividades de extensão para 
os corpos docente, discente 
e sociedade 

     

 

 

Ter um Corpo Docente 
Qualificado 

Contratação de professores 
e tutores qualificados e 
titulados, e apoio aos 
mesmos para alcançarem 
titulação maior 

     

Capacitação do Corpo 
Docente e Tutores 

     

Manter o Corpo Técnico-
Administrativo qualificado 

para a realização das 
atividades institucionais 

Promoção da Política de 
Qualificação do Corpo 
Técnico-Administrativo 

     

 

 

 

Desenvolver as ações 
necessárias para garantir os 

espaços para a prática 
profissional 

Promoção de parcerias com 
empresas, instituições 
públicas e privadas, 
movimentos sociais e 
comunidades 

     

Disponibilização dos 
Laboratórios específicos dos 
cursos a serem oferecidos 
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Promoção da adaptação da 
infraestrutura física e 
acadêmica necessária para a 
implantação dos cursos 

     

 

 

 

 

 

Disponibilizar a 
Infraestrutura física e 

acadêmica para o 
desenvolvimento da 

instituição e de seus cursos 

Promoção da adaptação ou 
ampliação das instalações 
específicas para os 
laboratórios, a fim de 
atender às necessidades do 
ensino, iniciação científica e 
da extensão.  

     

Ampliação /adaptação das 
instalações para os 
laboratórios específicos para 
os cursos a serem 
oferecidos.  

     

Ampliação e atualização do 
acervo bibliográfico 

     

Atualização tecnológica de 
todos os equipamentos da 
instituição, segundo as 
necessidades pedagógicas  

    

 

 

 

 

 

Promover a avaliação 
contínua das atividades 
desenvolvidas pela IES 

Implantação e 
desenvolvimento do Projeto 
de Autoavaliação 

     

Constituição da Comissão 
Própria de Avaliação nos 
moldes do SINAES 

     

Acompanhamento das 
avaliações da CPA, e 
implementação das 
alterações necessárias 
propostas pela Comissão 

     

 

Possibilitar o 
desenvolvimento de 

iniciativas que 
proporcionem a articulação 

entre os diversos saberes 

Aplicação de metodologias 
ativas de aprendizagem  

     

Atendimento das 
expectativas do mercado de 
trabalho e garantia do 
desenvolvimento do setor e 
os anseios da sociedade 
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Desenvolver profissionais 
capazes de diagnosticar e 

implementar mudanças nas 
esferas públicas e privadas 

Implementação dos Projetos 
Pedagógicos dos Cursos   

     

 

 

Organizar uma forma 
padrão de informações na 

IES 

Formulação e 
desenvolvimento de um 
projeto que padronize a 
comunicação interna e 
externa objetivando a 
personalização das 
informações nas diversas 
mídias 

     

Criar estratégias de 
marketing e propaganda 

para divulgação dos 
projetos institucionais e de 
informações úteis para as 

comunidades interna e 
externa 

Criação e desenvolvimento 
de um Projeto de Marketing 
Educacional   

     

Institucionalização de um 
departamento de Marketing 
Educacional  

     

 

 

 

Promover as condições 
adequadas de acesso e 

permanência dos alunos na 
Faculdade 

Elaboração e divulgação do 
Processo Seletivo  

     

Promoção de Nivelamento e 
reforço aos discentes  

     

Criação do Programa de 
Orientação Psicopedagógica 
(POP)  

     

Atuação para garantir o 
acesso dos alunos à Política 
de concessão de bolsas de 
estudo e descontos diversos 

     

 

Empreender processo de 
inserção social, pensando 

globalmente 

Atuação no reconhecimento 
dos problemas da 
comunidade local e regional 
a partir da prestação de 
serviços especializados 

     

Criação do Núcleo de 
Educação Inclusiva (NEI) 

     

Ampliar e desenvolver 
convênios e parcerias com 

organizações públicas e 
privadas, Instituições do 

Viabilização de ambiente de 
aprendizagem que 
proporcione aproximação 

     

http://www.faest.edu.br/


 

 
Rua Deputado Hitler Sansão, 1038 W – Bairro Jardim do Lago | Tangará da Serra/MT 

                                                Tel: (65) 3326-4650 – www.faest.edu.br                                                 
31 

 

Terceiro Setor e 
comunidade 

com a realidade social 

 

No que diz respeito aos 05 eixos, a IES definiu os seguintes objetivos: 

Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional. 

OBJETIVOS: 

✓ Promover melhorias continuas no projeto de autoavaliação institucional ampliando 

sua abrangência enquanto instrumento de gestão maximizando os acertos nas 

tomadas de decisões.  

✓ Melhorar as estratégias de divulgação e engajamento para viabilizar uma ampla 

sensibilização da comunidade acadêmica quanto a sua relevância.   

✓ Possibilitar a apropriação dos resultados à toda comunidade acadêmica reforçando a 

importância da participação discente nos processos auto avaliativos da IES.  

Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional 

OBJETIVOS: 

✓ Monitorar a aplicação do PDI para que este esteja em consonância com a Missão, os 

Objetivos e Metas da IES e concomitantemente se comuniquem com eficiência com 

as políticas de ensino e extensão, viabilizando os projetos de responsabilidade social. 

✓ Promover um criterioso alinhamento entre o PDI e a política de ensino, priorizando 

os métodos e as técnicas didático-pedagógicas e metodologias que facilitem um 

atendimento educacional especializado e com atividades de avaliação reflexivas e 

interdisciplinares e incentivadora de ações inovadoras. 

✓ Ampliar as políticas institucionais e garantir uma abordagem mais efetiva das ações 

voltadas a valorização da diversidade, do meio ambiente, da memória cultural e 

principalmente intensificar as ações afirmativas em defesa e promoção dos direitos 

humanos e da igualdade étnico-racial sempre pautada na transversalidade. 
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✓ Intensificar o alinhamento do PDI com as políticas institucionais para o 

desenvolvimento econômico e social de forma a promover constantes melhorias nas 

condições de vida da comunidade. 

Eixo 3 –Políticas Acadêmicas 

OBJETIVOS: 

✓ Fomentar as ações acadêmico-administrativas para as atividades de extensão sempre 

em conformidade com as políticas vigentes de estímulo com vistas na efetiva 

melhoria das condições sociais da comunidade externa. 

✓ Promover ações de estímulo e difusão para a produção acadêmica priorizando as 

produções científicas, didático-pedagógicas, tecnológicas, artísticas e culturais, assim 

como, incentivar o corpo docente a participar de eventos de âmbito local, nacional e 

internacional, a produção e publicação em revistas acadêmico-científica. 

✓ Ampliar a política institucional de acompanhamento de egressos e sua respectiva 

inserção no mercado de trabalho, assim como avaliar a atuação do egresso e a 

formação recebida com vistas a melhorar o processo formativo frente às demandas 

do dinâmico mercado de trabalho. 

✓ Reforçar a política de atendimento ao discente com programas de acolhimento, 

permanência, acessibilidade, nivelamento, orientação e acompanhamento de 

estágios não obrigatórios. Proporcionar, sempre que necessário, atendimento 

discente nos setores pedagógicos e administrativos. 

✓ Ampliar as políticas institucionais de fomento e estímulo para a organização e 

participação em eventos na IES e em âmbito local, nacional e internacional, assim 

como incentivar a produção acadêmica discente em encontros e periódicos.  

Eixo 4 – Políticas de Gestão 

OBJETIVOS: 

✓ Promover políticas de capacitação e formação continuada para o corpo docente, 

facilitar e incentivar a participação em eventos científicos e similares, assim como, 
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em cursos que proporcione o desenvolvimento pessoal e qualificação nos programa 

de pós-graduação Stricto Sensu. 

✓ Promover políticas de capacitação e formação continuada para o corpo técnico-

administrativo, facilitar e incentivar a participação em eventos científicos e similares, 

assim como, em cursos que proporcione o desenvolvimento pessoal e qualificação 

nos programas de graduação e de pós-graduação. 

✓ Promover políticas de capacitação e formação continuada para o corpo de tutores 

presenciais e a distância, facilitar e incentivar a participação em eventos científicos e 

similares, assim como, em cursos que proporcione o desenvolvimento pessoal e 

qualificação nos programas de graduação e de pós-graduação. 

✓ Propor uma gestão institucional que respeite a autonomia a representatividade dos 

órgãos gestores e colegiados e a participação de docentes, técnicos, discentes e da 

sociedade civil organizado e dos tutores. 

✓ Acompanhar diligentemente a proposta orçamentária detalhada no PDI em 

consonância com as políticas de ensino e extensão com vistas a ampliação e 

fortalecimento de fontes captadoras de recursos. 

Eixo 5 – Infraestrutura Física 

OBJETIVOS: 

✓ Reforçar a política de ampliação e melhorias nas instalações administrativas de forma 

que atendam as necessidades institucionais, considerando sua adequação às 

atividades pedagógicas e projetos de acessibilidade, assim como um processo 

constante de gerenciamento patrimonial e investimentos em recursos tecnológicos 

atualizados.  

✓ Ofertar salas de aula, sala de professores e espaços para atendimento aos discentes 

que atendam às necessidades institucionais, principalmente quanto à adequação das 

atividades propostas. O monitoramento ser dará com avaliações periódicas dos 

espaços e providenciando adequações e ajustes sempre que necessários. 
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✓ Disponibilizar espaços de convivência e alimentação que supram as necessidades 

institucionais, considerando sua adequação e acessibilidade com avaliações 

periódicas com vistas a manutenção da qualidade. 

✓ Proporcionar uma estrutura física, tecnológica e de pessoal que possibilite a 

execução das atividades previstas no PDI, e que esteja em consonância com o projeto 

pedagógico dos cursos. 

 

O estabelecimento dos objetivos institucionais converte a visão estratégica da IES em metas 

voltadas para resultados, devendo contemplar um cronograma exequível para cada ação a 

ser empreendida.  

Considerando, pois, a condição de estar estabelecida numa região singularizada pelo seu 

dinamismo econômico, a IES elege como meta fundamental ser reconhecida pela qualidade 

das atividades de Ensino e Extensão, e como empreendedora e parceira de projetos que 

possam impulsionar o desenvolvimento da cidade e região, dos municípios circunvizinhos e 

da região médio norte 

Neste sentido, os objetivos estabelecidos e antes enumerados estão expressos em metas e 

ações preferenciais em cujo cumprimento a IES se empenhará no quinquênio, período de 

duração do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).  

Assim, a missão, objetivos, metas e valores estão elencados neste PDI e articulados com a 

Missão da IES, que é “Oferecer Educação Superior de excelência, com a utilização de 

tecnologias de informação e comunicação e metodologias inovadoras de aprendizagem, 

proporcionando a formação de profissionais, capazes de promoverem a transformação e o 

desenvolvimento da sociedade”. A Missão apresenta uma articulação com o 

desenvolvimento por meio do ensino e extensão.  

Tanto a missão quanto a visão, descritos anteriormente, são totalmente coerentes com a 

história e tradição da IES no segmento educacional e coadunam com suas práticas 

pedagógicas. Os valores centralizam-se na busca contínua por inovação em ensino, ciência, 
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tecnologia e interação social. As ações consideradas relevantes para a consolidação dos 

valores da IES sempre foram a busca e promoção da qualidade na educação, por meio do 

ensino, iniciação científica (quando for o caso) e extensão.  

Também a comunidade externa será inserida no processo de desenvolvimento da FAEST, 

tanto por intermédio de participações em cursos de extensão, quanto na participação 

efetiva de projetos sociais, que venham a contribuir para o desenvolvimento de Tangará da 

Serra e região, gerando assim conhecimentos e valorizando a inovação, a criatividade e a 

mudança.  

A IES tem como política o estímulo ao desenvolvimento de ações transversais e 

interdisciplinares como modo de inserção da educação para a sustentabilidade nas 

atividades dos cursos e da IES. Neste sentido, assume o compromisso de orientar seus 

currículos em direção à sustentabilidade, na criação de uma cultura de responsabilidade 

socioambiental e de um desenvolvimento sustentável que gere valor econômico, social e 

ambiental. 

 

2.1.5 Área(s) de atuação acadêmica  

Tendo em vista as áreas definidas pelo CNPq (Ciências Exatas e da Terra, Ciências Biológicas, 

Engenharias, Ciências da Saúde, Ciências Agrárias, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências 

Humanas, Linguística, Letras e Artes), a FAEST organizou seus cursos de graduação 

(licenciatura e bacharelado), ofertados na modalidade presencial e a distância. 

O Curso Presencial ofertado, é o de Pedagogia (Licenciatura). Para este mesmo curso, foi 

solicitado a autorização em EAD.   

Os demais cursos, solicitados na modalidade EAD, estão protocolados no sistema E-Mec, 

conforme segue: 

 

ATO REGULATÓRIO PROCESSO E-MEC Nº VAGAS 

Credenciamento EAD 202013752 NSA 
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Autorização de 
Curso vinculado ao 
Credenciamento 

Ciências Contábeis - Bacharelado 202014264 500 

Pedagogia - Licenciatura 
202014263 500 

 

 

2.2 PDI, Planejamento didático-instrucional e política de ensino de graduação e de pós-

graduação  

As diretrizes norteadoras definidas no Plano de Desenvolvimento da IES estão presentes no 

perfil de formação do estudante e são implementadas no âmbito do curso, concretizadas na 

matriz curricular, no perfil do egresso, na metodologia de ensino e, principalmente, nas 

atividades acadêmicas.  

Em coerência com as diretrizes do PDI, cada curso prevê a realização da construção coletiva 

por meio da articulação entre a comunidade acadêmica e as instâncias colegiadas da IES. Da 

mesma forma, investe na construção permanente da qualidade do ensino, com previsão de 

capacitação contínua de docentes, estímulo ao uso de metodologias que levem o aluno a ser 

construtor do seu conhecimento em busca do contínuo desenvolvimento curricular, por 

meio da atualização e da contextualização dos conteúdos e da interdisciplinaridade, além de 

contemplar espaços para o desenvolvimento de estudos e atividades independentes dos 

alunos, por meio das atividades complementares.  

 

2.2.1 Organização didático-pedagógica da instituição 

 

2.2.1.1 Estrutura curricular 

A estrutura curricular proposta para os cursos de graduação em EaD observou as Diretrizes 

Curriculares Nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação, os perfis 

profissionais dos egressos e, considerou a flexibilidade, a interdisciplinaridade, a diversidade, 

acessibilidade metodológica e a compatibilidade da carga horária total do curso. O percurso 

formativo proposto evidencia a articulação da teoria com a prática.  A partir das matrizes 

curriculares será possível verificar a oferta da disciplina de LIBRAS em caráter optativo, ou 

obrigatório nos casos das licenciaturas, e os mecanismos de familiarização com a 
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modalidade a distância, além de mostrar plenamente a articulação entre os componentes 

curriculares e apresentar elementos comprovadamente inovadores, conforme segue. 

Alguns cuidados foram observados quando da elaboração dos currículos, como a 

preocupação em estimular práticas de estudos independentes, visando uma progressiva 

autonomia profissional e intelectual do aluno e, encorajando-o ao reconhecimento de 

conhecimentos, habilidades e competências adquiridas fora do ambiente escolar, bem como 

fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa individual e coletiva, 

assim como os estágios e a participação em atividades de extensão, as quais poderão são 

incluídas como parte da carga horária. 

 

2.2.1.2 Flexibilidade Curricular 

A flexibilidade curricular implica na formação do discente em um cenário aberto às novas 

demandas dos diferentes campos de conhecimento, de atuação profissional e do contexto 

social. Isso significa imprimir a dinamicidade e a diversidade aos currículos dos cursos de 

graduação, permitindo que o discente tenha opção de lapidar o seu perfil profissional, sem 

detrimento da sua formação generalista, além de contribuir para a sua autonomia 

intelectual. 

A organização curricular dos cursos de graduação em EAD, em consonância com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais, irá contemplar a flexibilidade curricular nos seguintes aspectos: 

 

I. Estágios Supervisionados que promovem a integração teoria/prática, propiciando a 

complementação do processo ensino-aprendizagem. Trata-se de um instrumento de 

inserção profissional, que proporciona aos estudantes a participação em situações 

reais de vida e trabalho, por meio de treinamento prático, de aperfeiçoamento 

técnico-cultural, científico e de relacionamento humano. 

II. Atividades Interdisciplinares Virtuais (AIV’s) são parte integrante das Atividades 

Complementares, que contemplam temas da atualidade e assuntos relacionados às 
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áreas e subáreas do curso, além de disporem de ferramentas tecnológicas de ensino 

e aprendizagem que viabilizam a prática de estudos independentes. 

III. Atividades de Extensão desenvolvidas pelo curso, permitem ao aluno de optar por 

acompanhar um projeto voltado à construção de conhecimento para o 

desenvolvimento social da comunidade na qual está inserido. 

IV. Cursos, Minicursos, Palestras, Semanas do Conhecimento, Visitas Técnicas, 

Programas de Iniciação Científica e demais atividades que são periodicamente 

ofertados aos alunos. 

 

I. Articulação da teoria com a prática quando são adotadas as Metodologias Ativas de 

Ensino-Aprendizagem utilizadas no curso. Estas metodologias têm algumas 

características principais: 

  

i. O aluno é responsável por seu aprendizado, o que inclui a organização de seu tempo 

e a busca de oportunidades para aprender; 

ii. O currículo é integrado e integrador, e fornece uma linha condutora geral, no intuito 

de facilitar e estimular o aprendizado.  Essa linha se traduz nas Unidades de 

Aprendizagem e nos problemas que deverão ser discutidos e resolvidos nos grupos 

tutoriais; 

iii. A IES oferece uma grande variedade de oportunidades de aprendizado através de 

laboratórios, campos de estágios organizacionais e comunitários, bibliotecas virtuais 

e acesso ao AVA; 

iv. O aluno é precocemente inserido em atividades práticas relevantes para sua futura 

vida profissional; 

v. O aluno é constantemente avaliado em relação à sua capacidade cognitiva e ao 

desenvolvimento formativo de habilidades necessárias à profissão; 

vi. O trabalho em grupo e a cooperação interdisciplinar e multiprofissional são 

estimulados; 

http://www.faest.edu.br/


 

 
Rua Deputado Hitler Sansão, 1038 W – Bairro Jardim do Lago | Tangará da Serra/MT 

                                                Tel: (65) 3326-4650 – www.faest.edu.br                                                 
39 

 

vii. A assistência ao aluno é individualizada, de modo a possibilitar a acessibilidade 

metodológica para que ela discuta suas dificuldades com profissionais envolvidos 

com o gerenciamento do currículo e o estímulo à aprendizagem, quando necessário. 

 

II. Diversidade e Acessibilidade Metodológica, Pedagógica e Atitudinal, quando são 

trabalhados componentes curriculares com temas relacionados à inclusão, à diversidade, 

à educação ambiental, à educação das relações étnico-raciais e a educação para os 

direitos humanos. Dessa forma, essas discussões se integram às disciplinas da estrutura 

curricular dos cursos, de modo transversal, contínuo e permanente. Os temas serão 

levados à formação dos alunos, propiciando formar profissionais conscientes e críticos 

sobre as relações humanas, à equidade e o respeito à natureza.  

 

III. Disciplinas Optativas previstas na matriz do curso, que promovem a flexibilização do 

currículo por meio de um elenco de disciplinas à escolha dos alunos, para que tenham a 

oportunidade de aprofundar em uma determinada área da sua atividade profissional. 

 

 

2.2.1.3 Interdisciplinaridade 

A interdisciplinaridade oferece uma nova postura diante do conhecimento e uma mudança 

de atitude em busca do indivíduo como ser integral. Trata-se de uma proposta onde a forma 

de ensinar leva em consideração a construção do conhecimento pelo aluno, garantindo a 

construção de um conhecimento globalizante, rompendo com os limites dos conteúdos 

curriculares. Não se trata de unir as unidades curriculares, mas utilizar uma prática de ensino 

em que cada um destes conteúdos estejam interligados e façam parte da realidade do aluno. 

Assim, as disciplinas continuam separadas, mas o aluno compreende que os conteúdos 

fazem parte de uma totalidade. 

Seguindo essa linha, é possível inferir que uma organização curricular da IES parte do 

pressuposto que o conhecimento adquirido em uma determinada disciplina não deve ter um 

fim em si mesmo, mas deve servir de base para a assimilação de conteúdos que serão 

abordados em outras atividades formativas. Assim, o desenvolvimento das habilidades e 
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competências dos discentes não se faz a partir de uma única fonte de conhecimento, e sim 

pelo sinergismo entre conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais provenientes das 

mais variadas disciplinas e áreas do conhecimento.  

Na organização curricular proposta, a interdisciplinaridade é trabalhada principalmente nos 

seguintes elementos: 

 

I.  Nas ferramentas de ensino e aprendizagem utilizadas pelos docentes e tutores, as 

quais buscam estabelecer interfaces e conexões entre as disciplinas que ministram 

com as demais.  

II. Em atividades práticas, denominadas “Atividades Interdisciplinares Virtuais – AIV’s” 

que cobram dos alunos a solução de problemas, reais ou contextualizados, 

demandando a mobilização de conceitos provenientes de várias disciplinas e áreas do 

conhecimento.  

III. Na Peer Instruction, uma metodologia ativa relativamente simples, e inovadora, 

concebida pelo prof. Eric Mazur, da Universidade de Harvard. Ela faz com que os 

alunos participem ativamente do processo de aprendizagem e o tutor presencial 

passa a ser um importante moderador, problematizando questões interdisciplinares 

e problemas locais. 

 

A interdisciplinaridade, apresenta-se essencialmente como uma crítica à 

“compartimentalização” do saber e ao isolamento das disciplinas em grades, pois busca o 

acesso à totalidade e à complexidade do conhecimento no diálogo e na interação entre as 

várias disciplinas das diferentes áreas, visando à superação da dicotomia entre o teórico e o 

prático e à constituição de novos espaços de investigação. É nessa vertente que na FAEST 

propõem as “AIV’s”, compondo parte da carga horária de Atividades Complementares 

presentes em todos os cursos de Graduação da IES, sejam eles bacharelados, licenciaturas e 

graduações tecnológicas.  
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As “AIV’s” motivam o engajamento de educadores de diferentes áreas do conhecimento 

comprometidos com o diálogo, com a reciprocidade e com o compartilhamento de 

conhecimentos, ao apresentarem orientações para promoção de práticas realistas que 

estimulem os alunos a definir um problema, a examinar várias alternativas para tratá-lo e a 

integrar as várias áreas do conhecimento na elaboração de propostas de intervenção. O 

sucesso dessa atividade pressupõe a mediação contínua dos professores e tutores ao longo 

de todo o processo.  

O papel do professor e do tutor nessa tarefa é fundamental para promoção da autonomia e 

da responsabilidade social do aluno. Por meio de mediações didáticas e práticas pedagógicas 

reflexivas e críticas, tanto o professor quanto o tutor, apoiados pelo aparato tecnológico 

disponível no AVA, incentivarão o aluno à consciência sobre as questões sociais reais e os 

convida a fazer parte do compromisso de transformar, em alguma medida, o seu entorno. 

O trabalho interdisciplinar é obrigatório, coletivo, e será orientado e avaliado pela equipe de 

docentes e tutores das disciplinas das diferentes áreas do conhecimento com as quais o 

aluno dialoga. A cada início de semestre, os professores do curso, representados pelo seu 

Núcleo Docente Estruturante - NDE, definirão os temas e subtemas interdisciplinares a 

serem trabalhados nas “AIV’s”, os quais deverão ser pensados a partir das unidades de 

aprendizagem e dos temas transversais que compõem a estrutura curricular do curso 

estabelecendo uma relação entre teoria e prática.  

 

A coletivização dos trabalhos realizados é feita no AVA, no campo destinado às “AIV’s”. Ali, 

os alunos postarão seus trabalhos, permitindo que todos os colegas da turma os visualizem e 

interajam, conforme mediação do professor e do tutor. A avaliação relativa ao trabalho 

interdisciplinar será considerada na contabilização das horas de atividades complementares 

destinadas a cada semestre, seguindo as orientações do NDE do curso. 

Em cada período, o conjunto das “AIV’s” proporcionará ao aluno a possibilidade de trabalhar 

em equipe e de construir o conhecimento apoiado em base científica, permitindo-lhe a 

análise e a tomada de decisão de forma democrática, clara e sustentada, sempre pautada 

nos princípios éticos. 
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2.2.2 Graduação  

As políticas institucionais da IES estão voltadas para:  

✓ A melhoria da qualidade do ensino e da formação profissional, fomentando e 

reforçando a inovação, a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade nos 

programas acadêmicos; 

✓ A formação do cidadão crítico, ético, criativo e socialmente comprometido com a 

sociedade, capaz de produzir, organizar, difundir e controlar o conhecimento; 

✓ As condições de igualdade no que se referem ao acesso e permanência, tomando 

por base os méritos, capacidade, esforços e perseverança, sem permitir 

discriminação e favorecendo a inclusão das minorias reconhecidas socialmente;  

✓ O desenvolvimento de habilidades que permitam a aprendizagem continuada, nas 

mais diferentes situações de vida;  

✓ A formação que considere os aspectos ligados à socialização, integração, 

cooperação e participação.  

  

A IES elabora seus currículos com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN’s) com 

vistas a atender às necessidades regionais sem, no entanto, desconsiderar a formação básica 

do profissional para que ele possa exercer sua atividade em qualquer outro local. Os 

currículos são construídos de forma a garantir a formação técnica, política e humana do 

aluno. Em todos os cursos são inseridas atividades complementares, disciplinas optativas 

e/ou de tópicos especiais que, além de enriquecer a formação geral do aluno, propiciam a 

flexibilização dos currículos.  

A organização e o planejamento das situações didáticas de ensino-aprendizagem têm como 

objetivo principal promover a relação dos conhecimentos e dos valores inerentes às 

habilidades do profissional em formação, em busca da competência profissional que se 

deseja. A metodologia de trabalho desenvolvida na Instituição é pautada no princípio 

pedagógico da interdisciplinaridade, proporcionando a relação entre os temas tratados e as 

http://www.faest.edu.br/


 

 
Rua Deputado Hitler Sansão, 1038 W – Bairro Jardim do Lago | Tangará da Serra/MT 

                                                Tel: (65) 3326-4650 – www.faest.edu.br                                                 
43 

 

diversas áreas do conhecimento, relação que cada professor deve estabelecer no plano do 

componente curricular sob sua responsabilidade.  

Não obstante, a incorporação de avanços tecnológicos e com metodologias que incentivem, 

além da interdisciplinaridade, a promoção de ações inovadoras, são ações e práticas de 

Ensino que norteiam as atividades da IES. 

Nesta direção, a FAEST pretende implementar em todos os seus cursos, após estudos junto 

aos colegiados e com aprovação dos NDE’s, uma disciplina comum, a priori chamada 

“Laboratório de Aprendizagem Integrada”. Esta será elemento estruturante e estratégico de 

inovação das práticas pedagógicas, que orientará a identidade formativa dos alunos de 

maneira ampla, diversificada e flexível, a fim de lhes propiciar desenvolvimento de 

habilidades e competências que façam face aos desafios da sociedade contemporânea e da 

vida profissional. O LAI será um componente curricular obrigatório de natureza 

eminentemente transversal, materializado em 2 (duas) disciplinas do primeiro ano dos 

cursos, em que os docentes irão trabalhar, transversalmente com seus estudantes, 

competências que vão além do conhecimento técnico. 

No primeiro semestre, a disciplina Laboratório de Aprendizagem Integrada (LAI) buscará 

desenvolver competências relacionadas à criatividade, à resolução de problemas e ao 

autoconhecimento (identidade). Já no segundo semestre do curso, os estudantes 

desenvolverão no LAI as competências que levam em consideração a comunicação, o 

pensamento crítico e o respeito à diversidade. 

 

2.2.3 Cronograma de implantação dos cursos de graduação  

A seguir o cronograma de implantação dos cursos de graduação para o quinquênio 2020 – 

2024:  
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                 Quadro 1 - Cronograma de Implantação dos Cursos de Graduação  

 

NOME DO CURSO  CH VAGAS  TURNO  MODALIDADE  ANO  

Ciências Contábeis 3.300 500  NSA EAD 2020  

Pedagogia 3.520 500 NSA EAD 2020  

Serviço Social 3.300 500 NSA EAD 2022 

Direito 4.120 40 Matutino Presencial 2022 

Direito 4.120 40 Noturno Presencial 2022 

Gestão Pública 2.100 500 NSA EAD 2023 

Gestão Ambiental 2.100 500 NSA EAD 2023 

Agronomia 4.400 500 NSA EAD 2023 

Fisioterapia 4.000 500 NSA EAD 2024 

Produção Sucroalcooleira 2.600 40 Matutino Presencial 2024 

Produção Sucroalcooleira 2.600 40 Noturno Presencial 2024 

   Fonte: Instituição  

 

Nessa perspectiva e considerando a nova concepção trazida pela Lei nº 9.394/96, de 

“trabalho acadêmico efetivo”, a IES organiza as matrizes curriculares de seus cursos de 

graduação priorizando a autoaprendizagem do aluno.  

Essa nova concepção busca a ruptura com o modelo tradicional de educação que condiciona 

a aprendizagem do discente à sua presença em sala de aula e à atuação do professor.  

 

2.2.4 Pós-Graduação   

A IES ofertará cursos de Pós-Graduação Lato Sensu (especialização) nas mais diversas áreas 

do conhecimento. As atividades serão organizadas pela Direção Geral, Coordenação de Pós-

Graduação e Coordenadores de curso, sempre com a perspectiva de aliar a teoria à prática.  
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Atualizar o conhecimento é imprescindível para o sucesso profissional, diferenciando-se no 

mercado de trabalho, assim como desenvolvendo uma extensa e valiosa rede de 

relacionamentos - network.  

Nesse contexto, os cursos que serão oferecidos pela IES estarão direcionados tanto às 

expectativas de aprimoramento acadêmico, como profissional, e têm como objetivo 

atualizar e qualificar profissionais para atuarem no mercado de trabalho em sintonia com os 

avanços científicos e tecnológicos.   

Em cada curso a ser ofertado de pós-graduação, os Colegiados de curso podem pronunciar-

se sobre assuntos didático-pedagógicos na sua esfera de competência, tendo em vista o 

Projeto Pedagógico, ouvindo o Conselho Superior, se necessário.  

Na realização de novas pós-graduações, poderá também, o NDE, propor para aprovação do 

Colegiado de Curso, de Cursos de Pós-Graduação e de Nivelamento ou Atividades de 

Extensão, com vistas a tornar efetiva a aplicação, no âmbito da IES, do princípio da unidade 

entre ensino e extensão.   

 

2.2.5 Cronograma de implantação dos cursos de pós-graduação  

A seguir o cronograma de implantação dos cursos de pós-graduação lato sensu para o 

quinquênio 2020 – 2024:  

        Quadro 2 - Cronograma de Implantação dos Cursos de Pós-Graduação 

  

NOME DO CURSO VAGAS MODALIDADE ANO 

Gestão de Pessoas 60  Presencial  2020 – 2024 

Metodologia e Didática do Ensino Superior 60  Presencial  2020 - 2024  

Educação Infantil 60  Presencial  2020 – 2024 

Psicopedagogia Clínica e Institucional 60  Presencial  2020 - 2024  
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MBA em Gestão Contábil NSA EAD 2022 - 2024  

MBA em Finanças de Mercado NSA EAD 2022 - 2024   

MBA em Contabilidade, Auditoria e Gestão Tributária NSA EAD 2022 - 2024   

MBA em Contabilidade Financeira e Gerencial NSA EAD 2022 - 2024   

Gestão Fiscal e Tributária NSA EAD 2022 - 2024   

Fonte: Instituição  

  

Portanto, conforme explicitado anteriormente e intencionado neste PDI, a existência de 

alinhamento entre as diretrizes no seu planejamento didático-institucional e na política de 

ensino de graduação e de pós-graduação. A IES reafirma a intenção de desenvolver práticas, 

métodos e técnicas de forma bem didática e pedagógica que favoreçam o aprendizado tanto 

no ensino de graduação quanto na pós-graduação (lato sensu). Esse aprendizado dar-se-á na 

introdução de novas tecnologias educacionais, incentivando a prática na articulação 

interdisciplinar e ações inovadoras. Ressalta-se neste contexto, o Laboratório de 

Aprendizagem Integrada (LAI), que se configurará como elemento estruturante estratégico 

de inovação das práticas pedagógicas, que orientará a identidade formativa dos alunos de 

maneira ampla, diversificada e, ao mesmo tempo, flexível, a fim de propiciar-lhes um amplo 

e irrestrito acesso ao conhecimento e ao desenvolvimento de habilidades e competências, 

principalmente as de cunho socioemocionais (comunicação, colaboração, identidade, 

diversidade, criatividade etc.).  

 

2.3 Política e práticas de pesquisa ou iniciação científica, de inovação tecnológica e de 

desenvolvimento artístico e cultural  

A IES adotará a iniciação científica como atributo cultural, complemento ao processo de 

ensino-aprendizagem e como característica de sua práxis-acadêmica.  

A iniciação científica é um instrumento que permite introduzir os estudantes da Graduação 

na pesquisa científica. É a possibilidade de colocar o aluno, desde cedo, em contato direto 

com a atividade científica e engajá-lo na pesquisa. Nesta perspectiva, a iniciação científica 
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caracteriza-se como instrumento adequado de auxílio para a formação de um aluno 

diferenciado.   

Para os professores orientadores, a atividade de iniciação científica estimula a capacidade de 

orientação, a participação na formação de recursos humanos, além de ampliar a produção 

científica da IES.    

Para os alunos, estimula o envolvimento na formação extracurricular, desperta a vocação 

científica, incentivando o aparecimento de novos talentos potenciais. Introduz o estudante 

no domínio do método científico, desenvolvendo o pensar cientificamente e sua criatividade 

na resolução de problemas, oriundos da pesquisa que participa. Desenvolve a capacidade de 

trabalhar em equipe e incentiva a participação nos cursos de pós-graduação.  

Para desenvolvimento de seu Programa de Iniciação Científica (PIC), a IES terá por objetivo a 

concessão de incentivos, através de bolsas, para um projeto semestral ou anual por área de 

conhecimento de seus cursos de Graduação e Pós-graduação ofertados pela IES.  

São objetivos da política de estimula a produção científica na IES:  

Objetivo Geral: Promover ações de incentivo a difusão das produções acadêmicas, sejam 

elas científicas, didático-pedagógicas, tecnológicas, artísticas ou culturais.  

Objetivos Específicos:  

1. despertar vocação científica e incentivar talentos potenciais entre estudantes, 

mediante participação em projeto de pesquisa, elaboração de Trabalho de Conclusão 

de Curso – TCC, quando exigido pelas DCN’s, sob orientação docente;  

2. transmitir ao acadêmico conhecimento de metodologia científica através do estímulo 

à escrita de projetos de pesquisa, planejamento e desenvolvimento dos mesmos;  

3. estimular o desenvolvimento do raciocínio científico, da criatividade e das 

capacidades analítica, crítica e de síntese através do incentivo à redação de projetos 

de pesquisa, de resumos e de artigos científicos, quando exigido pelas DCN’s;  

http://www.faest.edu.br/
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4. melhorar a qualidade do ensino e da extensão mediante a participação em atividades 

de pesquisa que despertam o raciocínio crítico e a proporcionam a vivência 

interdisciplinar;  

5. preparar alunos para especialização e pós-graduação mediante a leitura e discussão 

de artigos científicos e o aprendizado dos aspectos metodológicos científicos;  

6. incentivar o aluno a comunicar o conhecimento científico produzido fomentando a 

participação em congressos e a publicação de artigos em revistas científicas. 

O Programa de Iniciação Científica (PIC) da IES estará sob a responsabilidade do Colegiado do 

Curso e terá suas ações acompanhadas pelo Núcleo de Ensino e Extensão (NUPE). Essas 

atividades serão implementadas por meio dos Projetos Interdisciplinares, utilizando a 

transversalidade entre os cursos de graduação, bem como realizados no contexto dos 

cursos, trabalhos de integração com o mercado e trabalhos de conclusão de curso, com 

vistas ao aprendizado e a produção e difusão de sistemática de conhecimento, e posterior 

transmissão dos resultados à comunidade acadêmica, através de Seminários de 

Apresentação presenciais, bem como divulgação utilizando os meios eletrônicos disponíveis, 

como Portal do Aluno, grupos nas redes sociais, etc… 

  

2.3.1 Inovação Tecnológica  

Todos os laboratórios possuem regulamento de funcionamento, utilização e segurança 

afixado no ambiente interno, por meio de QRCODE. Além disso, possuem relação dos 

softwares instalados nas máquinas, também disponibilizado por meio de QRCODE, porta 

com dimensionamento adequado para cadeirantes e mobiliário dentro das normas de 

acessibilidade e sinalização adequada para cadeirantes. Vale ressaltar que será realizada 

manutenção preventiva semestral nos equipamentos.  
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2.3.2 Metodologia e práticas pedagógicas inovadoras para a EaD  

2.3.2.1 A convergência dos modelos de ensino presencial e a distância 

Refletir sobre o Projeto Pedagógico Institucional da FAEST é pensá-lo no contexto da 

sociedade e nas relações com o país. Nos dias atuais de crise e busca de superação, é 

importante inovar, repensar, fazer rupturas, estabelecer novos paradigmas, criar uma nova 

formulação dos vínculos entre educação e sociedade para orientar o trabalho teórico/prático 

e as decisões políticas institucionais. É necessário que a Instituição, permanentemente, 

busque desafios para a própria superação. 

Os alunos hoje circulam livremente no mundo virtual por um repositório de conteúdos que 

eles mesmos ajudam a construir, como; websites, blogs, redes sociais, Wikipédia, etc. Essas 

possibilidades potencializam o acesso ao conhecimento. É esse contexto que inspira a 

proposta de educação a distância da faculdade. 

Sabe-se que modelo educacional precisa de importantes ajustes. A educação brasileira 

trabalha em um modelo Just in Case, sabendo que o modelo Just in Time funciona melhor. É 

muito provável que nossos alunos não se lembrem nem de 30% do conteúdo visto no 

semestre anterior, como apresentado na figura abaixo.  
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Nesse contexto, por que ainda somos tão fascinados em cobrir todo o conteúdo de 

determinadas disciplinas em sala de aula, sabendo que boa parte deste conteúdo nunca será 

utilizado pelos alunos e, se utilizado, estará ultrapassado ou terá que ser revisto? Não há 

carga horária que seja suficiente neste modelo altamente ineficiente. 

Já é possível constatar que cada aluno possui um ritmo individual de aprendizagem. Por 

exemplo, um aluno pode ter muita dificuldade em língua portuguesa e facilidade em 

matemática, enquanto seu colega pode ter muita dificuldade em matemática e facilidade em 

língua portuguesa, mas ambos têm plenas condições de atingir o nível máximo de 

complexidade desses dois conteúdos. A diferença é que o primeiro precisará de mais tempo 

para aprender língua portuguesa e o segundo demandará mais tempo para aprender 

matemática.  

No modelo presencial tradicional, onde o professor tem como principal objetivo a oferta de 

conteúdo e os alunos são agentes passivos, um mesmo ritmo de ensino é imposto para 

todos, desrespeitando as individualidades inerentes ao processo de aprendizagem. Nosso 

modelo educacional presencial fixa o tempo que cada aluno tem para aprender e flexibiliza a 

aprendizagem. Isso é visto em todas as IES do Brasil, em todos os cursos. Os cursos são 

divididos em semestres, que são divididos em disciplinas, cada uma com uma determinada 

carga horária. Se uma disciplina possui 80 horas, o aluno terá 80 horas-aula em sala de aula 

para aprender um determinado conteúdo.  Alguns aprenderão quase tudo, alguns quase 

nada, a maioria ficará próxima à media, mas aqueles que obtiverem um desempenho 

superior a 60%, na maioria dos casos, é aprovado. Isso significa que um aluno que deixou de 

aprender 40% do que está previsto em um conteúdo programático é aprovado. O tempo 

para a aprendizagem é extremamente rígido, mas o tanto que cada aluno aprende é muito 

flexível. A lógica está invertida! Deveríamos garantir a aprendizagem e flexibilizar o tempo 

que o aluno leva para atingi-la, já que tem um ritmo único. Em outras palavras, pode ser que 

estejamos ensinando de uma forma que os alunos não aprendem. Acabam aprendendo algo, 

dada a enorme carga horaria à qual são submetidos nas suas graduações, mas, 

definitivamente, o modelo presencial tradicional não é o mais eficiente quando se trata de 

aprendizagem. 
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2.3.2.2 A proposta do Ensino Híbrido – a inovação disruptiva no ensino superior brasileiro 

Só será possível manter a perenidade institucional se a FAEST for capaz de criar, como tarefa 

coletiva, um projeto pedagógico transformador, capacitando-o para sua real missão que é 

“Oferecer Educação Superior de excelência, com a utilização de tecnologias de informação e 

comunicação e metodologias inovadoras de aprendizagem, proporcionando a formação de 

profissionais, capazes de promoverem a transformação e o desenvolvimento da sociedade”. 

A  FAEST está ciente de que uma Instituição de Ensino Superior deve ser um espaço 

permanente de inovação, na qual o ensino – incluindo  a atualização dos Projetos 

Pedagógicos de Curso (PPC), o perfil do profissional, as matrizes curriculares, as 

competências e habilidades, os conteúdos (conceituais, procedimentais e atitudinais), as 

disciplinas (unidades de aprendizagem) e eixos temáticos, as metodologias de ensino, as 

atividades de aprendizagem, o processo de avaliação –  a iniciação científica e a extensão 

encontrem espaços para discussões e, consequentemente, revisão de paradigmas, mudança 

de modelos mentais e de hábitos e culturas. 

Ao mesmo tempo em que as mudanças são necessárias, a resistência surge naturalmente no 

contexto. Pessoas, grupos, organizações, sobretudo instituições, precisam encontrar um 

equilíbrio entre a estabilidade e as transformações, aprendendo a reconhecê-las e aceitá-las, 

fazendo-as conviver adequadamente. 

A FAEST compreende que as tecnologias de informação e comunicação transformaram as 

nossas relações e a relação do aluno com o processo de ensino-aprendizagem.  

Quando trabalhamos com objetos de ensino digitais, a oferta do conteúdo se dá em um 

ambiente virtual de aprendizagem (AVA). Isso permite que o aluno acesse o conteúdo, 

disponibilizado em vários formatos (vídeo aulas, telas interativas, desafios de aprendizagem, 

textos, entre outros), em qualquer hora, em qualquer lugar. Essa flexibilidade faz com que 

um aluno que tenha maior dificuldade na assimilação de um determinado conceito dedique 

a ele mais horas de estudo, enquanto um aluno que tenha mais facilidade pode se dedicar 

menos. A oferta de conteúdo em um AVA permite que o aluno estabeleça seu próprio ritmo 
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de aprendizagem. Ferramentas modernas permitem a interação síncrona ou assíncrona 

entre os colegas e entre alunos, professores e tutores.  

Com a evolução tecnológica e metodológica, é muito provável que em muito pouco tempo 

tenhamos um modelo único de educação, que não será exclusivamente a distância nem 

exclusivamente presencial. Teremos um modelo híbrido (ou blended learning), com 

momentos presenciais facilitados por tecnologias da informação e comunicação que 

funcionam muito bem na EaD.  

Neste formato híbrido, os momentos presenciais não devem ser utilizados para a oferta de 

conteúdo. Oferta de conteúdo deve acontecer em qualquer hora, em qualquer lugar, 

respeitando o ritmo de cada aluno. 

A FAEST desenvolverá soluções de aprendizagem que criam novas articulações entre 

professores, alunos e conhecimento, como vídeos, áudios, multimídias etc. A Instituição tem 

buscado novas linguagens e novas tecnologias para se comunicar com os alunos que hoje 

são “navegadores”, circulam por uma ampla gama de informações, fazem uso de diversos 

meios de comunicação e interagem por meio das redes sociais. 

Sendo assim, a oferta de educação a distância da instituição atinge os objetivos propostos 

para os cursos presenciais ultrapassando-os, por ampliar em escala a capacidade de 

atendimento no território nacional com a sua proposta pedagógica inovadora, ao fazer uso 

de fóruns de discussão e de outras ferramentas de comunicação hoje existentes e tão bem-

recebidas pelos alunos.   

A FAEST adota práticas de estudos com metodologias e atividades de aprendizagem que 

provocam em seus alunos o desenvolvimento da autoaprendizagem, estimulando a 

autonomia intelectual e a articulação entre teoria e prática. 
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2.3.2.3 Utilizando as metodologias ativas e a educação a distância para inverter a sala de 

aula 

A sala de aula invertida prevê que tudo que diga respeito à oferta de conteúdo aconteça 

online, enquanto os momentos presenciais são utilizados para a aplicação desse conteúdo, 

através de metodologias ativas de aprendizagem. Neste modelo, a aula acontece em casa 

(ou seja, no AVA) e os momentos presenciais, em sala de aula, são utilizados para a 

resolução de exercícios e problemas (ou seja, a lição de casa é feita na escola e a aula 

acontece em casa). Daí o termo sala de aula invertida (ou flipped classroom).  

O modelo de ensino expositivo, que hoje prevalece, possui um componente 

predominantemente padronizado e instrucional. Este modelo deveria, aos poucos, se 

transformar em um modelo que permeasse os quatro quadrantes da figura abaixo: 

 

 

Já o ensino híbrido possui componentes instrucionais (conteúdo digital e aprendizagem 

adaptativa, por exemplo), componentes que favorecem a construção do conhecimento 

(metodologias ativas e simuladores, por exemplo), componentes mais padronizados e 

componentes mais personalizados, centrados no estudante. A composição de cada um 

destes componentes determinará a eficácia do modelo, considerando aprendizagem e 

satisfação dos alunos. 
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Pesquisas recentes revelam que o modelo híbrido, com inversão da sala de aula, traz mais 

aprendizagem do que o presencial, maior satisfação do que o ensino online. Já temos 

tecnologia de ponta, já temos metodologias altamente eficientes e já temos conteúdo digital 

de alta qualidade. Agora é fazer acontecer! 

 

2.3.2.4 Os encontros presenciais semanais e as atividades de tutoria 

Para atender à metodologia proposta, a faculdade contará com Polos de Apoio Presenciais, 

organizados de forma a atender plenamente a legislação, com infraestrutura adequada, 

acessibilidade, recursos didáticos necessários e tecnologias de informação e comunicação - 

TICs modernas. 

As disciplinas são cursadas por módulos. Cada semestre é composto por dois módulos e cada 

módulo é composto por duas ou três disciplinas. Cada módulo possui a duração de 10 

semanas letivas. 

Exemplo de calendário semestral: 

Semana 01 Semana 02 Semana 03 Semana 04 Semana 05 Semana 06 Semana 07 Semana 08 Semana 09 Semana 10

Horário 01 Disciplina 01 Disciplina 01 Disciplina 01 Disciplina 01 Disciplina 01 Disciplina 01 Disciplina 01 Disciplina 01 Disciplina 01 Disciplina 01

Horário 02 Disciplina 01 Disciplina 01 Disciplina 01 Disciplina 01 Disciplina 01 Disciplina 01 Disciplina 01 Disciplina 01 Disciplina 01 Disciplina 01

Horário 03 Disciplina 02 Disciplina 02 Disciplina 02 Disciplina 02 Disciplina 02 Disciplina 02 Disciplina 02 Disciplina 02 Disciplina 02 Disciplina 02

Horário 04 Disciplina 02 Disciplina 02 Disciplina 02 Disciplina 02 Disciplina 02 Disciplina 02 Disciplina 02 Disciplina 02 Disciplina 02 Disciplina 02

Horário 05

Horário 06

Semana 01 Semana 02 Semana 03 Semana 04 Semana 05 Semana 06 Semana 07 Semana 08 Semana 09 Semana 10

Horário 01 Disciplina 03 Disciplina 03 Disciplina 03 Disciplina 03 Disciplina 03 Disciplina 03 Disciplina 03 Disciplina 03 Disciplina 03 Disciplina 03

Horário 02 Disciplina 03 Disciplina 03 Disciplina 03 Disciplina 03 Disciplina 03 Disciplina 03 Disciplina 03 Disciplina 03 Disciplina 03 Disciplina 03

Horário 03 Disciplina 04 Disciplina 04 Disciplina 04 Disciplina 04 Disciplina 04 Disciplina 04 Disciplina 04 Disciplina 04 Disciplina 04 Disciplina 04

Horário 04 Disciplina 04 Disciplina 04 Disciplina 04 Disciplina 04 Disciplina 04 Disciplina 04 Disciplina 04 Disciplina 04 Disciplina 04 Disciplina 04

Horário 05 Disciplina 05 Disciplina 05 Disciplina 05 Disciplina 05 Disciplina 05 Disciplina 05 Disciplina 05 Disciplina 05 Disciplina 05 Disciplina 05

Horário 06 Disciplina 05 Disciplina 05 Disciplina 05 Disciplina 05 Disciplina 05 Disciplina 05 Disciplina 05 Disciplina 05 Disciplina 05 Disciplina 05

Primeiro Trimestre

Segundo Trimestre

 

Durante o semestre, o aluno se dirige ao Polo uma vez por semana para participar com sua 

turma das atividades que serão orientadas com o apoio do Tutor Presencial. A metodologia 

foi desenvolvida de forma que os encontros integrem as Unidades de Aprendizagem da 

disciplina estruturada no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 
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Cada disciplina terá:  

✓ Material didático institucional: vídeos, infográficos, exercícios, conteúdo teórico, 

biblioteca virtual composta por livros e periódicos digitais; 

✓ Encontros semanais; 

✓ Tutoria presencial e a distância, com profissionais especializados nos conteúdos 

em estudo; 

✓ Provas presenciais obrigatórias; 

✓ Participação em atividades online, por meio do AVA. 

 

As atividades de tutoria da FAEST serão ofertadas em dois formatos: tutorias on line e 

tutorias presenciais. 

As disciplinas oferecidas pela FAEST são estruturadas em 02 (dois) ciclos avaliativos e neste 

período o Tutor on line fará a disponibilização do material da disciplina para os alunos, o 

esclarecimento das dúvidas de conteúdo, a abertura e a mediação dos Fóruns de discussão e 

chats, a correção das questões abertas das avaliações presenciais, de acordo com o gabarito 

elaborado pelo docente e suas instruções. Os temas dos Fóruns serão predefinidos pelo 

professor responsável pela disciplina.   

Agindo assim, os tutores irão dinamizar a interação entre os alunos, otimizar a experiência 

de aprendizagem planejada para as disciplinas, acessando o AVA diariamente, ou seja, não 

devendo permanecer mais de 24 horas sem acessar a sala de aula e contatar os alunos – 

exceção feita aos feriados nacionais e aos finais de semana. 

O Tutor presencial tem um outro importante papel, ao realizar os encontros semanais com 

os alunos.  Neste modelo é utilizada uma metodologia ativa que, diferentemente do modelo 

tradicional, o aluno é engajado de maneira ativa na construção do conhecimento e não 

como mero “receptor” de informações. Teoria e prática andam juntas e visam desenvolver a 

capacidade de construção e análise crítica do conhecimento. 
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Esse tipo de método caracteriza-se por se um modelo de aprendizagem baseado em 

problemas.   

Outro ponto que merece destaque é a inversão da sala de aula, ou seja, realocar as 

atividades de aprendizagem e redistribuir os tempos de estudo. Diferentemente dos 

modelos tradicionais, o contato com o conteúdo de base (instrução direta) acontece fora do 

espaço-tempo da sala de aula, por meio de desafios, vídeos, infográficos, textos e outros. Em 

sala, o tempo é empregado na discussão e debate sobre os conteúdos, na resolução através 

da aplicação de uma metodologia ativa de aprendizagem denominada Peer Instruction.   

O Peer Instruction é uma metodologia ativa criada pelo professor Eric Mazur, do 

departamento de Física da Universidade de Harvard e possui dois objetivos básicos: 

1) Promover a interação entre os estudantes  

2) Trabalhar os conceitos que sirvam de fundamento para a solução de problemas. 

Nos momentos presenciais, os tutores presenciais trabalharão os principais conceitos do 

conteúdo disponibilizado no AVA através da aplicação dos testes conceituais.   

Os testes conceituais possuem o seguinte formato: 

1) Problema proposto pelo tutor; 

2) Reflexão individual (cerca de um minuto para os alunos pensarem na questão e 

elaborarem a resposta); 

3) Respostas individuais (sem que haja discussão com os colegas); 

4) Discussão entre os alunos (cerca de 2 minutos); 

5) Nova rodada de respostas individuais; 

6) Explicação da resposta correta pelo tutor e breve exposição sobre o tema. 

Se o percentual de respostas corretas na primeira rodada de respostas for inferior a 30%, o 

tutor deve intervir, explicando o conceito com mais detalhes, o que tomará um pouco mais 

de tempo. Se o conceito não ficou muito claro para os alunos, dificilmente a discussão será 
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profícua. Neste caso, apenas após uma explicação detalhada o tutor deve seguir com a 

rodada de respostas individuais do teste conceitual. Por outro lado, se o percentual de 

respostas corretas na primeira rodada de respostas for superior a 80%, o tutor pode passar 

para o problema seguinte, sem a necessidade de discussão entre os colegas. Isso significa 

que o conceito já está bem assimilado por boa parte da turma, não havendo necessidade de 

discussão. Este modelo educacional configura uma inversão no formato da sala de aula.  

Desta forma os encontros presenciais semanais são utilizados para desenvolvimento de 

atividades ativas e não para simples reprodução de vídeos, pois assistir vídeos, é uma 

atividade a qual pode ser feita pelo aluno quando do melhor horária de sua conveniência.  

As metodologias ativas de aprendizagem fazem com que a exposição de conteúdo deixe de 

prevalecer nos momentos presenciais, permitindo a aplicação prática desses conteúdos 

através da problematização.  

Com base nos princípios metodológicos expostos, os tutores presenciais devem articular os 

conteúdos com as questões vivenciadas pelos alunos em sua vida profissional e social, 

relacionando os temas trabalhados com as outras disciplinas, permitindo ao aluno 

compreender a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade, priorizando a utilização de 

técnicas que privilegiem a solução de problemas, integrando teoria e prática.  

Os tutores presenciais estarão à disposição dos alunos nas salas de aula dos Polos de Apoio 

Presencial, nos dias e horários dos encontros predefinidos no calendário acadêmico, que 

será disponibilizado ao aluno no portal da instituição. O principal objetivo dos tutores 

presenciais será promover a interação presencial entre os alunos e aplicar as metodologias 

ativas previstas para os encontros presenciais, conforme planejamento de cada disciplina. 

 

2.3.3 Políticas artísticas e culturais  

As atividades artísticas e culturais se colocam como prática que objetiva promover a 

interação da IES com as demandas da sociedade, reafirmando o compromisso social como 

forma de inserção nas ações de promoção e garantia dos valores democráticos, de igualdade 
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e desenvolvimento social, possibilitando a formação do profissional cidadão. Assim, 

periodicamente, a IES promoverá atividades artísticas, culturais e desportivas para a 

comunidade acadêmica e a comunidade externa.  

 

2.3.4 Políticas institucionais e ações acadêmico-administrativas para extensão  

O principal objetivo das atividades de extensão é promover um trabalho de interrelação 

entre a IES e a Sociedade, em que ambas as esferas se complementam e aprendem, sendo 

parceiras no processo de aprendizado que se realiza entre as duas.   

As atividades de extensão que serão desenvolvidas pela IES têm como objetivo primordial 

promover uma relação mutuamente transformadora entre IES e comunidade, articulando 

conhecimento, ciência, ensino, iniciação científica e desenvolvimento social.  

As atividades de extensão da IES se relacionarão com a iniciação científica, inicialmente sob a 

forma de atividades investigativas e com o ensino, constituindo-se, nessa perspectiva, as 

seguintes modalidades:  

✓ Cursos de extensão, ministrados pela IES, que têm como requisito algum nível de 

escolaridade, como parte do processo de educação continuada, e que não se 

caracterizam como atividades regulares do ensino formal de graduação;  

✓ Eventos, compreendendo atividades de curta duração;  

✓ Programas de ação contínua, com o objetivo de desenvolvimento das 

comunidades, a integração social e a integração com programas de extensão de 

instituições de ensino;  

✓ Programas  especiais, compreendendo atividades de duração determinada;  

✓ Prestação de serviços, compreendendo a realização de consultorias, atividades 

assistenciais e outras não incluídas nas modalidades anteriores e que utilizam 

recursos humanos e materiais das diferentes unidades da IES.   
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Portanto, a FAEST adotará a iniciação científica como atributo cultural, complementar ao 

processo de ensino-aprendizagem e como característica de sua práxis-acadêmica. A Iniciação 

Cientifica a ser desenvolvida pela IES define-se como um instrumento que permite introduzir 

os estudantes da Graduação na pesquisa científica. É a possibilidade de colocar o aluno, 

desde cedo, em contato direto com a atividade científica e engajá-lo na pesquisa. Nesta 

perspectiva, a iniciação científica caracteriza-se como instrumento adequado de auxílio para 

a formação de um aluno diferenciado. Ressalta-se que o Programa de Iniciação Científica 

(PIC) está sob a responsabilidade do Colegiado do Curso e tem suas ações acompanhadas 

pela Diretoria Geral e/ou Coordenação Acadêmica.  

Também conforme descrito anteriormente, haverá concessão de incentivos, através de 

bolsas, para um projeto semestral ou anual por área de conhecimento de seus cursos de 

Graduação e Pós-Graduação, e as atividades serão implementadas por meio dos Projetos 

Interdisciplinares realizados no contexto de cursos de graduação, trabalhos de integração 

com o mercado e trabalhos de conclusão de curso, com vistas ao aprendizado e a produção 

e difusão do conhecimento.  

No que tange às atividades artísticas e culturais, estas se colocam como práticas que 

objetivam promover a interação da IES com as demandas da sociedade, reafirmando o 

compromisso social como forma de inserção nas ações de promoção e garantia dos valores 

democráticos, de igualdade e desenvolvimento social, possibilitando a formação do 

profissional cidadão.  

Quanto à Inovação Tecnológica, destaca-se que todos os laboratórios e ambientes possuem 

regulamento de funcionamento, utilização e segurança afixado no ambiente interno, por 

meio de QR CODE.  

No que tange aos cursos ofertados em EAD, estendido aos Polos de Apoio Presencial, as 

ações acadêmico-administrativas previstas para a extensão estão em conformidade com as 

políticas de ensino estabelecidas, considerando práticas efetivas para a melhoria das 

condições sociais da comunidade externa (comunidade onde cada Polo está estabelecido), 

com efetiva divulgação no meio acadêmico (sobretudo digital) e de estímulo com programas 
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de bolsas mantidos com recursos próprios ou de agências de fomento (se for o caso), e 

possibilitam práticas inovadoras. 

São exemplos de algumas ações de extensão, também na modalidade EAD:  

✓ Garantir, anualmente, projetos aprovados e em execução; 

✓ Oferecer cursos livres em EaD e outros para fins de capacitação e atualização de 

profissionais; 

✓ Fortalecer os programas institucionais nas áreas social, cultural, esportiva e 

ambiental com foco nas políticas de educação ambiental; 

✓ Incentivar projetos de educação continuada e responsabilidade social; 

✓ Estimular a participação de alunos e professores em atividades extensionistas que 

contribuam para a diminuição das desigualdades sociais; 

✓ Aperfeiçoar os sistemas de acompanhamento, avaliação e informação das atividades 

extensionistas para as comunidades interna e externa;  

✓ Buscar a sustentabilidade financeira do setor; 

✓ Motivar a criação de programas voltados à diversidade de gênero, orientação sexual, 

igualdade étnica e racial, que estejam direcionados à promoção da igualdade e da 

equidade, incentivando o atendimento às Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

brasileira, Africana e Indígena e às Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos 

Humanos. 
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2.4 Políticas institucionais voltadas à valorização da diversidade, do meio ambiente, da 

memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural e ações afirmativas de 

defesa e promoção dos direitos humanos e da igualdade étnico-racial  

  

2.4.1 Meio Ambiente e Patrimônio Cultural   

Os cursos da IES através de seus Projetos Pedagógicos preveem atividades para 

cumprimento da lei vigente a partir de uma perspectiva contextualizada, cotidiana, 

interdisciplinar e transversal:   

✓ Política de Educação Ambiental: destinada a conscientização da comunidade 

interna e externa, bem como a capacitação de recursos humanos para atuação 

como multiplicadores nos processos de educação ambiental, conscientização e 

sustentabilidade ambiental. Será desenvolvida na forma de projetos de educação 

ambiental que envolvem a participação de toda a comunidade, nos quais serão 

ministrados cursos, realizados workshops e conduzidas campanhas constantes 

com vistas não só para a educação ambiental, propriamente dita, mas na 

capacitação das pessoas para que busquem um futuro com maior sustentabilidade 

e respeito ao meio ambiente;  

✓ Disciplinas no âmbito de alguns cursos: de forma contextualizada a temática da 

educação ambiental é inserida no ementário das disciplinas de alguns cursos, com 

o objetivo de educar e conscientizar o futuro profissional da importância de em 

sua vida futura ter respeito e reconhecimento pela necessidade de se preservar o 

meio ambiente em todos os ambientes da vida cotidiana.  

   

2.4.2 Educação das relações étnico-raciais  

Em cumprimento as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-

raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e africana e indígena, conforme o 

disposto na Lei n° 11.645, de 10/03/2008, na Resolução CNE/CP n° 01, de 17 de junho de 

2004 e na Lei n° 10.639, de 09 de janeiro de 2003 e, a IES criou instrumentos e processos 

que aplica para seu cumprimento a partir de uma perspectiva interdisciplinar e transversal:  
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✓ Programa de Responsabilidade Social: especial ênfase se dá à execução de ações 

de Responsabilidade Social que visem a educação das relações étnico raciais e 

para o ensino de história e cultura não somente afro-brasileira, mas como 

também africana, indígenas e de outros povos que integram a formação étnica 

brasileira. Desta forma, no calendário anual dos cursos haverá eventos destinados 

a esta prática e através da transversalidade, pretende atingir e conscientizar a 

comunidade da importância destas inter-relações;  

✓ Disciplinas no âmbito do curso: de forma contextualizada a temática das relações 

étnico-raciais está inserida no ementário de disciplinas a serem definidas de 

acordo com cada Projeto Pedagógico, definidos na sua Matriz Curricular 

especifica.  A inserção de conteúdo desta temática de forma contextualizada tem 

o objetivo de educar e conscientizar o futuro profissional da importância de em 

sua vida futura, ter respeito e reconhecimento pela diversidade étnica, cultural, 

religiosa, respeitando, valorizando a cultura e história de todos os povos.  

   

2.4.3 Direitos Humanos  

Educação em Direitos Humanos em atendimento à Res. CNE/CP nº 1/2012. Os cursos da IES, 

vem executando ações em cumprimento a Resolução CNE/CP nº 1, de 30 de maio de 2012, 

que institui Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, com instrumentos e 

processos que aplica para seu cumprimento a partir de uma perspectiva interdisciplinar e 

transversal:  

✓ A temática é de forma relevante utilizada na elaboração do Projeto do curso bem 

como respeitada na política de Ensino, extensão e de gestão, bem como nos 

processos de avaliação;  

✓ De forma transversal e interdisciplinar, o respeito aos direitos e dignidades 

humanas são tratadas em conteúdos programáticos de disciplinas;   

✓ Programa de Responsabilidade Social através de ações coordenadas promove 

debates que colocam em destaque os problemas e desafios dos direitos humanos 
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na atualidade como forma de conscientizar a comunidade sobre os obstáculos a 

serem transpostos. 

   

2.4.4 Diversidade   

A IES também realizará programas de inclusão social: no calendário anual de eventos serão 

destinadas atividades para a prática da inclusão social, serão executadas ações, para 

conscientização da diversidade, e outras de sustentabilidade.  

Os cursos ofertados serão alicerçados nas demandas do setor produtivo, garantindo ao 

profissional qualificado o posto de trabalho e a inclusão social do jovem de vulnerabilidade 

social. Esta proposta atenderá a classe empresarial, tendo em vista que a empresa estará 

contratando profissionais com competência adquirida por meio de cursos de qualificação.  

  

2.4.5 Produção Artística  

Com a finalidade de incentivar projetos de extensão que privilegiem a memória cultural da 

região, a produção artística e o patrimônio cultural regional, a IES, promove anualmente 

evento cultural denominado “Noite Cultural”, que se caracterizará como um momento para 

a disseminação da cultura local e regional. Assim, serão convidados artistas locais para fins 

de exporem suas técnicas e apresentarem seus trabalhos, bem como palestrante que 

abordem temáticas voltadas para a memória cultural da região. 

A Noite Cultural tem como objetivo desenvolver as habilidades artísticas dos alunos, 

professores e colaboradores da Instituição, através da educação musical com atividades de 

canto, dinâmicas em grupo e noções de expressão corporal. Ainda, o projeto visa oferecer à 

comunidade acadêmica apresentações, sarais, varais de poesia, festivais de música, entre 

outros eventos que promovam a difusão da cultura artística. 

Outro foco da Noite Cultural é a participação da comunidade em geral na vida cultural da IES, 

estimulando o envolvimento de ambas ao levar as apresentações desenvolvidas pelo projeto 

ao público comum, ou seja, serão uma das formas ou mecanismos para que as ações 
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consolidadas e os resultados destas ações, sejam transmitidos para a comunidade interna e 

externa.   

A Biblioteca também realizará periodicamente eventos culturais, como exposição de obras e 

trabalhos artístico-culturais e ou literários com o objetivo de incentivar a leitura e a 

formação holística.  

 

2.4.6 Patrimônio Cultural   

Com o compromisso ético-político de valorização e preservação da cultura nacional, a IES 

interligará suas ações à promoção de atividades que visam o fortalecimento das raízes 

culturais.  

Portanto, as políticas institucionais para a valorização da diversidade, do meio ambiente, da 

memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural, e as ações afirmativas de 

defesa e promoção dos direitos humanos e da igualdade étnico-racial estão descritos neste 

PDI e estarão vinculadas aos projetos e às atividades de extensão, através da promoção de 

eventos vinculados de maneira transversal e interdisciplinar aos cursos de graduação.  

Também o evento “Noite Cultural”, se consolidará como um dos mecanismos para que as 

ações e os resultados destas ações sejam transmitidos para a comunidade interna e externa.   

 

2.5 PDI e políticas institucionais voltadas ao desenvolvimento econômico e à 

responsabilidade social  

A responsabilidade social de uma IES pode ser medida pelo seu compromisso na condução 

do exercício das funções institucionais - ensino, iniciação científica (se for o caso) e extensão 

- e no planejamento e gestão acadêmico-administrativos, tendo presentes à competência, a 

eficácia e a eficiência da comunidade acadêmica, a fim de contribuir, efetivamente, para a 

inclusão social e o desenvolvimento socioeconômico da região em que está inserida.   
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A defesa do meio ambiente, a diversidade, a sustentabilidade, a preservação da memória 

cultural, da produção artística regional e do patrimônio cultural inserem-se, também, nas 

políticas, diretrizes, estratégias e ações de uma IES com responsabilidade social.   

A responsabilidade social estará presente no desenvolvimento de atividades de extensão 

(cursos e serviços) sobre temas relevantes que tenham impacto na melhoria da qualidade de 

vida da comunidade local e regional, particularmente, os ligados aos cursos e programas de 

educação superior ofertados, bem como no desenvolvimento de ações no ensino e na 

iniciação científica.  

Reconhecidamente, a IES mantém uma constante dedicação e preocupação em contribuir 

para o melhor desenvolvimento da sociedade e pela qualidade de vida das pessoas que 

vivem nas localidades onde está inserida.  

A política de responsabilidade social na IES se caracteriza pelo compromisso com a dimensão 

social e ética da IES, ou seja, da produção, sistematização e divulgação do conhecimento. A 

finalidade de implantação dessa política é, fundamentalmente, a promoção da inclusão 

social, do desenvolvimento econômico e social, da defesa do meio ambiente, da memória 

cultural, da produção artística e do patrimônio cultural.   

A IES, diante do quadro de vulnerabilidade social, implementará projetos de cursos 

profissionalizantes gerenciados por ela própria e em parceria com a classe empresarial, 

organizações não governamentais sem fins lucrativos e órgãos públicos de acordo com a 

demanda do mercado de trabalho.  

Estas ações, além de contribuir para a qualidade de vida do cidadão em questão, estarão 

ajudando na melhoria do quadro social do local onde está inserida e contribuindo para o 

desenvolvimento socioeconômico da região e do país.  

A IES, desde o início das suas atividades, inclui ações de responsabilidade social. Serão 

desenvolvidos programas e projetos: Semanas Integradas, realizadas anualmente, reunindo 

alunos e professores de vários cursos, egressos, e mercado de áreas afins, com o objetivo de 

integrar conhecimentos, promover o networking, estimular novas aprendizagens, adotando 
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estratégias colegiadas de discutir a melhor organização das ações, promovendo a construção 

coletiva, integrada, cooperativa de novos conhecimentos.  

A IES, também realizará as seguintes atividades:  

✓ Agenda Ambiental: palestras, seminários sobre as questões ambientais – água, 

solo, ar e terra;  

✓ Agenda Étnico-Raciais: palestras, seminários, mostras e atividades artístico 

culturais;  

✓ Agenda Direitos Humanos: palestras, seminários, mostras e atividades artístico 

culturais;  

✓ Noite Cultural: espaço de práticas artístico-culturais, na IES, facilitando a vivência 

acadêmica;  

✓ Cinema Comentado: veiculação de filmes valorizando a cultura, a visão holística e a 

integração com a comunidade;  

✓ Campanhas Educativas: ações realizadas junto à comunidade.  

  

2.5.1 Educação Inclusiva  

A Instituição, entende que a educação para a cidadania diz respeito a uma proposta 

educacional inserida em um projeto de transformação social. Para tanto, a IES está 

organizada como um espaço democrático onde prevalece o diálogo e o questionamento 

crítico, baseados no conceito de homem, educação, sociedade e mundo que se quer 

construir. O fato de se poder ter nas salas de aula alunos de diferentes possibilidades exige 

pensar esta aprendizagem de forma inclusiva.  

Cumpre destacar que na última década foram inúmeras as modificações na produção de 

conhecimentos científicos, das mais diferentes áreas, que dizem respeito à compreensão das 

possibilidades humanas, às mudanças de legislação que foram sendo produzidas a partir dos 
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movimentos da cidadania para a conquista de direitos sociais, dentre eles, o da educação 

para todos, referência para as políticas de educação inclusiva.  

Neste sentido, ganham destaque a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, a LDB, 

que nos seus fundamentos, explicitam que o acesso à educação deve ser um direito 

garantido a todos.  

Para a IES, produzir uma Política de Educação Inclusiva torna-se imprescindível uma 

educação pautada no princípio da “cidadania”. A compreensão da educação inclusiva que é 

assumida pela Instituição, requer que os fundamentos e o princípio norteador desta política 

sejam apropriados pelos gestores e educadores, no sentido de:  

✓ Promover o atendimento da demanda, garantindo acesso e permanência na IES;  

✓ Trabalhar com as diferenças sociais a partir da compreensão da diversidade, sendo 

esta, contextualizada social e historicamente;  

✓ Supervisão e controle no cumprimento da legislação vigente, no que tange à 

garantia de direitos do cidadão, eliminando práticas discriminatórias;  

✓ Produzir material didático–pedagógico para atuação junto ao aluno com 

necessidades educativas especiais;  

✓ Promover avanços no desenvolvimento individual; situações que incentivem a 

curiosidade dos alunos, que possibilitem a troca de informações; atividades que 

envolvam observação, resolução de questões específicas (individualmente, em 

dupla, em grupos maiores), propostas de estudos: seminários, júri simulado, de 

acordo com os cursos da IES.  

A IES implantou o Núcleo de Educação Inclusiva (NEI), que tem como objeto principal o 

cuidado da Instituição com as questões relacionadas à inclusão educacional na perspectiva 

da responsabilidade social, favorecendo o cumprimento de princípios que promovam o 

acesso, a permanência e a participação dos discentes.  
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Adicionalmente, a IES propõe capacitar seu corpo docente e técnico administrativo (através 

de cursos e outros) para o atendimento as diferentes necessidades.  

 

2.5.2 Política de Acessibilidade 

De acordo com a Lei 13.146/2015 (art. 3º, inciso I) a “Acessibilidade” é a possibilidade e a 

condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, 

equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus 

sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de 

uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa 

com deficiência ou com mobilidade reduzida. 

Na Sede, haverá o tutor online que será responsável pelo conteúdo, a aprendizagem e a 

avaliação, bem como pelas tarefas oferecidas por meio do AVA. 

A FAEST se preocupa com a acessibilidade tanto nas dimensões arquitetônicas, quanto nas 

dimensões didáticas, pedagógicas, digitais e atitudinais, no acesso aos conteúdos e 

atividades de aprendizagem e na expressão dos alunos em relação à aprendizagem e 

avaliação dos conhecimentos em estudo. 

A infraestrutura da FAEST respeita o critério básico de acessibilidade às pessoas portadoras 

de deficiência ou com mobilidade reduzida, e todos os espaços na sede estão e estarão em 

conformidade com a NBR 9050/20001, da ABNT. 

No tocante à sede, as vagas do estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida, 

estão localizadas o mais próximo possível do acesso principal e em plano horizontal. Junto às 

vagas reservadas, está demarcado no piso o espaço para circulação da pessoa com 

deficiência por meio de faixa e são sinalizadas com o Símbolo Internacional de Acesso 

pintado no piso da vaga em sinalização vertical com rampas para vencer os desníveis 

existentes no percurso entre as vagas reservadas até o interior do prédio. A circulação é 

livre, adequada e sinalizada ligando as vagas reservadas às entradas acessíveis dos prédios, 

conforme critérios definidos pela NBR 9050/2004, da ABNT. 
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No acesso e nas circulações internas de cada prédio, os desníveis na entrada dos prédios são 

eliminados através de rampas acessíveis de acordo com os critérios mínimos também 

definidos pela NBR 9050/2004, da ABNT. 

Também nas áreas de circulação são sinalizadas através de piso tátil direcional, indicando a 

rota acessível (caminho) a ser percorrida. Nas entradas das salas de aula, dos setores 

administrativos, sanitários, biblioteca, salas de atendimento acadêmico há a sinalização por 

placas em braile.  

Todas as salas de aula são acessíveis para as pessoas com deficiência ou com mobilidade 

reduzida. Possuem portas de vão livre com largura mínima de 80 cm (oitenta centímetros) 

quando abertas, espaço para acomodação de aluno em cadeira de rodas em local de boa 

visibilidade e espaço de 150 cm (cento e cinquenta centímetros) de diâmetro para manobra, 

e pelo menos 01 cadeira para pessoa obesa. 

Os balcões ou parte das suas superfícies são adaptados para que se tornem aptos ao 

atendimento de pessoas usuárias de cadeira de rodas. 

A localização dos espaços para pessoas usuárias de cadeira de rodas e dos assentos para 

pessoa com mobilidade reduzida garante a visualização da atividade desenvolvida no palco 

conforme critérios da NBR 9050/2004 da ABNT. 

Na perspectiva de acessibilidade pedagógica, digital e atitudinal, aos conteúdos e atividades 

de aprendizagem, na interação dos alunos a distância com os tutores, e na expressão dos 

alunos em relação à aprendizagem e avaliação dos conhecimentos em estudo a FAEST segue 

o disposto para tradução e intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libra) para os 

deficientes auditivos que não dominam plenamente a alfabetização pela escrita, além da 

disponibilização do software HandTalk no AVA e o software VLibras instalado nos 

equipamentos de toda a IES. 

Para os alunos portadores de visão subnormal ou alunos cegos a FAEST disponibiliza o 

software Dosvox, que oferece codificação e descodificação para conversão de textos em 
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áudio. O sistema permite aos alunos obter a narração dos textos de estudo, das atividades 

de avaliação, e nas interações com os tutores e colegas. 

Acessibilidade Arquitetônica  

A Instituição possui suas instalações adequadas e de acordo com a NBR nº 9.050/04: rampas, 

piso tátil, placas braile, banheiros adaptados, além de possuir um Laudo Técnico de 

Acessibilidade devidamente assinado por profissional especializado.  

Acessibilidade Pedagógica  

A Instituição possui nas estruturas curriculares de seus cursos, a disciplina de LIBRAS 

ofertada de forma obrigatória e/ou optativa, conforme previsto pela legislação educacional.  

Acessibilidade Atitudinal  

A Instituição implantou o Núcleo de Educação Inclusiva (NEI) para melhor atender o aluno, 

como também docentes ou técnicos-administrativos, que tenham alguma deficiência ou 

precisem assistir quem o tem.  

Acessibilidade Digital  

Em todos os computadores da Instituição, existem softwares específicos para atender as 

necessidades de pessoas com deficiências.  

 

2.5.3 Práticas de Empreendedorismo  

Com o escopo de contribuir no perfil empreendedor sustentável e social, de seus 

acadêmicos, bem como disseminar a cultura empreendedora na comunidade, a IES incentiva 

por meio do programa “Empreendedorismo e Responsabilidade Social é na FAEST”, 

atividades de extensão voltadas os aspectos imprescindíveis ao empreendedor, relacionados 

à ousadia, autoconfiança, liderança, criatividade, satisfação pessoal.  

Essas iniciativas também se constituem em uma das estratégias que serão adotadas na IES, 

com vista em desenvolver as competências relacionadas ao egresso que deseja inserir no 
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mercado, aplicando os conhecimentos com habilidades e atitudes, visando a transformação 

de uma sociedade pautada pelos princípios de cidadania e responsabilidade social.  

Assim sendo, a IES, por meio da sua mantenedora, firmará parceria com o Serviço Brasileiro 

de Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE, para que os alunos possam ser capacitados com a 

metodologia do curso de Formação de Jovens Empreendedores, dentre outros, e 

posteriormente possam ser repassados aos alunos de ensino médio de escolas públicas e 

privadas.  

Este convênio que será formalizado com o SEBRAE, e certamente ampliado para a 

Associação Comercial e Industrial de Tangará da Serra – ACITS, Confederação dos Dirigentes 

Lojistas de Tangará da Serra – CDL e Secretaria Estadual e Municipal de Educação, constitui-

se uma ação empreendedora e inovadora para a IES, pois, além das melhorias das condições 

e qualidade de vida, da capacitação e ampliação do conhecimento dos alunos da FAEST, 

estes posteriormente levarão e serão transmissores dos conhecimentos adquiridos, aos 

alunos do Ensino Médio das Escolas Públicas e Privadas de Tangará da Serra e região, e para 

toda a população.  

Conclui-se então, que a responsabilidade social de uma IES pode ser medida pelo seu 

compromisso na condução do exercício das funções institucionais - ensino, iniciação 

científica e extensão - e no planejamento e gestão acadêmico-administrativa, estando 

presentes a competência, a eficácia e a eficiência da comunidade acadêmica, a fim de 

contribuir efetivamente para a inclusão social e o desenvolvimento socioeconômico da 

região em que está inserida.  

Portanto, a responsabilidade social estará presente no desenvolvimento de atividades de 

extensão (cursos e serviços) sobre temas relevantes que tenham impacto na melhoria da 

qualidade de vida da comunidade local e regional, particularmente, os ligados aos cursos e 

programas de educação superior ofertados, bem como no desenvolvimento de ações no 

ensino e na iniciação científica.  

Assim, a Instituição, desde o início das suas atividades, incluirá ações de responsabilidade 

social. Serão desenvolvidos programas, convênios e projetos, tais como: Semanas 
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Integradas, Noite Cultural, Programas de Responsabilidade Social e convênios com o 

SEBRAE, ACITS, CDL, Secretarias de Educação (Estadual e Municipal), Rede Privada de Ensino, 

dentre outros. Estas ações, além empreendedoras, caracterizam-se, para a FAEST como 

inovadoras, pois relacionam-se com a adoção de práticas e procedimentos que irão 

oportunizar a criação de novas ideias, novos projetos, e tem como objetivos a integração de 

conhecimentos, promoção do networking, visam estimular novas aprendizagens, adotando 

estratégias colegiadas de discutir a melhor organização das ações, promovendo a construção 

coletiva, integrada e cooperativa de novos conhecimentos. Estas ações, além de contribuir 

para a melhoria da qualidade de vida dos alunos e da população envolvida, estarão ajudando 

na melhoria do quadro social e econômico da região.  

 

2.6 PDI e política institucional para a modalidade EAD  

Devido a sua especificidade, será instituído o Núcleo de Educação à Distância – NEaD (item 

2.6.3), com equipe multidisciplinar (a ser implantado após o credenciamento), responsável 

pelo desenvolvimento das atividades acadêmico-administrativas da modalidade EAD. 

Entre as políticas da Instituição para o EAD estão:  

✓ a promoção do desenvolvimento da cultura de EaD entre a comunidade acadêmica e 

sociedade civil;  

✓ a articulação entre as diferentes dimensões de ensino para a promoção de cursos a 

distância;  

✓ a fomentação do desenvolvimento de propostas inovadoras e sustentáveis para o 

EaD;  

✓ desenvolvimento de parcerias com instituições educacionais para o EaD;  

✓ a contribuição para garantir a permanência de jovens e adultos à educação superior;  

✓ a implementação de práticas avaliativas integradas ao processo de avaliação 

institucional de modo a assegurar a qualidade de EaD;  
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✓ a formação de discentes por meio de práticas pedagógicas e uso de tecnologias para 

qualificar o discente no processo de ensino-aprendizagem. 

 

2.6.1 Princípios filosóficos e técnico-metodológicos gerais que norteiam as práticas 

acadêmicas da instituição 

Considerando a observação e a reflexão como princípios cognitivos de compreensão da 

realidade, torna-se necessário aprofundar e ampliar a articulação teoria e prática na 

estrutura curricular, integralizando todas as atividades acadêmicas fundamentais para a 

produção do conhecimento na área do curso. Os diversos elementos construídos pelas 

múltiplas atividades de ensino-aprendizagem articulam-se em uma concorrência solidária 

para a criação do sentido e do conhecimento.  

A IES FAEST adota ações inovadoras a partir de práticas de estudos com metodologias ativas 

de aprendizagem e a implementação da sala de aula invertida (maiores detalhes estão 

descritos no item Metodologia) que provocam em seus alunos o desenvolvimento da 

autoaprendizagem, estimulando a autonomia intelectual e a articulação entre teoria e 

prática, plenamente alinhadas ao perfil profissional do egresso do curso.  

Em função de sua missão e dos seus objetivos, a FAEST concentra esforços para contribuir na 

formação integral do indivíduo, despertando-lhe o senso crítico, o critério ético e a 

capacidade de julgar e agir corretamente, formando cidadãos conscientes, capacitados para 

a vida profissional e cívica, conforme as exigências da sociedade moderna.  

Quanto ao ensino, a IES definiu para o quinquênio 2020/2024 os objetivos e as metas: 

✓ Obter credenciamento institucional para oferta de ensino superior a distância; 

✓ Implantar/Intensificar a oferta de disciplinas a distância nos cursos presenciais, 

observando o limite de até 40% da carga horária dos cursos; 

✓ Oferecer cursos de tecnólogos, bacharelados, licenciaturas e Pós-graduação na 

modalidade EaD; 
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✓ Ampliar o número de alunos matriculados; 

✓ Estabelecer políticas institucionais para a permanência do aluno e o controle da 

evasão; 

✓ Melhorar e consolidar a qualidade das diversas atividades de ensino; 

✓ Alcançar conceitos de qualidade positivos dos cursos a distância no Exame Nacional 

de Desempenho dos Estudantes - ENADE, no Conceito Preliminar de Curso – CPC no 

Conceito de Curso - CC;  

✓ Proporcionar condições aos egressos de alcançarem melhores resultados nos exames 

de classes e concursos; 

✓ Dar amplitude à trabalhabilidade do egresso, a partir dos cursos ofertados; 

✓ Estabelecer convênio para a oferta de cursos de Pós-Graduação Lato Sensu;  

✓ Buscar parcerias e convênios para a realização de cursos e estágios em áreas diversas 

para atendimento à demanda da comunidade;  

✓ Manter atualizados e renovados o acervo bibliográfico e as redes de informação da 

Biblioteca; 

O processo educativo do curso atende às políticas definidas no PDI ao propor, na sua 

organização didático-pedagógica, um conjunto de atividades de ensino-aprendizagem que 

orientam para a formação de um cidadão profissional com:  

1) Sólida formação, técnica e científica; 

2) Compromisso com a ética, estética e princípios democráticos; 

3) Formação humanística; 

4) Responsabilidade social, ambiental e cidadania; 

5) Espírito investigativo e crítico; 

6) Capacidade de aprendizagem autônoma e continuada; 

7) Disposição para trabalhar coletivamente. 
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A IES elaborou o Projeto Pedagógico Institucional a partir da reflexão, discussão e 

colaboração de toda a comunidade acadêmica, e assumiu seu cumprimento integral como 

um compromisso institucional, tendo presente em suas ações que este compromisso 

estabeleça os princípios da identidade institucional e expresse a missão, os objetivos, os 

valores, as práticas pedagógicas, as políticas de ensino e extensão e sua incidência social e 

regional.  

Através de critérios pedagógicos, a política de ensino da FAEST privilegia a formação por 

competências e habilidades. Assim a estrutura e a concepção curricular, visam favorecer a 

flexibilidade e a interdisciplinaridade, investem em projetos alinhados com a identidade e 

com a missão institucional, fortalecem diversas modalidades de ensino-aprendizagem, assim 

como fomentam a inovação, a produção do conhecimento e a participação nas atividades e 

compromissos da comunidade acadêmica. Tais aspectos da política institucional são 

expressos no Projeto Pedagógico do Curso na medida em que os componentes curriculares 

promovem o desenvolvimento integral do aluno, centrado em competências e habilidades 

próprias dos profissionais de cada curso. 

 

2.6.2 Organização do EAD  

Para melhor compreensão da estrutura da IES é oportuno observar que esta instituição 

possui duas estruturas simultâneas: 

a) a estrutura administrativa com uma hierarquia paralela à área acadêmica, na qual 

há a formalização do comportamento e dos processos internos (secretaria, 

tesouraria, finanças, recursos humanos, entre outros); 

b) a estrutura acadêmica, mais complexa e que interage constantemente com a 

estrutura administrativa. 

A organização administrativa representada em seu organograma será dividida em áreas 

estratégicas, possuindo inter-relacionamento necessário para a prática das atividades 

acadêmico-administrativas. 
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O setor será composto de acadêmicos, pessoal técnico-administrativo, auxiliares, pessoal de 

tecnologia de informação e toda a infraestrutura de pessoal necessária para a condução do 

processo. 

 

2.6.2.1 Metodologias e práticas pedagógicas para o EAD 

2.6.2.1.1 Ensino Hibrido 

Só será possível manter a perenidade institucional se a FAEST for capaz de criar, como tarefa 

coletiva, um projeto pedagógico transformador, capacitando-o para sua real missão que é 

“Oferecer Educação Superior de excelência, com a utilização de tecnologias de informação e 

comunicação e metodologias inovadoras de aprendizagem, proporcionando a formação de 

profissionais, capazes de promoverem a transformação e o desenvolvimento da sociedade”. 

A  FAEST está ciente de que uma Instituição de Ensino Superior deve ser um espaço 

permanente de inovação, na qual o ensino – incluindo  a atualização dos Projetos 

Pedagógicos de Curso (PPC), o perfil do profissional, as matrizes curriculares, as 

competências e habilidades, os conteúdos (conceituais, procedimentais e atitudinais), as 

disciplinas (unidades de aprendizagem) e eixos temáticos, as metodologias de ensino, as 

atividades de aprendizagem, o processo de avaliação –  a iniciação científica e a extensão 

encontrem espaços para discussões e, consequentemente, revisão de paradigmas, mudança 

de modelos mentais e de hábitos e culturas. 

Ao mesmo tempo em que as mudanças são necessárias, a resistência surge naturalmente no 

contexto. Pessoas, grupos, organizações, sobretudo instituições, precisam encontrar um 

equilíbrio entre a estabilidade e as transformações, aprendendo a reconhecê-las e aceitá-las, 

fazendo-as conviver adequadamente. 

A FAEST compreende que as tecnologias de informação e comunicação transformaram as 

nossas relações e a relação do aluno com o processo de ensino-aprendizagem.  

Quando trabalhamos com objetos de ensino digitais, a oferta do conteúdo se dá em um 

ambiente virtual de aprendizagem (AVA). Isso permite que o aluno acesse o conteúdo, 
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disponibilizado em vários formatos (vídeo aulas, telas interativas, desafios de aprendizagem, 

textos, entre outros), em qualquer hora, em qualquer lugar. Essa flexibilidade faz com que 

um aluno que tenha maior dificuldade na assimilação de um determinado conceito dedique 

a ele mais horas de estudo, enquanto um aluno que tenha mais facilidade pode se dedicar 

menos. A oferta de conteúdo em um AVA permite que o aluno estabeleça seu próprio ritmo 

de aprendizagem. Ferramentas modernas permitem a interação síncrona ou assíncrona 

entre os colegas e entre alunos, professores e tutores.  

Com a evolução tecnológica e metodológica, é muito provável que em muito pouco tempo 

tenhamos um modelo único de educação, que não será exclusivamente a distância nem 

exclusivamente presencial. Teremos um modelo híbrido (ou blended learning), com 

momentos presenciais facilitados por tecnologias da informação e comunicação que 

funcionam muito bem na EaD.  

Neste formato híbrido, os momentos presenciais não devem ser utilizados para a oferta de 

conteúdo. Oferta de conteúdo deve acontecer em qualquer hora, em qualquer lugar, 

respeitando o ritmo de cada aluno. 

A FAEST desenvolverá soluções de aprendizagem que criam novas articulações entre 

professores, alunos e conhecimento, como vídeos, áudios, multimídias etc. A Instituição tem 

buscado novas linguagens e novas tecnologias para se comunicar com os alunos que hoje 

são “navegadores”, circulam por uma ampla gama de informações, fazem uso de diversos 

meios de comunicação e interagem por meio das redes sociais. 

Sendo assim, a oferta de educação a distância da instituição atinge os objetivos propostos 

para os cursos presenciais ultrapassando-os, por ampliar em escala a capacidade de 

atendimento no território nacional com a sua proposta pedagógica inovadora, ao fazer uso 

de fóruns de discussão e de outras ferramentas de comunicação hoje existentes e tão bem-

recebidas pelos alunos.   

A FAEST adota práticas de estudos com metodologias e atividades de aprendizagem que 

provocam em seus alunos o desenvolvimento da autoaprendizagem, estimulando a 

autonomia intelectual e a articulação entre teoria e prática. 
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2.6.2.1.2 Metodologias Ativas 

A sala de aula invertida prevê que tudo que diga respeito à oferta de conteúdo aconteça 

online, enquanto os momentos presenciais são utilizados para a aplicação desse conteúdo, 

através de metodologias ativas de aprendizagem. Neste modelo, a aula acontece em casa 

(ou seja, no AVA) e os momentos presenciais, em sala de aula, são utilizados para a 

resolução de exercícios e problemas (ou seja, a lição de casa é feita na escola e a aula 

acontece em casa). Daí o termo sala de aula invertida (ou flipped classroom).  

O modelo de ensino expositivo, que hoje prevalece, possui um componente 

predominantemente padronizado e instrucional. Este modelo deveria, aos poucos, se 

transformar em um modelo que permeasse os quatro quadrantes da figura abaixo: 

 

 

Já o ensino híbrido possui componentes instrucionais (conteúdo digital e aprendizagem 

adaptativa, por exemplo), componentes que favorecem a construção do conhecimento 

(metodologias ativas e simuladores, por exemplo), componentes mais padronizados e 

componentes mais personalizados, centrados no estudante. A composição de cada um 

destes componentes determinará a eficácia do modelo, considerando aprendizagem e 

satisfação dos alunos. 
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Pesquisas recentes revelam que o modelo híbrido, com inversão da sala de aula, traz mais 

aprendizagem do que o presencial, maior satisfação do que o ensino online. Já temos 

tecnologia de ponta, já temos metodologias altamente eficientes e já temos conteúdo digital 

de alta qualidade. Agora é fazer acontecer! 

 

2.6.2.1.3 Encontros Presenciais semanais e atividades de tutoria 

Para atender à metodologia proposta, a faculdade contará com Polos de Apoio Presenciais, 

organizados de forma a atender plenamente a legislação, com infraestrutura adequada, 

acessibilidade, recursos didáticos necessários e tecnologias de informação e comunicação - 

TICs modernas. 

As disciplinas são cursadas por módulos. Cada semestre é composto por dois módulos e cada 

módulo é composto por duas ou três disciplinas. Cada módulo possui a duração de 10 

semanas letivas. 

Exemplo de calendário semestral: 

Semana 01 Semana 02 Semana 03 Semana 04 Semana 05 Semana 06 Semana 07 Semana 08 Semana 09 Semana 10

Horário 01 Disciplina 01 Disciplina 01 Disciplina 01 Disciplina 01 Disciplina 01 Disciplina 01 Disciplina 01 Disciplina 01 Disciplina 01 Disciplina 01

Horário 02 Disciplina 01 Disciplina 01 Disciplina 01 Disciplina 01 Disciplina 01 Disciplina 01 Disciplina 01 Disciplina 01 Disciplina 01 Disciplina 01

Horário 03 Disciplina 02 Disciplina 02 Disciplina 02 Disciplina 02 Disciplina 02 Disciplina 02 Disciplina 02 Disciplina 02 Disciplina 02 Disciplina 02

Horário 04 Disciplina 02 Disciplina 02 Disciplina 02 Disciplina 02 Disciplina 02 Disciplina 02 Disciplina 02 Disciplina 02 Disciplina 02 Disciplina 02

Horário 05

Horário 06

Semana 01 Semana 02 Semana 03 Semana 04 Semana 05 Semana 06 Semana 07 Semana 08 Semana 09 Semana 10

Horário 01 Disciplina 03 Disciplina 03 Disciplina 03 Disciplina 03 Disciplina 03 Disciplina 03 Disciplina 03 Disciplina 03 Disciplina 03 Disciplina 03

Horário 02 Disciplina 03 Disciplina 03 Disciplina 03 Disciplina 03 Disciplina 03 Disciplina 03 Disciplina 03 Disciplina 03 Disciplina 03 Disciplina 03

Horário 03 Disciplina 04 Disciplina 04 Disciplina 04 Disciplina 04 Disciplina 04 Disciplina 04 Disciplina 04 Disciplina 04 Disciplina 04 Disciplina 04

Horário 04 Disciplina 04 Disciplina 04 Disciplina 04 Disciplina 04 Disciplina 04 Disciplina 04 Disciplina 04 Disciplina 04 Disciplina 04 Disciplina 04

Horário 05 Disciplina 05 Disciplina 05 Disciplina 05 Disciplina 05 Disciplina 05 Disciplina 05 Disciplina 05 Disciplina 05 Disciplina 05 Disciplina 05

Horário 06 Disciplina 05 Disciplina 05 Disciplina 05 Disciplina 05 Disciplina 05 Disciplina 05 Disciplina 05 Disciplina 05 Disciplina 05 Disciplina 05

Primeiro Trimestre

Segundo Trimestre

 

Durante o semestre, o aluno se dirige ao Polo uma vez por semana para participar com sua 

turma das atividades que serão orientadas com o apoio do Tutor Presencial. A metodologia 

foi desenvolvida de forma que os encontros integrem as Unidades de Aprendizagem da 

disciplina estruturada no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 
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Cada disciplina terá:  

✓ Material didático institucional: vídeos, infográficos, exercícios, conteúdo teórico, 

biblioteca virtual composta por livros e periódicos digitais; 

✓ Encontros semanais; 

✓ Tutoria presencial e a distância, com profissionais especializados nos conteúdos 

em estudo; 

✓ Provas presenciais obrigatórias; 

✓ Participação em atividades online, por meio do AVA. 

 

As atividades de tutoria da FAEST serão ofertadas em dois formatos: tutorias on line e 

tutorias presenciais. 

As disciplinas oferecidas pela FAEST são estruturadas em 02 (dois) ciclos avaliativos e neste 

período o Tutor on line fará a disponibilização do material da disciplina para os alunos, o 

esclarecimento das dúvidas de conteúdo, a abertura e a mediação dos Fóruns de discussão e 

chats, a correção das questões abertas das avaliações presenciais, de acordo com o gabarito 

elaborado pelo docente e suas instruções. Os temas dos Fóruns serão predefinidos pelo 

professor responsável pela disciplina.   

Agindo assim, os tutores irão dinamizar a interação entre os alunos, otimizar a experiência 

de aprendizagem planejada para as disciplinas, acessando o AVA diariamente, ou seja, não 

devendo permanecer mais de 24 horas sem acessar a sala de aula e contatar os alunos – 

exceção feita aos feriados nacionais e aos finais de semana. 

O Tutor presencial tem um outro importante papel, ao realizar os encontros semanais com 

os alunos.  Neste modelo é utilizada uma metodologia ativa que, diferentemente do modelo 

tradicional, o aluno é engajado de maneira ativa na construção do conhecimento e não 

como mero “receptor” de informações. Teoria e prática andam juntas e visam desenvolver a 

capacidade de construção e análise crítica do conhecimento. 

http://www.faest.edu.br/
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Esse tipo de método caracteriza-se por se um modelo de aprendizagem baseado em 

problemas.   

Outro ponto que merece destaque é a inversão da sala de aula, ou seja, realocar as 

atividades de aprendizagem e redistribuir os tempos de estudo. Diferentemente dos 

modelos tradicionais, o contato com o conteúdo de base (instrução direta) acontece fora do 

espaço-tempo da sala de aula, por meio de desafios, vídeos, infográficos, textos e outros. Em 

sala, o tempo é empregado na discussão e debate sobre os conteúdos, na resolução através 

da aplicação de uma metodologia ativa de aprendizagem denominada Peer Instruction.   

O Peer Instruction é uma metodologia ativa criada pelo professor Eric Mazur, do 

departamento de Física da Universidade de Harvard e possui dois objetivos básicos: 

a) Promover a interação entre os estudantes;  

b) Trabalhar os conceitos que sirvam de fundamento para a solução de problemas. 

Nos momentos presenciais, os tutores presenciais trabalharão os principais conceitos do 

conteúdo disponibilizado no AVA através da aplicação dos testes conceituais.   

Os testes conceituais possuem o seguinte formato: 

I. Problema proposto pelo tutor; 

II. Reflexão individual (cerca de um minuto para os alunos pensarem na questão e 

elaborarem a resposta); 

III. Respostas individuais (sem que haja discussão com os colegas); 

IV. Discussão entre os alunos (cerca de 2 minutos); 

V. Nova rodada de respostas individuais; 

VI. Explicação da resposta correta pelo tutor e breve exposição sobre o tema. 

Se o percentual de respostas corretas na primeira rodada de respostas for inferior a 30%, o 

tutor deve intervir, explicando o conceito com mais detalhes, o que tomará um pouco mais 

de tempo. Se o conceito não ficou muito claro para os alunos, dificilmente a discussão será 

http://www.faest.edu.br/
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profícua. Neste caso, apenas após uma explicação detalhada o tutor deve seguir com a 

rodada de respostas individuais do teste conceitual. Por outro lado, se o percentual de 

respostas corretas na primeira rodada de respostas for superior a 80%, o tutor pode passar 

para o problema seguinte, sem a necessidade de discussão entre os colegas. Isso significa 

que o conceito já está bem assimilado por boa parte da turma, não havendo necessidade de 

discussão. Este modelo educacional configura uma inversão no formato da sala de aula.  

Desta forma os encontros presenciais semanais são utilizados para desenvolvimento de 

atividades ativas e não para simples reprodução de vídeos, pois assistir vídeos, é uma 

atividade a qual pode ser feita pelo aluno quando do melhor horária de sua conveniência.  

As metodologias ativas de aprendizagem fazem com que a exposição de conteúdo deixe de 

prevalecer nos momentos presenciais, permitindo a aplicação prática desses conteúdos 

através da problematização.  

Com base nos princípios metodológicos expostos, os tutores presenciais devem articular os 

conteúdos com as questões vivenciadas pelos alunos em sua vida profissional e social, 

relacionando os temas trabalhados com as outras disciplinas, permitindo ao aluno 

compreender a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade, priorizando a utilização de 

técnicas que privilegiem a solução de problemas, integrando teoria e prática.  

Os tutores presenciais estarão à disposição dos alunos nas salas de aula dos Polos de Apoio 

Presencial, nos dias e horários dos encontros predefinidos no calendário acadêmico, que 

será disponibilizado ao aluno no portal da instituição. O principal objetivo dos tutores 

presenciais será promover a interação presencial entre os alunos e aplicar as metodologias 

ativas previstas para os encontros presenciais, conforme planejamento de cada disciplina. 

 

2.6.3 Núcleo de Educação a Distância (NEaD): equipe multidisciplinar 

O NEaD – Núcleo de Educação a Distância da FAEST, engloba as atividades educacionais da 

Instituição relacionadas às novas tecnologias e assessoramento na definição de políticas de 

ensino e extensão, em conjunto com a comunidade acadêmica. Ou seja, promover a 

http://www.faest.edu.br/
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interface entre os atores envolvidos no curso EaD como alunos, professores, tutores, 

empresas e profissionais relacionados ao ensino a distância. Portanto, o NEaD da FAEST 

busca integrar de forma sistêmica, no sentido de alinhar as diretrizes da IES com as áreas da 

coordenação de projetos, coordenação pedagógica e de tecnologias e equipamentos. 

Sendo assim, o NEaD da FAEST tem como função organizar, gerir e implementar e avaliar 

projetos de Ensino e extensão nas dimensões que envolvem a tecnologia como mediador do 

processo de ensino e aprendizagem. Neste sentido, o NEaD será composto por setores 

especializados em atividades estratégicas, sob a orientação da Coordenação Geral do NEaD. 

As atribuições e composição do NEaD e da Equipe Multidisciplinar constam em seu 

regulamento, que está institucionalizada e aprovado pela Resolução do CONSUP nº 23 de 

27/04/2020. 

 

2.6.4 Planejamento de Projetos e Cursos a Distância 

Este planejamento terá como função principal obter uma perspectiva da situação desejada 

pela IES no tocante à qualidade do ensino ofertado, demanda por ingressantes, mas 

também obter e alcançar as melhores perspectivas de utilização dos recursos disponíveis 

para a educação, sejam tecnológicos, recursos humanos, financeiros, ambientais e outros. 

Adicionalmente, pretende-se que o planejamento oriente na manutenção de condições de 

eficiência e eficácia do atendimento a alunos, docentes, discentes, através do uso de 

materiais e tecnologias adequadas, recursos humanos capacitados e estrutura garantida. 

 

2.6.5 Justificativa de Implantação do EAD 

A proposta de implantação de cursos a distância se baseia primeiramente na necessidade de 

ampliação ao acesso à educação, seja no ensino profissionalizante, mas especialmente no 

Ensino Superior, ambas necessárias ao desenvolvimento do país nos padrões desejados pela 

sociedade e governo. Mas também encontra justificativa na mudança do perfil dos alunos, 

dos ingressantes no ensino superior, que atualmente mostram maior interesse e empenho 

http://www.faest.edu.br/
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quando utilizam para o aprendizado uma plataforma digital. Isto decorre da mudança no 

perfil dos jovens, os quais atualmente são sujeitos que pensam digitalmente, têm como 

capacidade a imersão em dados disponibilizados na sociedade real concreta e na sociedade 

real virtual, e preferem esta segunda. 

Tais fatos decorrem de inovações tecnológicas surgirem diariamente e delas decorrem 

mudanças comportamentais incondicionais que podem ser automáticas ou não. Assim, os 

benefícios gerados pelas novas ferramentas são evidentes tais como: maior autonomia do 

aluno, facilidade de pesquisa, acesso à informação atualizada, uso de simuladores e jogos 

educativos interativos, e criação de grupos de debates distribuídos pelo mundo, além de 

maior acessibilidade.  

Segundo dados do Censo 2019, o total de ingressantes no Ensino Superior no ano de 2009 

foi de 2.065.082; destes, 83,9%, ou seja, 1.732.613 alunos eram de cursos presenciais e 

16,1%, ou 332.469 alunos eram de cursos EAD. Já em 2019, o total de ingressantes foi de 

3.633.320 alunos; destes 2.041.136 (56,2%) foram de cursos presenciais e 1.592.184 (43,8%) 

foram de cursos a distância. Percebe-se um aumento na ordem de 17,8% para ingressantes 

em cursos presenciais, e 78,9% para ingressantes em cursos EAD, conforme tabela abaixo 

Quadro 3 - Número de Ingressos em Cursos de Graduação, por Modalidade de Ensino – 2009-
2019 
 

 

Fonte: INEP: Notas Estatísticas 2019 
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Conclui-se assim que:   

✓ O aumento do número de ingressantes entre 2018 e 2019 é ocasionado, 

exclusivamente, pela modalidade a distância, que teve uma variação positiva de 

15,9% entre esses anos, já que nos cursos presenciais houve um decréscimo de -

1,5%;  

✓ Entre 2009 e 2019, o número de ingressos variou positivamente 17,8% nos cursos 

de graduação presencial e nos cursos a distância aumentou 378,9%;  

✓ Enquanto a participação percentual dos ingressantes em cursos de graduação a 

distância em 2009 era de 16,1%, essa participação em 2019 é de 43,8%.  

É necessário ressaltar que o acesso à Educação Superior via EAD visa atender a demanda 

reprimida de brasileiros com dificuldades de acesso a educação superior (pela distância, pela 

preferência ou questões de disponibilidade de tempo). A maior disponibilidade de 

tecnologia de informação e comunicação, assim como a grande facilidade de modularização 

apresentada pelas técnicas de educação a distância, contribui para tanto. 

Dados em matrículas na educação a distância, nacionais, revelam uma significativa expansão 

no número de matrículas nesta modalidade, sendo que no último ano este percentual foi na 

ordem de mais de 20%. Outro dado interessante se relaciona à idade e classe social dos 

indivíduos que optaram pela modalidade EAD, mais baixas, idade mais avançada e a maioria 

de etnias parda ou negra. Tais resultados corroboram com a tese do próprio MEC que afirma 

ser a modalidade a distância uma oportunidade de acesso à educação superior para aqueles 

que não tiveram a oportunidade de ingressar na idade esperada ou por questões 

econômicas.  

Nesta direção, a IES busca com a implantação contribuir para ampliação do acesso à 

Educação Superior através da oferta de cursos na modalidade EAD, uma vez que acredita ser 

a educação superior de qualidade o agente da definitiva incorporação da região ao mapa do 

desenvolvimento de nosso País. 

Assim, sob o ponto de vista social, não se pode esquecer que o ensino apesar de função do 

Estado necessita da rede privada, pois hoje o estado não atende, por exemplo, essa parcela 
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da população. O objeto de preocupação do Projeto Político-Pedagógico da modalidade é, 

portanto, colaborar para o saneamento de tais deficiências viabilizando oportunidades a um 

percentual maior da população e contribuir com o desenvolvimento do país. Como o setor 

produtivo passa a desfrutar de perspectivas mais favoráveis com essa expansão, uma vez 

que a importância do movimento é histórica, a IES se destaca como protagonista no 

processo de expansão do ensino superior, gerando um efeito extraordinário no 

desenvolvimento, na justiça social, na distribuição de oportunidades em todas regiões de 

abrangência do projeto. O acesso à Educação Superior é uma das ferramentas que 

viabilizará o desenvolvimento efetivo regional; assim, a instalação de cursos a distância, 

certamente, é o agente da definitiva incorporação da região ao mapa do desenvolvimento. 

Por todos os aspectos mencionados acima, a IES tem a certeza de que vem cumprindo seu 

papel de liderança neste processo, justificando a necessidade de continuar lutando pela 

expansão e acesso da sociedade à Educação Superior conforme previsto no Plano Nacional 

de Educação. 

 

2.6.6 Objetivos para o EaD 

2.6.6.1 Objetivo geral 

Implantar cursos de graduação e de pós-graduação, na modalidade à distância, para o 

atendimento com qualidade de necessidades de formação de profissionais qualificados e 

necessários para o desenvolvimento do país. 

 

2.6.6.2 Objetivos específicos 

a) selecionar e implantar tecnologias de comunicação e informação que permitam a 

implantação de cursos de graduação e de pós-graduação com qualidade e que 

atendam aos requisitos legais e as demandas da sociedade; 

b) selecionar e capacitar recursos humanos para condução dos aspectos 

educacionais desejados para os cursos de graduação e de pós-graduação; 
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c) planejar e implantar os aspectos acadêmicos e pedagógicos para o 

desenvolvimento dos cursos de graduação e de pós-graduação; 

d) planejar e desenvolver os cursos de graduação e de pós-graduação, visando a 

garantir os melhores resultados acadêmicos; 

e) atender a legislação educacional vigente; entre outros. 

 

2.6.7 Características gerais do EaD 

Os cursos de graduação e de pós-graduação a serem implantados e implementados serão 

definidos em função das demandas locais de onde forem instalados, levantadas por meio de 

pesquisas junto aos alunos de escolas de ensino médio e empresas da região, bem como 

sondagens em vias públicas. 

As características acadêmico-pedagógicas dos cursos obedecerão às Diretrizes Curriculares 

Nacionais, bem como aos demais atos legais e normativos vigentes os quais definem: 

conteúdos curriculares, cargas horárias, características gerais do profissional formado, 

período de integralização e outros. O número de vagas solicitado será também estipulado 

com base nos dados levantados nas pesquisas realizadas. Os princípios metodológicos, 

formas de acesso, critérios de avaliação e aprovação seguirão as normas regimentais em 

vigência na FAEST. 

O modelo escolhido pela FAEST é o semipresencial conectado, onde não existe aula síncrona 

e os encontros presenciais (ao menos uma vez por semana) são, na sua maioria, para o 

desenvolvimento de avaliações e atividades pré-agendadas. Todo o processo de ensino e 

aprendizagem ocorre a distância, baseado no auto estudo. As aulas são roteirizadas numa 

proposta de dialogicidade e contextualização de conteúdo, todas efetuadas no Ambiente 

Virtual de Aprendizagem – AVA; e consequentemente todo o planejamento foi feito com 

base nesta premissa. Abaixo, apresentam-se as principais características do modelo 

adotado. 
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2.6.7.1 Características projetadas para o EAD 

✓ Pode-se atender a uma população estudantil dispersa geograficamente e, em 

particular, àquela que se encontra em zonas periféricas, que não dispõe das redes 

das instituições convencionais; 

✓ Administra mecanismos de comunicação múltipla, que permitem enriquecer os 

recursos de aprendizagem e eliminar a dependência do ensino face a face; 

✓ Favorece a possibilidade de melhorar a qualidade da instrução ao atribuir a 

elaboração dos materiais didáticos aos melhores especialistas; 

✓ Estabelece a possibilidade de personalizar o processo de aprendizagem, para 

garantir uma sequência acadêmica que responda ao ritmo do rendimento do 

aluno; 

✓ Promove a formação de habilidades para o trabalho independente e para um 

esforço autorresponsável; 

✓ Formaliza vias de comunicação bidirecionais e relações de mediação dinâmica e 

inovadora; 

✓ Garante a permanência do aluno em seu meio cultural e natural, com o que se 

evitam os êxodos que incidem no desenvolvimento regional; 

✓ Alcança níveis de custos decrescentes, já que, depois de um forte peso financeiro 

inicial, se produzem coberturas de ampla margem de expansão; 

✓ Realiza esforços que permitem combinar a centralização da produção com a 

descentralização do processo de aprendizagem; 

✓ Precisa de uma modalidade para atuar com eficácia (...) na atenção de 

necessidades conjunturais da sociedade, sem os desajustes gerados pela 

separação dos usuários. 

 

No entanto, para implantação dos cursos EaD a FAEST realizou contrato com o Grupo A, 

empresa fornecedora do sistema Blackboard Sagah, em que são disponibilizados os 
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conteúdos para a montagem das disciplinas, a biblioteca virtual e o ambiente virtual de 

aprendizagem. Dessa forma, a instituição vem se preparando há alguns anos tanto no 

âmbito tecnológico quanto de pessoal e de infraestrutura para o início da oferta de cursos 

EaD, a partir do momento do credenciamento institucional e autorização de cursos nesta 

modalidade. Ressalta-se a interação e articulação da política institucional para a modalidade 

EAD, com o PDI e PPC’s dos Cursos pretendidos, com foco na formação do discente. 

A instituição, preocupada com que todos os discentes tenham acesso ao material didático, 

disponibilizará na sede uma sala de apoio de informática, em que computadores estão 

disponíveis para que os educandos consultem o AVA e seus recursos (videoaulas, 

infográficos, estudos de caso, biblioteca virtual, etc...). Além disso, o AVA permitirá gerar 

uma versão em PDF dos conteúdos do AVA, que poderão ser impressos pelos alunos ou pela 

instituição mediante solicitação do aluno.  

 

2.7 Estudo para implantação de polos EAD  

Em conformidade com o artigo 12 da Portaria nº 11, de 20 de junho de 2017, a IES criará 

polos por ato próprio, após credenciada, observado o Conceito Institucional obtido. 
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EIXO 3 - POLÍTICAS ACADÊMICAS 

  

3.1 Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para os cursos de graduação   

As políticas institucionais de ensino, extensão e iniciação científica previstas neste Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), estão previstas no Projeto Pedagógico de cada Curso 

(PPC), em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN’s), com o perfil do 

egresso desejado, o processo de ensino-aprendizagem, com práticas inovadoras sendo 

realizadas em todo o processo que envolve o respectivo curso.  

  

3.1.1 Políticas de Ensino  

Os princípios filosóficos e teórico-metodológicos, que norteiam as práticas acadêmicas da 

Instituição 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.  

Destacamos abaixo políticas a serem adotadas para viabilizar os objetivos e o atendimento 

dos princípios filosóficos da Instituição:  

I. Currículos integrados e flexíveis, acompanhando as inovações de cada área de 

conhecimento, as mudanças da sociedade e as necessidades comunitárias locais; 

II. A trans a multi e 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; 
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A prática docente centrada na construção do conhecimento e na 

aprendizagem crítica e ativa dos conteúdos, significativos e atualizados; 

I. 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; 

II.  ambiente virtual de aprendizagem   AVA – inovador que dispõe de ferramentas 

interativas que auxiliam na estruturação da informação, como por exemplo:  

repositório para arquivos, ambiente para discussões assíncronas e síncronas, entre 

outras; 

III. programa de Nivelamento realizado com base em um plano de ação, destinado aos 

alunos matriculados no primeiro ano do curso, visando possibilitar ao acadêmico 

recém-chegado à Instituição um contato com novas estratégias de atendimento e 

formato das atividades pedagógicas desenvolvidas para a superação de dificuldades 

de aprendizagem;  

IV. Inclusão de temas transversais nos currículos dos cursos que contribuem, para a 

construção de identidades sociais, culturais, ambientais; 

V. desenvolvimento de projetos de intervenção social, realizados através de projetos 

interdisciplinares, projetos integradores, projetos experimentais ou TCC, conforme a 

especificidade do PPC do Curso.  

Os princípios fundamentais que norteiam o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e o Projeto 

Pedagógico do Curso (PPC) da Instituição, podem ser resumidos como a formação para a 

cidadania, a integração, a responsabilidade social, o pluralismo, a universalidade, a ética e a 

transparência.  

Assim, as matrizes curriculares do curso são parte integrante de um Projeto Político 

Pedagógico Institucional. Sua construção deve ser compreendida não como enumeração de 

disciplinas ou de atividades de ensino-aprendizagem, mas como estabelecimento de um 

campo de questionamento de temas relevantes, propício ao amadurecimento intelectual e 

motivador para a prática profissional. Sua sustentação depende não apenas de fidelidade à 
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legislação em vigor, mas também de um plano de desenvolvimento de habilidades 

intelectuais e práticas, esperadas no perfil do egresso. A racionalização da estrutura 

curricular, no interior do Projeto Pedagógico de Curso (PPC), leva em conta os modos como 

as atividades de ensino-aprendizagem se relacionam entre si, e o papel dessas relações para 

chegar ao perfil de egresso.  

As conexões entre ensino e extensão, capazes de tornar o processo de formação mais 

produtivo, devem ocorrer por iniciativa tanto de professores como de alunos. No processo 

de formação, alunos e professores são responsáveis pelos resultados, cabendo aos 

professores orientar/mediar todo o processo de construção do conhecimento. Ambos 

devem estar atentos à realidade externa, sendo hábeis para observar as demandas por ela 

colocadas. Os problemas sociais, econômicos e culturais que repercutem na prática do 

cotidiano devem ser considerados na vivência acadêmica diária e nas relações estabelecidas 

no processo de ensino-aprendizagem.  

Tanto no sentido geral do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) como no sentido 

específico do curso, o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) é proposto como associação entre 

uma concepção de ensino-aprendizagem, pautada em senso de responsabilidade pública, 

uma concepção de sujeito, contextualizado no processo de transformações histórico-sociais, 

e uma avaliação das condições necessárias para a formação de egressos capazes de um 

desempenho satisfatório, aptos a contribuir para a intervenção social, interessados na 

superação de problemas.  

   

3.1.2 Atividades práticas e estágio 

O estágio supervisionado é realizado ao longo dos cursos de graduação sendo um 

componente curricular oferecido conforme as exigências das DCN’s de cada curso.  

Os estágios supervisionados constam de atividades de prática pré-profissional, exercidas em 

situações reais de trabalho, sem vínculo empregatício. As atividades de Estágio 

Supervisionado e/ou Prática Profissional são elencadas na matriz curricular do Projeto 
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Pedagógico, obedecidas as Diretrizes Curriculares Nacionais de cada curso e são realizadas 

sob a orientação docente.   

Os estágios são coordenados pelos Coordenadores de Curso e supervisionados por docentes 

designados pela Direção Geral, ouvido o Coordenador do Curso. O Regulamento para as 

atividades de estágio e/ou prática profissional observa as particularidades da atividade 

profissional específica de cada curso, e se orienta de modo a proporcionar aos alunos a 

articulação da teoria e prática no ambiente de trabalho.  

Os regulamentos dos estágios são recomendados pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

de cada curso, com posterior aprovação pelo Colegiado de Curso.  

O Estágio Supervisionado é regulamentado no âmbito de cada curso, atendendo a 

especificidade da área do curso.  

 

3.1.3 Atividades complementares  

As Atividades Complementares contribuem para a articulação teoria-prática e propiciam ao 

aluno contato com o mundo do trabalho desde o início do curso, possibilitando que 

estabeleça relações com sua futura área profissional. Essas Atividades enriquecedoras 

objetivam criar no aluno a cultura da educação continuada e autônoma e a visão da 

necessidade de atualização permanente em seu processo de formação acadêmica e 

profissional.  

As Atividades Complementares devem permear todos os aspectos da formação do aluno de 

forma interdisciplinar, promovendo o conhecimento significativo e ampliando a visão de 

mundo dos formandos. A carga horária total desse componente curricular obrigatório será 

cumprida nas seguintes atividades:   

I.   Atividades de ensino;  

II.   Atividades de extensão;  

III.   Atividades culturais.  
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As Atividades Complementares deverão contemplar, pelo menos, dois dos grupos acima 

identificados e deverão ser cumpridas ao longo do curso. Quando as DCN’s estabelecerem, 

as Atividades Complementares constarão do currículo dos cursos da Faculdade, e têm como 

princípio a autonomia cognitiva do futuro profissional. Por meio dessas Atividades espera-se 

construir no aluno maturidade acadêmica e o despertar para a necessidade da formação 

continuada e da atualização constante. Através das Atividades Complementares, hão de se 

estabelecer diretrizes que permitam ao estudante trilhar sua própria trajetória acadêmica, 

preservando sua identidade e sua vocação.  

Tais Atividades ampliam o espaço de participação do aluno no processo didático-pedagógico, 

no qual deve ser sujeito da relação pedagógica, consoante a tendência da legislação e das 

políticas educacionais no sentido de flexibilizar os cursos, dando oportunidade ao aluno de 

buscar uma formação de acordo com suas aptidões.  

O máximo de horas dedicadas a esse tipo de atividade não pode, somadas à carga horária do 

estágio supervisionado, ultrapassar 20% (vinte por cento) da carga horária total do curso, 

salvo nos casos previstos nas Diretrizes Curriculares respectivas. O Colegiado e a 

Coordenação dos cursos definem a carga horária total das Atividades Complementares, 

nunca superior aos 20% (vinte por cento) da carga horária total prevista para o curso, 

garantindo a oferta regular de atividades e o controle do cumprimento por cada aluno.   

As Atividades Complementares, além de propiciar a flexibilização dos currículos, buscam 

promover o relacionamento do aluno com a realidade social, econômica e cultural da sua 

categoria profissional e o entendimento da necessidade da educação continuada e 

autônoma. As Atividades Complementares, assim como as atividades práticas e de estágio 

supervisionado, caracterizam-se como mecanismos de interação com o mundo do trabalho, 

assim como possibilidades metodológicas que permitam uma formação complexa, além da 

flexibilidade de carga horária semanal, com controle do tempo total de dedicação do 

estudante.  

Os regulamentos das atividades complementares são recomendados pelo Núcleo Docente 

Estruturante (NDE) de cada curso, com posterior aprovação pelo Colegiado de Curso.  
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3.1.4 Trabalho de Conclusão do Curso (TCC)  

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) fica a critério de cada curso, entretanto caso 

existente deverá ser normatizado, tanto na Matriz Curricular quanto por meio de 

Regulamento institucionalizado.  

   

3.1.5 Atualização curricular  

Os Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC’s) da IES, através do Núcleo Docente Estruturante 

(NDE) de cada curso, são objetivos de atualizações sistemáticas constantes.  

  

3.1.6 Monitoria  

A IES possui programas específicos de monitoria no qual os alunos regularmente 

matriculados nos cursos de graduação presenciais poderão ser aproveitados em tarefas de 

ensino, exercendo funções de monitoria de acordo com seu rendimento e seu plano de 

estudos. Este possui regulamento próprio, institucionalizado e devidamente aprovado pela 

Direção Geral.  

   

3.1.7 Nivelamento  

O Programa Institucional de Nivelamento Acadêmico (PRO-NIV) da IES constitui-se em um 

instrumento que busca melhoria qualitativa no domínio de conhecimentos e o 

desenvolvimento de habilidades e competências trabalhadas no ensino médio, que possam 

apresentar defasagens nos alunos ingressantes de um curso superior.   

Deficiências em leitura, redação e interpretação de textos, matemática, química, física e 

biologia são observadas com frequência pelos docentes, coordenadores e dirigentes de 

diversas IES, sendo uma realidade indiscutível na maior parte delas para a maioria de seus 

ingressantes.  
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Essas defasagens apresentam-se como uma das barreiras que os alunos têm que enfrentar 

em seu ingresso em um curso de graduação. Uma barreira que pode inviabilizar o 

desenvolvimento dos alunos ao longo do curso, levando a defasagens de aprendizagem nas 

disciplinas da matriz curricular, reprovações, desânimo e até a desistência do aluno em 

seguir seu curso superior. Assim uma forma de minimizar é promover um programa de 

Nivelamento de forma transversal para todos os cursos.  

O Programa Institucional de Nivelamento Acadêmico será ofertado também para os alunos 

da EAD. Serão disponibilizadas disciplinas na plataforma virtual, bem como será atendido o 

aluno da EAD pelo 0800 (quando for implantado), e também de forma presencial. O 

programa possui Regulamento próprio, institucionalizado e aprovado pela Direção Geral.  

 

3.1.8 Mobilidade Acadêmica  

O Programa de Mobilidade Acadêmica ou Programa de Intercâmbio a ser implantado pela 

IES, constitui-se em um instrumento que busca melhoria qualitativa na formação do aluno, 

este disponível a alunos regularmente matriculados em cursos de graduação da Instituição, 

que tenham concluído pelo menos 20% (vinte por cento) da carga horária de integralização 

do curso. Ainda é necessário, que o aluno não tenha mais que 03 (três) reprovações 

acumuladas no último ano que antecede seu pedido de mobilidade. Para que seja possível a 

mobilidade acadêmica por parte dos alunos, a Instituição celebrará convênios com 

Instituições de Ensino estrangeiras ou parcerias com Consórcios que tenham convênios 

celebrados.  

 

3.1.9 Inovações pedagógicas significativas  

a) Flexibilidade dos Componentes Curriculares  

A flexibilização compreende modificações no currículo em consonância com o plano 

pedagógico de maneira à ressignificar a prática docente e proporcionar ao educando 

melhores condições para sua formação e inserção no mercado de trabalho.  
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A flexibilização do currículo se caracteriza tanto pela verticalidade, quanto pela 

horizontalidade. A horizontalidade prevê a possibilidade de organização do saber ao longo 

do semestre e, a verticalidade, possibilita ao educando o aproveitamento de várias 

atividades acadêmicas para fins de integralização curricular durante os anos.  

Nos projetos pedagógicos dos cursos, a flexibilização curricular deverá prever critérios que 

deverão permear as áreas curriculares de conhecimento e estas deverão estar organizadas 

em atividades e projetos que promovam associação de novas experiências com aquelas 

estabelecidas na integralização mínima prevista na matriz curricular.  

Esta organização curricular, que busca maior liberdade e flexibilidade nos projetos 

pedagógicos dos cursos de graduação, volta-se para a permeabilidade dos processos, na 

perspectiva de uma formação em consonância com os desafios do mundo contemporâneo.  

A flexibilização curricular não objetiva o engessamento das possibilidades de aprendizagem 

dos alunos, permitindo que os mesmos, de acordo com seus conhecimentos prévios, possam 

aproveitá-los e/ou validá-los. Desta forma, a construção da matriz curricular não deverá 

estar carregada, em sua maioria, de pré-requisitos, para que possa ser proporcionada uma 

boa mobilidade na opção de cursar as disciplinas.  

A flexibilização curricular se evidencia na construção de uma concepção e de uma estrutura 

curricular que exigem a incorporação de outras formas de aprendizagem e de formação. 

Assim sendo, a FAEST mantem um processo constante de avaliação, atualização e inovação 

dos projetos pedagógicos dos seus cursos de graduação. Portanto, a flexibilização curricular 

se concretiza em cada projeto pedagógico, conforme as especificidades da área de formação 

e do perfil profissional gráfico definido para o formado.  

b) Oportunidades diferenciadas de integralização dos Cursos  

Além das atividades obrigatórias para a integralização da matriz curricular dos cursos, a IES 

oportunizará a seus alunos a participação em atividades por meio de projetos desenvolvidos, 

institucionais ou em parcerias com entidades públicas, privadas ou sem fins lucrativos. Estas 

atividades compreenderão uma dimensão quantitativa e qualitativa visando à melhoria da 
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formação e atualização profissional do aluno nas diferentes áreas do conhecimento. Esta 

perspectiva de currículo favorecerá a iniciativa e a participação do aluno no seu processo de 

formação, tornando-o corresponsável pelo contexto de ensino-aprendizagem.  

De outra forma, a abreviatura da integralização do curso, observada a legislação pertinente, 

poderá ser oportunizada aos alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos 

estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específica, 

aplicados, quando for o caso, por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a 

duração de seus cursos, desde que obedecidas as normas aprovadas que deverão ser 

estabelecidas pelo Conselho Superior.  

c) Aproveitamento de estudos e competências desenvolvidas no trabalho e outros meios  

A IES instituirá a avaliação de competências para fins de aproveitamento de estudos, como 

forma de reconhecer competências desenvolvidas formal ou informalmente, possibilitando 

que o aluno apto fique isento de cursar determinado componente curricular.  

A avaliação de competências proporciona ao aluno que requerer a possibilidade de ajudar 

seu percurso formativo, tendo em vista sua qualificação para o trabalho.  

A avaliação de competências deverá ser instituída por meio de normatização própria e 

conforme Regulamento Interno da Instituição.  

d) Desenvolvimento de tecnologias 

A utilização das novas tecnologias de informação e comunicação devem ser utilizadas na IES 

como ferramenta para melhorar a prática pedagógica aplicada à educação. A tecnologia 

deve ser vista como ferramenta de novos recursos explorados tanto pelo aluno quanto pelo 

professor. Assim, há possibilidades de pesquisa na internet com programas, jogos, imagens e 

vídeos disponíveis online ou Ambientes Virtuais e suas plataformas digitais voltadas à 

educação.  

De outra forma, os recursos de tecnologia de informação e comunicação serão utilizados de 

forma integrada com um objetivo comum de integrar a gestão administrativa à gestão 
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pedagógica e de comunicação. Para tanto adota-se um sistema que será possível acessar via 

web:  

✓ Rede wi-fi de qualidade;  

✓ Equipamentos multimídias (notebooks, data show, som);  

✓ Consulta do acervo bibliográfico online;  

✓ Sistema de lançamento no portal de notas, frequências;  

✓ Disponibilidade ao corpo discente de rede wi-fi;  

✓ Portal do aluno - o aluno terá acesso por meio de senha, ao portal da IES 

visualizando sua situação acadêmica financeira e acervo bibliográfico online, 

matricula e rematrícula e impressão de boleto on-line;  

✓ Canal de comunicação com os alunos - Redes sociais, site da IES, portal, e-mail, 

telefones, quadro de aviso, etc. 

Conclui-se que a IES possui ações acadêmico-administrativas relacionadas com a política de 

ensino de seus cursos de graduação e consideram a atualização constante dos Projetos 

Pedagógicos dos Cursos (PPC’s) de acordo com necessidades identificadas pelo Núcleo 

Docente Estruturante (NDE) de cada curso.  

A instituição possui regulamento específico de monitoria que prevê edital de seleção e 

remuneração correspondente a 20% do valor da mensalidade. Também a partir do Programa 

Institucional de Nivelamento Acadêmico a IES tem previsão de minimizar deficiências em 

leitura, redação e interpretação de textos, matemática, química, física e biologia em todos 

os cursos, a depender da identificação da necessidade pela coordenação.  

Está previsto o Programa de Mobilidade Acadêmica ou Programa de Intercâmbio para alunos 

regularmente matriculados em cursos de graduação, que tenham concluído pelo menos 20% 

(vinte por cento) da carga horária de integralização do curso e atendimento de outras 

exigências acadêmicas. Para tanto a IES prevê a celebração de convênios com Instituições de 

Ensino estrangeiras ou parcerias com Consórcios que tenham convênios celebrados. Tais 

ações são efetivamente inovadoras, bem como a flexibilização curricular e ainda a 
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oportunidade diferenciada de integralização do curso, pois estas e outras, contribuirão com 

as ações acadêmico-administrativas. 

 

3.1.10 Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para os cursos de pós-

graduação 

 

A Pós-Graduação, passa a ser compreendida como um instrumento de preparação de 

profissionais, docentes capazes de explicitar a relação entre ensino, extensão e produção 

científica. Neste escopo, a oferta da especialização também busca ações articuladas e 

parcerias com outras instituições (se for o caso), com vias a promover a colaboração 

inerente ao desenvolvimento dos programas.  

A FAEST, em função das linhas identificadas em seu Projeto Institucional, estabelecerá 

prioridades para os cursos na área de conhecimento ensejada, consubstanciando seu 

desenvolvimento em um projeto detalhado a partir das diretrizes propostas pela Instituição. 

Assim sendo, buscar-se-á o desenvolvimento da produção acadêmico-científica levando em 

consideração as especificidades dos programas neste nível de ensino.  

No bojo estrutural das políticas institucionais, a especialização leva em consideração as 

carências pedagógicas e técnicas do corpo docente e técnico-administrativo da Instituição, 

sobretudo ao proporcionar oportunidades de especialização e aperfeiçoamento. De igual 

modo, os programas compõem uma sistemática de formação continuada direcionada aos 

egressos da Instituição, permitindo à FAEST, formar profissionais aderentes as suas 

prerrogativas acadêmicas e de acordo com as especificidades regionais.  

No ensejo da qualidade do “fazer” acadêmico, os cursos de especialização da FAEST devem 

passar por avaliações sistemáticas, interna e, quando for o caso, externa, as quais buscam 

identificar sua efetividade. Desse modo, consolidando as premissas que infundem, naqueles 

que os realizam, o compromisso permanente com o aperfeiçoamento e com o 

desenvolvimento regional, desenvolvendo competências técnicas e que são essenciais as 

suas funções de trabalho. 
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Portanto, as ações acadêmico-administrativas constantes deste PDI estão relacionadas às 

políticas de ensino para os cursos de pós-graduação lato sensu, considerando a aprovação 

pelos colegiados da IES, o acompanhamento e a avaliação dos cursos ofertados, o 

atendimento às demandas socioeconômicas da região de inserção da IES e a articulação da 

oferta dos cursos lato sensu com as áreas da graduação. 

 

3.2 Políticas institucionais e ações acadêmico-administrativas para a pesquisa ou iniciação 

científica, a inovação tecnológica e o desenvolvimento artístico e cultural  

 

3.2.1 Atividades de Iniciação Científica previstas  

A iniciação científica é parte integrante das atividades da IES e será realizada através da 

Coordenação de cada curso, nas suas áreas específicas de atuação.   

A IES incentiva a iniciação científica através de concessão de auxílio para a execução de 

projetos científicos, concessão de bolsas especiais, formação de pessoal pós-graduado, 

promoção à congressos, intercâmbio com outras instituições, divulgação dos resultados das 

pesquisas realizadas e outros meios ao seu alcance, ouvido a Mantenedora.   

Os projetos de iniciação científica são coordenados pelo Núcleo de Ensino e Extensão, 

juntamente com o Professor ou Coordenador do curso a que esteja afeta a sua execução, ou 

por grupos de professores quando elaborado por docentes de mais de um curso.   

A IES incentiva a qualificação docente participando de cursos de Pós-graduação “Stricto 

Sensu” e “Lato Sensu”, presenciais, semipresenciais e/ou a distância.   

A Iniciação Científica, na Instituição, tem a finalidade de estimular o espírito científico no 

corpo discente, possibilitando a produção de conhecimento e incentivando o trabalho de 

pesquisa como instrumental técnico-profissional.   

O aluno que realiza iniciação científica desenvolve atividades relacionadas com pesquisa na 

área do curso no qual está vinculado.   
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A iniciação científica e a produção científica na Instituição associada ao ensino, à extensão, à 

atividade de estágio ou como função específica, terão como objetivos:  

I. Formar e aperfeiçoar o espírito científico do aluno;  

II. Renovar e atualizar a informação, a técnica e a metodologia da aprendizagem;  

III. Permitir a plena criatividade do corpo docente e discente e seu aprimoramento 

cultural;  

IV. Contribuir para melhor análise e compreensão da realidade sócio-econômico-cultural 

e educacional nacional;  

V. Fornecer subsídios teórico-práticos para os programas de extensão, para as 

atividades de estágio e para os projetos de intervenção técnico-profissional na 

realidade social em que se insere.  

 

A Instituição incentivará a iniciação científica e a produção científica ao corpo docente, por 

todos os meios ao seu alcance, entre os quais se destacam:  

I. Formação de pessoal em cursos de pós-graduação, próprios ou de outras instituições 

nacionais ou estrangeiras;  

II. Concessão de auxílios para execução de projetos específicos;  

III. Intercâmbio com outras instituições científicas, estimulando os contatos entre 

professores e o desenvolvimento de projetos comuns;  

IV. Realização de convênios com instituições nacionais, estrangeiras e internacionais, 

visando a programas de investigação científica;  

V. Divulgação dos resultados das pesquisas realizadas;  

VI. Promoção de congressos, simpósios e seminários para estudo e debate de temas 

científicos, bem como participação em iniciativas semelhantes de outras instituições.  
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Para a implementação da iniciação científica como atividade permanente na Instituição, será 

instalado o Programa de Iniciação Científica voltado para o desenvolvimento de pesquisas 

pelos estudantes com orientação dos professores.   

O acompanhamento e a avaliação dos projetos de iniciação científica aprovados, devem ser 

feitos por meio de relatórios semestrais e pela frequência do bolsista, que serão 

encaminhados à Coordenação de Curso após a conclusão do projeto, acompanhados do 

parecer do orientador sobre o desempenho do aluno no período.   

Os resultados das pesquisas conduzidas pelos professores, bem como aquelas desenvolvidas 

pelos alunos dentro do Programa de Iniciação Científica, serão apresentados em seminários 

anuais com participação da comunidade externa.  

Neste sentido, as políticas de iniciação científica estão previstas neste PDI e nos Projetos 

Pedagógicos do Cursos (PPC’s), em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCN’s), com o perfil do egresso desejado e o processo de ensino-aprendizagem. O incentivo 

para as ações de iniciação científica se dará através de concessão de auxílio para a execução 

de projetos científicos, concessão de bolsas especiais com fomento/recursos próprios, 

formação de pessoal pós-graduado, incentivo à participação em congressos, intercâmbio 

com outras instituições, divulgação dos resultados das pesquisas realizadas e seminários 

anuais com participação da comunidade externa, conforme descrito anteriormente.  

Ainda, para a IES, as atividades artísticas e culturais se colocam como prática que objetiva 

promover a interação com as demandas da sociedade. Para tanto, prevê a promoção de 

atividades artísticas, culturais e desportivas para a comunidade acadêmica e comunidade 

externa. Tais ações se caracterizem como práticas inovadoras, pois anteriormente não eram 

previstas no PDI e planejamento da FAEST.  

 

3.3 Políticas institucionais e ações acadêmico-administrativas para a extensão  

O principal objetivo das atividades de extensão é promover um trabalho de interrelação 

entre a Instituição e a Sociedade, em que ambas as esferas se complementam e aprendem, 
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sendo parceiras no processo de aprendizado que se realiza entre as duas. Assim, a 

Instituição além de oferecer à sociedade o conhecimento científico, aprende com a realidade 

cotidiana, tendo condições de redefinir matrizes curriculares, conteúdos programáticos e até 

mesmo as linhas de atuação da mesma.  

As atividades de extensão desenvolvidas pela Instituição, em seus diversos cursos, têm como 

objetivo primordial promover uma relação mutuamente transformadora entre Instituição e 

comunidade, articulando conhecimento, ciência, ensino, iniciação científica e 

desenvolvimento social.  

As atividades de extensão da Instituição relacionarão com a iniciação científica, inicialmente 

sob a forma de atividades investigativas e com o ensino, constituindo-se, nessa perspectiva, 

as seguintes modalidades:  

a) Cursos de extensão, ministrados pela Instituição, que têm como requisito algum 

nível de escolaridade, como parte do processo de educação continuada, e que não 

se caracterizam como atividades regulares do ensino formal de graduação;  

b) Eventos, compreendendo atividades de curta duração;  

c) Programas de ação contínua, com o objetivo de desenvolvimento das 

comunidades, a integração social e a integração com programas de extensão de 

instituições de ensino;  

d) Programas especiais, compreendendo atividades de duração determinada;  

e) Prestação de serviços, compreendendo a realização de consultorias, atividades 

assistenciais e outras não incluídas nas modalidades anteriores e que utilizam 

recursos humanos e materiais das diferentes unidades da Instituição.  

  

Ações e atividades de extensão, na IES, serão articuladas com os programas e currículos dos 

cursos de graduação e de pós-graduação. São diretrizes básicas nos programas de extensão:   
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I. A integração da Instituição na sociedade e a consolidação de suas ações na região 

mediante a ampliação da cooperação e de intercâmbios técnico-científico e culturais 

com organismos governamentais e não-governamentais, nacionais;  

II. Contemplar, na política institucional de extensão e em suas articulações com o 

ensino e a iniciação científica, eixos temáticos que se refiram a problemas sociais, 

econômicos e culturais, bem como a superação destes.  

  

A extensão da Instituição tem por objetivos:  

I.      Incentivar a prática do voluntariado, da responsabilidade social e do exercício da 

cidadania, em consonância com os projetos pedagógicos dos cursos de graduação;  

II. Aumentar as oportunidades extensionistas para o corpo docente e discente;  

III. Aperfeiçoar os sistemas de acompanhamento, avaliação e divulgação das 

atividades extensionistas, para a comunidade interna e externa;  

IV. Incentivar e promover o desenvolvimento de comunidades carentes;  

V. Expandir e diversificar as fontes de financiamento para os projetos de extensão, 

incentivando atividades que possam trazer recursos financeiros para o setor, como 

cursos de extensão, prestação de serviços e parcerias empresariais;  

VI. Ampliar a integração entre ações de extensão e de pesquisa, promovendo maior 

intercâmbio entre as informações que elas desenvolvem;  

VII. Desenvolver e aprimorar a inclusão social nas atividades acadêmicas;  

VIII. Estabelecer novas parcerias para a IES, dentre associações comunitárias, ONG’s e 

instituições públicas e privadas;  

IX. Acompanhar e promover as atividades, programas e projetos;  

X. Apoiar e incentivar o desenvolvimento de ações, programas e projetos no âmbito 

dos cursos;  

XI. Acompanhar o registro das atividades de extensão desenvolvidas no âmbito dos 

cursos e da Instituição para divulgar junto à comunidade interna e externa.  
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Assim, conforme relatado anteriormente, as ações de extensão da IES estão em 

conformidade com as políticas propostas neste PDI e têm como principal objetivo a 

promoção da inter-relação entre a Instituição e a Sociedade articulando conhecimento, 

ciência, ensino, iniciação científica e desenvolvimento social. Prevê a melhoria das condições 

sociais da comunidade através de cursos de extensão, eventos, programas de ação contínua 

com o objetivo de desenvolvimento das comunidades e sua integração.  

As ações serão divulgadas no meio acadêmico e na comunidade externa, utilizando todos os 

canais tecnológicos disponíveis, também está previsto e regulamentado pela IES, o Programa 

de Bolsas, com fomento/recursos próprios, tanto para a Iniciação Científica quanto para 

ações de extensão. Tais ações até então não eram executadas pela IES. Portanto, 

consideram-se ações e práticas inovadoras. 

  

3.4 Políticas institucionais e ações de estímulo e difusão para a produção acadêmica 

docente   

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 docentes são incentivados a:   

I.      Participar dos “Encontros promovidos para a graduação” – série de seminários e 

atividades culturais apresentadas por alunos dos cursos de graduação;  

II. Participar de Semanas Acadêmicas – ministradas por acadêmicos e profissionais 

de várias áreas buscando a articulação da Educação com outras ciências e com a 

tecnologia;   

III. Frequentar Congressos de Iniciação Científica;   

IV. Produzir textos didáticos, artigos científicos;  

V. Produzir livros ou capítulos de livros;  

VI. Envolver-se com técnicas modernas de comunicação;   

VII. Aprimorar as relações interpessoais, desenvolvendo trabalhos em equipe com 

outros docentes;   
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VIII. Participar do processo de redação de textos científicos junto aos discentes. 

  

Estas ações são traduzidas nas seguintes ações institucionais:  

I. apoio para a participação em congressos nos quais haja a apresentação de trabalhos;  

II. apoio para a criação de publicação on-line em Revista Científica Própria, na qual 

sejam divulgadas as produções dos alunos, suas e de outros docentes;  

III. realização de eventos próprios, internos, nos quais sejam divulgados os trabalhos de 

docentes e discentes da Instituição, nas semanas acadêmicas de cada curso.  

A participação dos docentes poderá ser viabilizada de algumas formas:  

I. Por solicitação de dispensa do docente e/ou tutor para ministrar uma respectiva aula, 

dispensando-o sem consideração de falta ao seu ponto de trabalho;  

II. Incentivo financeiro com a possibilidade do pagamento da inscrição do docente em 

eventos; 

III. Incentivo financeiro com ajuda de custo para o pagamento das despesas com 

translado e hospedagem.  

A viabilização será analisada de acordo com o evento local, nacional ou internacional e a 

relevância do projeto.  

Portanto, neste PDI estão previstos o incentivo aos docentes e/ou tutores participarem de 

seminários, semanas acadêmicas, congressos de iniciação científica, produção de artigos 

científicos e livros, aprimoramento de relações interpessoais. Para tanto, a IES prevê apoio 

para a participação em congressos nos quais haja a apresentação de trabalhos. A viabilização 

para essas participações pode contemplar, dentre outras, incentivo financeiro com a 

possibilidade do pagamento da inscrição em eventos e/ou ajuda de custo para o pagamento 

das despesas com translado e hospedagem, seja para eventos locais, nacionais ou 

internacionais, a depender da relevância do projeto.  
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Também está previsto neste PDI o apoio para a criação de publicação online em Revista 

Científica própria, na qual sejam divulgadas as produções dos alunos e dos docentes.   

 

3.5 Políticas institucionais de acompanhamento dos egressos  

O processo educacional pretendido pela IES extrapola o período em que o aluno 

permanecerá estudando na IES. Enseja-se um acompanhamento da sua atuação no mercado 

de trabalho e um apoio de orientação e formação complementar. A Instituição pretende ser 

uma referência permanente na vida dos egressos, possibilitando assim, diversos canais de 

participação.  

  

A IES instituirá as seguintes ações voltadas para o egresso da instituição:  

I.      Organização e atualização permanente do cadastro de egressos;  

II. Sistema de comunicação efetivo e sistemático com os egressos;  

III. Articulação com agências de emprego da cidade, região e estado;  

IV. Encaminhamento e acompanhamento de egressos para as ofertas de emprego;  

V. Criação de boletim informativo com a participação de egressos;  

VI. Incentivo a associações de egressos;  

VII. Pesquisa sobre o desempenho do egresso empregado;  

VIII. Realização de eventos para egressos da instituição.  

Na ocasião da graduação da primeira turma de alunos será instalado o Programa de 

Acompanhamento de Egressos da IES que, através das informações dos graduados, 

possibilita uma avaliação do desempenho da Instituição como formadora de profissionais de 

nível superior.  

Através desse Programa a IES se propõe manter um contato permanente com os seus 

egressos, buscando informações sobre sua colocação no mundo do trabalho, identificando 
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suas vivências e dificuldades profissionais. Também o Programa pretende ser um mecanismo 

de intercâmbio e de formação continuada desses profissionais.  

A concepção metodológica do Programa é baseada no intercâmbio entre a IES e os egressos, 

viabilizado através de mala direta, telefonemas, e-mail e contatos presenciais no âmbito da 

Instituição. O site da IES funcionará como o principal canal de informação e divulgação de 

atividades para os egressos.  

O Programa será operacionalizado pela Secretaria Acadêmica, em conjunto com a Comissão 

Própria de Avaliação (CPA).  

Todos estes compromissos institucionais subsidiarão ações de melhoria relacionadas às 

demandas da sociedade e do mundo do trabalho, além disso, uma inovação que será 

implementada a partir de 2022, é a realização de webinar sobre temas relevantes aos 

egressos, como atualização profissional e mercado de trabalho. A partir da base de dados de 

egressos, todos serão convidados a participar e ao final do processo responderão uma 

pesquisa que norteará as ações de melhoria destes eventos. Uma outra inovação é o uso da 

rede social Linkedin para mapeamento dos egressos. Esta rede social permite, em tempo 

real informações sobre a atuação dos egressos e continuidade da vida acadêmica, 

permitindo o acesso a informações que serão utilizadas no planejamento de ações de 

melhoria dos cursos. 

Portanto, através desta política institucional, que garante mecanismo de acompanhamento 

de egressos, a atualização sistemática de informações a respeito da continuidade na vida 

acadêmica ou da inserção profissional, será possível prever estudo comparativo entre a 

atuação do egresso e a formação recebida, subsidiando ações de melhoria relacionadas às 

demandas da sociedade e do mundo do trabalho, e propõe outras ações inovadoras. 

Não obstante, destaca-se que os egressos do EaD terão amplo acompanhamento, através da 

Plataforma de carreira, que será implementada pelo Núcleo de Carreira, Avaliação 

Institucional, Política de Descontos bem como Pesquisa de Inserção no mercado de trabalho.  
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3.6 Política institucional para a internacionalização 

NSA 

 

3.7 Comunicação da IES com a comunidade externa   

A Comunicação de toda Instituição com a comunidade externa será fator relevante 

considerando que será o canal que viabilizará a concretização da missão, objetivos e metas 

da Instituição. A comunicação externa contempla as atividades realizadas nos cursos, 

eventos institucionais, conhecimento produzido, propostas dos cursos e programas e 

desenvolvimento das ciências relacionadas aos cursos oferecidos pela Instituição. Com o 

objetivo de realizar a comunicação externa de forma efetiva, estabelecer-se-á vários canais e 

instrumentos de comunicação.  

Como canais de comunicação têm-se os seguintes:   

✓ TV;   

✓ Jornal;   

✓ Rádio;   

✓ Internet;   

✓ Eventos;  

✓ Ouvidoria.   

  

Como instrumentos têm-se os seguintes:   

✓ Noticiários das redes de televisões locais e estaduais;   

✓ Rádios;  

✓ Jornal externo de circulação;   

✓ Site da Instituição;   

✓ Redes Sociais;   

✓ Mailing;   

✓ Eventos internos;  

✓ Eventos externos;   
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✓ Balanço Social;   

✓ Banners;   

✓ Folders;   

✓ Faixas;   

✓ Painéis.  

  

Os instrumentos de comunicação externa que serão utilizados pela Instituição para 

promover as ações de comunicação de forma eficientes e eficazes serão avaliados 

rotineiramente e caso necessário substituídos para que o processo alcance de forma mais 

dinâmica e confiável o público para a qual foi designada.   

Ouvidoria  

Com o objetivo de aperfeiçoar seu sistema acadêmico e de melhor atender seus alunos, 

professores, toda a comunidade acadêmica e comunidade administrativa da Instituição, foi 

instituído um sistema de ouvidoria, ao qual poderão ser encaminhados: sugestões, 

questionamentos, críticas, elogios e pedidos de informações referentes aos cursos de 

graduação e pós-graduação, bem como sobre o funcionamento da instituição como um todo 

e o atendimento prestado aos discentes nos diversos órgãos da Instituição.   

São atribuições da ouvidoria:   

✓ Receber, analisar e encaminhar sugestões, informações e questionamentos sobre os 

diversos setores da Faculdade, acompanhando o processo até a solução final;   

✓ Sugerir à Diretoria Geral medidas que contribuam para a melhoria dos serviços 

prestados;  

✓ Elaborar relatórios sobre a qualidade dos serviços e/ou quantidade de 

reclamações/encaminhamentos por setor, com o objetivo de torná-los cada vez 

melhor;   

✓ Atender às particularidades de estudantes, professores, funcionários e comunidade 

em geral.   
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Portanto, a gestão, a IES pretende utilizar vários meios de divulgação para se comunicar com 

a comunidade externa. Esses meios devem atender à divulgação de cursos, eventos 

institucionais, projetos e programas. Estarão disponíveis no site institucional documentos 

como Regimento, PDI e Planos de Cursos, assim como a composição da CPA e os resultados 

das avaliações realizadas. A Ouvidoria estará disponível para a comunidade no site da 

instituição e poderá ser contatada por telefone e e-mail específico. O gerenciamento das 

ações de comunicação com a comunidade externa estará sob a responsabilidade de um 

setor específico vinculado à Direção Geral da IES.    

No site institucional haverá a publicação dos resultados das avaliações internas e externas. 

Na FAEST, a Direção Acadêmica é a instância responsável por atuar transversalmente às 

áreas da IES, sendo responsável por canalizar e direcionar as informações que devem ser 

publicadas pela IES e qual a melhor ferramenta para cada divulgação.  

Como ações inovadoras para comunicação com a comunidade externa, a FAEST realiza 

atendimento via chat, ferramenta disponível no site da IES e atendimento através de redes 

sociais (facebook e Instagram). 

 

3.8 Comunicação da IES com a comunidade interna   

A missão, os objetivos e as metas da Instituição para serem implementadas devem ser 

comunicadas para a comunidade interna e externa. Neste Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI), há a orientação para a comunicação em todas as instâncias, o que é 

realizado por meio de diversos canais.  

A Instituição utilizará como canais de comunicação interno:  

✓ Site da Instituição;   

✓ Portal Acadêmico; 

✓ Telefone;   

✓ Eventos;  

✓ Ouvidoria.  
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 Como instrumentos têm-se os seguintes meios:  

✓ Rádios;   

✓ Calendário Acadêmico;  

✓ Mensagens para celular;  

✓ Portal do Aluno; 

✓ E-mails;  

✓ Site da Instituição;   

✓ Redes Sociais;  

✓ Mailing;   

✓ Eventos internos;   

✓ Eventos externos;   

✓ Banners;   

✓ Folders;   

✓ Faixas;   

✓ Painéis.  

  

Programa de ouvidoria recebe, analisa, encaminha e responde, de forma ágil e 

desburocratizada, as demandas dos discentes e docentes:  

✓ Contribuindo para a solução de problemas, oferecendo à comunidade acadêmica 

informações e orientações sobre a legislação e as normas internas vigentes;  

✓ Estabelecendo processo contínuo e dinâmico de interação entre os discentes, os 

docentes, os segmentos de gestão administrativa e acadêmica e a sociedade em 

que se insere a Instituição;  

✓ Contribuindo para a melhoria dos serviços prestados pela Instituição, através de 

íntimo e permanente acompanhamento da atuação e dos procedimentos dos 

diversos segmentos de gestão, identificando as falhas e os pontos fracos da 

atuação institucional e indicando as ações e as alternativas retificadoras desses 

procedimentos;  

http://www.faest.edu.br/
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✓ Agindo de modo proativo em relação a atos e procedimentos administrativos e/ou 

acadêmicos que se mostrem incompatíveis com o direito do usuário à informação 

e com a qualidade na prestação dos serviços;  

✓ Atuando complementarmente à gestão acadêmica, como apoio estratégico para 

que a instituição otimize seus procedimentos e cumpra seu dever de bem servir à 

comunidade interna e à comunidade externa em que se insere.  

  

Outro aspecto importante da comunicação interna é sobre o desempenho das atividades 

acadêmicas que será disponibilizado pelos professores por meio da internet. Os funcionários 

técnicos-administrativos também são outra fonte de dados tanto para professores quanto 

para alunos. O mesmo processo será utilizado quando se tratar da comunicação entre 

pessoas e áreas da gestão da Instituição, o que viabilizará ou agilizará as atividades das 

diversas áreas ou dos eventos promovidos pela Instituição. A Instituição estará sempre 

atenta e buscará promover a melhoria dos processos de comunicação interno por meio de 

estudo dos processos, com investimento em tecnologia, aquisição de equipamentos e 

qualificação de pessoal.  

Não obstante, no site da instituição, será implantada também, até o final de 2021, uma 

página de transparência institucional que terá suas informações replicadas no sistema 

acadêmico, nos murais da instituição e em documentos impressos distribuídos dentro da 

instituição. Há no site também, um canal de ouvidoria implantado. Os resultados das 

avaliações interna e externa são divulgados para a comunidade interna através dos canais 

descritos anteriormente, A partir da divulgação destes resultados, a IES recebe insumos para 

a melhoria da qualidade institucional a partir das manifestações da comunidade. Além disso, 

estas manifestações também ocorrem através do atendimento via chat, ferramenta 

disponível no site da IES, sistema acadêmico e atendimento através de redes sociais 

(facebook e Instagram).  

Outro canal importante de comunicação com a comunidade interna e a gestão são diversos 

QR CODE distribuídos nos setores, para informar virtualmente problemas acadêmicos e de 

manutenção relacionados aos espaços institucionais.  

http://www.faest.edu.br/
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3.9 Políticas de atendimento aos discentes   

A Instituição promoverá atendimento aos discentes em diversas áreas, não apenas na área 

acadêmica, mas também nas áreas de gestão e financeira da Instituição.  

A IES garantirá as condições de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de 

espaços, mobiliários, comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de 

outros serviços, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida” (Lei 13.146/2015 – 

art. 3º, inciso I). Desta forma, além do plano de garantia de acessibilidade, em conformidade 

com a legislação em vigor, acompanhado de laudo técnico emitido por profissional 

competente, a IES redigiu sua Política de acessibilidade objetivando a garantia de acesso em 

todas as dimensões, quais sejam: arquitetônica, atitudinal, comunicacional, digital, 

instrumental e metodológica. 

Os programas relacionados abaixo contam com equipes especializadas e todo o aparato 

tecnológico necessário. 

 

3.9.1 Programas de apoio pedagógico e financeiro   

Conforme recomendação da Mantenedora, o compromisso da Instituição 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 que nela ingressar, a IES promove 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 escolar, com 

o ônus da totalidade da mensalidade.   

A Instituição, por meio de outras ações, facilita a continuidade de estudos de seus alunos, e 

possui o Programa Universidade para Todos (PROUNI) e o Financiamento Estudantil (FIES).  

O Programa Universidade para Todos (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 

http://www.faest.edu.br/
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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 (MEC) destinado a financiar a graduação 

no Ensino Superior de estudantes que não têm condições de arcar com os custos de sua 

formação e 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 seus alunos apoio financeiro para o pagamento 

das mensalidades escolares.  

Além de preparar o acadêmico para o mercado profissional, a Instituição tem como 

propósito preparar o aluno para superar as dificuldades que se apresentarem ao longo da 

sua vida pessoal e profissional.  

 

3.9.2 Programa de Orientação Psicopedagógica (POP)  

O apoio psicopedagógico será uma oferta constante para o aluno que dele necessitar e será 

realizado pelo Núcleo de Atendimento ao Estudante (NAE) 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.  

  

3.9.3 Acessibilidade metodológica e instrumental  

A acessibilidade metodológica e instrumental será garantida aos alunos, através de ações 

que ocorrem no âmbito institucional, e que tem suporte na Secretaria Acadêmica, norteadas 

pelo Plano de Acessibilidade da instituição.  

http://www.faest.edu.br/
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As metodologias e técnicas de aprendizagem são priorizadas, por meio de adaptações 

curriculares de conteúdos programáticos. A Comunidade Acadêmica, em especial, os 

professores e tutores concebem o conhecimento, a avaliação e a inclusão educacional, 

promovendo processos de diversificação curricular, flexibilização do tempo e a utilização de 

recursos a fim de viabilizar a aprendizagem de estudantes com deficiência, sempre que se 

constata esta necessidade.  

A acessibilidade instrumental se dá com o apoio de softwares (DOSVox, VLibras, Jecripe, 

Hand Talk, entre outros) que estarão à disposição dos educandos nos equipamentos 

institucionais ou para serem instalados em dispositivos do educando a partir dos downloads 

disponibilizados no site da instituição, e hardwares (teclado acessível, headset, entre outros) 

que estão à disposição dos educandos nos espaços da instituição (biblioteca e laboratório).  

Além disso, toda a estrutura física da IES está preparada para receber alunos com 

necessidades especiais. As instalações possuem piso tátil, sinalização em braile, entre outros. 

Há também na instituição um intérprete de libras (quando necessário) e técnicos-

administrativos nos setores que realizaram curso de libras fornecido pela FAEST e na falta de 

alguém capacitado em libras os setores ainda possuem smartphones com o software Hand 

Talk que realiza a tradução simultânea de Português para Libras e vice versa. 

 

3.9.4 Apoio da Coordenação do Curso  

É atribuição da Coordenação do Curso o atendimento ao discente, conforme previsto no 

Regimento da Instituição. A Coordenação é o principal elo de relacionamento com o aluno. 

Assim, os alunos irão dispor de acesso à Coordenação para atendimento presencial, 

individual e/ou coletivo, sempre que tiver necessidade.  

 

3.9.5 Secretaria Acadêmica  

Primeiro setor de encontro do aluno com a Instituição, a porta de entrada para o mundo 

acadêmico nos próximos anos. A Secretaria Acadêmica operacionaliza os registros 

http://www.faest.edu.br/
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acadêmicos dos alunos: processo seletivo, matrícula, rematrícula, documentos acadêmicos e 

etc.  

 

3.9.6 Ouvidoria  

Com o objetivo de aperfeiçoar seu sistema acadêmico e de melhor atender seus alunos, 

professores, toda a comunidade acadêmica e comunidade administrativa da Instituição, foi 

instituído um sistema de ouvidoria, ao qual poderão ser encaminhados: sugestões, 

questionamentos, críticas, elogios e pedidos de informações referentes aos cursos de 

graduação e pós-graduação, bem como sobre o funcionamento da instituição como um todo 

e o atendimento prestado aos discentes nos diversos órgãos da Instituição.   

São atribuições da ouvidoria:   

✓ Receber, analisar e encaminhar sugestões, informações e questionamentos sobre os 

diversos setores da Faculdade, acompanhando o processo até a solução final;   

✓ Sugerir à Diretoria Geral medidas que contribuam para a melhoria dos serviços 

prestados;  

✓ Elaborar relatórios sobre a qualidade dos serviços e/ou quantidade de 

reclamações/encaminhamentos por setor, com o objetivo de torná-los cada vez 

melhor;   

✓ Atender às particularidades de estudantes, professores, funcionários e comunidade 

em geral.   

  

3.9.7 Política de Bolsa  

O apoio aos estudantes nos aspectos financeiros ocorrerá através de convênios com 

instituições financeiras, com o governo federal e recursos próprios.  

http://www.faest.edu.br/
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A Instituição possui uma central de relacionamentos exclusiva para Programas de Bolsas e 

Financiamentos, com fins de realizar o atendimento aos alunos. Contará com profissionais 

capacitados para orientar sobre situação financeira e social, motivando os alunos a 

encontrarem a melhor forma de pagar seus estudos.  

  

3.9.8 Crédito Universitário - PPU  

A Instituição oferece aos alunos uma alternativa para pagar suas mensalidades através do 

Programa de Parcelamento UniSerra - PPU.  

O PPU parcelará o valor das mensalidades e estenderá o prazo de pagamento, financia 

mensalidades atrasadas e rematrículas. A simulação imediata dos valores das parcelas do 

PPU para as mensalidades do semestre que o aluno desejar financiar poderá ser feita 

presencialmente ou pelo site.  

  

3.9.9 Programa de Nivelamento  

A Instituição conta com um Programa Institucional de Nivelamento Acadêmico (PRO-NIV) 

com o objetivo de oferecer ao acadêmico com dificuldades em acompanhar determinados 

componentes curriculares, as condições adequadas para a superação de suas dificuldades, 

especialmente no início do curso, permitindo que ele acompanhe o processo ensino-

aprendizagem em sua plenitude.  

As atividades de nivelamento se processarão, também, no próprio cotidiano da sala de aula 

a partir das observações docente quanto às necessidades emergenciais de ordem cognitiva, 

afetiva e social, focalizando principalmente os conhecimentos previamente necessários para 

se alcançar o perfil desejado para o egresso.  

O Programa Institucional de Nivelamento Acadêmico será ofertado também para os alunos 

da EAD. Serão disponibilizadas disciplinas na plataforma virtual, bem como será atendido o 

http://www.faest.edu.br/
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aluno da EAD pelo 0800 (quando for implantado), e também de forma presencial. O 

programa possui Regulamento próprio, institucionalizado e aprovado pela Direção Geral.  

 

3.9.10 Programa de Monitoria  

A monitoria (para os cursos presenciais) será outra modalidade de atividade acadêmica que 

a Instituição disponibilizará para os discentes. Tal atividade terá como objetivo central 

propiciar ao estudante uma iniciação às práticas da atividade docente associada à 

possibilidade de aprofundamento teórico/prático em um campo específico de 

conhecimento, pertinente à sua formação profissional.  

As atividades de monitorias e também oficinas pedagógicas são desenvolvidas a partir da 

demanda dos alunos, por meio de manifestação destes ou por solicitação dos docentes 

embasados nos problemas de aprendizagem verificados em sala de aula.  

A Coordenação do curso será o responsável pelo processo de implementação dos cursos de 

nivelamento e das monitorias, que ocorrerão em função das solicitações efetuadas pelos 

docentes ou das manifestações de problemas por parte dos discentes.  

Estas ações demonstram que a Instituição acredita que a educação é uma das ferramentas 

fundamentais para a formação intelectual e profissional do cidadão, além de ser o veículo 

capaz de promover mudanças e de reduzir a desigualdade social.  

 

3.9.11 PCI – Projeto de Conhecimento Integrado 

Projeto em fase de implantação, compreende a realização de várias ações extraclasse, por 

meio de simulados, estas atividades no AVA, podem ser através de: cursos intensivos, de 

aprofundamento e integração de conhecimentos específicos e de formação geral, alinhando 

o que dispõe as DCN’s, os PPC’s, as matrizes curriculares. Focando sempre no ensino e 

aprendizagem dos alunos, realiza orientação para os alunos sobre o SINAES e sensibilização 

para participação responsável no exame (ENADE) e preparando-os também para concursos.  

http://www.faest.edu.br/
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3.9.12 Núcleo de Carreiras 

O Núcleo de Carreiras será criado para atender ao aluno preparando-o para o mercado de 

trabalho. Atua, através de atendimento extraclasse, no suporte às atividades obrigatórias de 

estágios obrigatórios e não-obrigatórios. Também serão promovidas atividades de 

orientação sobre processo de seleção de pessoal, elaboração de currículo, comportamento 

em entrevista, participação em atividades de grupo, que ajudam no rito de saída, permitindo 

vivenciar sua formação acadêmica e ingresso no mercado de trabalho.  

  

3.9.13 Organização Estudantil  

Os discentes da FAEST podem se organizar por meio de um órgão de representação 

estudantil. Caberá à entidade representativa do Corpo Discente, diligenciar o 

aperfeiçoamento do nível de ensino, com a apresentação de sugestões voltadas ao melhor 

aproveitamento dos alunos. 

Além da representação estudantil, a FAEST assegura ao corpo discente um espaço físico para 

a realização de programas culturais, artísticos e desportivos. 

O corpo discente terá representação com direito a voz e voto nos órgãos colegiados 

acadêmicos da FAEST. Essa representação tem por objetivo promover a cooperação da 

comunidade acadêmica e o aprimoramento da instituição, vedadas as atividades de natureza 

político-partidária. 

Representantes estudantis integram os órgãos colegiados conforme previsto no regimento. 

Caberá aos órgãos de representação estudantil promover a eleição de seus representantes 

junto aos órgãos colegiados superiores. 

Será vedado o exercício da mesma representação estudantil em mais de um órgão 

colegiado. 

   

http://www.faest.edu.br/
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3.9.14 Estágios não obrigatórios  

Ao estudante cabe o livre arbítrio da realização de estágios não obrigatórios. A Instituição 

cabe o papel de poder auxiliar o estudante neste seu desenvolvimento acadêmico, ficando 

sob sua responsabilidade a realização de parcerias e convênios, sendo a Instituição a 

gestora, intermediadora e acompanhante deste processo.  

 

3.9.15 Acompanhamento de Egressos  

A pesquisa será um mecanismo que possibilitará a avaliação contínua da Instituição, 

oportunizando adicionalmente, a participação dos egressos em outras atividades oferecidas 

pela Instituição. Os resultados obtidos por essa pesquisa serão utilizados para manter em 

constante atividade os objetivos específicos do Programa de Acompanhamento de Egressos.  

 

3.9.16 Programas de acolhimento e permanência  

O discente da FAEST poderá contar com o apoio e o acolhimento necessários à sua inclusão, 

integração e permanência no curso superior até a sua conclusão, e mesmo após a formatura, 

por meio do programa de acompanhamento ao egresso. A IES dispõe de diversificados 

serviços de atendimento aos alunos, que vão desde as formas de acessibilidade 

(metodológica, instrumental, atitudinal, arquitetônica, comunicacional) passando pelos 

programas de monitoria e nivelamento, planos de acompanhamento de estágios não 

obrigatórios remunerados, programas de orientação à carreira e a inserção no mercado de 

trabalho, apoio psicopedagógico, participação de alunos em representatividades estudantis 

(centros acadêmicos) e intercâmbios nacionais e internacionais.  

Assim, na primeira semana de aula, os alunos são recepcionados pela coordenação de curso 

e por representantes de alguns setores da instituição, que visitam as salas de aula para 

apresentar os serviços que estão à disposição dos alunos e as principais informações 

institucionais.  

http://www.faest.edu.br/
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A permanência dos educandos se dá a partir do auxílio ao acadêmico. A Instituição se 

esmera em considerar os aspectos financeiros designados no sentido de promover o acesso 

e a permanência no ensino superior. Para isso, participa de programas federais e estaduais 

de bolsas de estudos, iniciação científica e financiamentos (Prouni, Educamais Brasil, FIES e 

Quero Bolsa) além de ter regulamentado internamente auxílio financeiro para alunos, 

conforme disposto a seguir:  

✓ 20% de desconto no curso de graduação para militares e policiais civis, ou seus 

dependentes;  

✓ 50% de desconto nos cursos de graduação da FAEST para o corpo técnico-

administrativo e corpo docente, e seus dependentes;  

✓ 10% de desconto nos cursos de graduação ou pós-graduação, para alunos egressos 

da IES; 

✓ 15% de desconto nos cursos de graduação, para acadêmicos que participam de 

programas culturais; 

✓ 10% de desconto nos cursos de graduação para acadêmicos que partilham da 

mesma renda familiar; e  

✓ 10% de descontos nos cursos de graduação ou pós-graduação para trabalhadores e 

seus dependentes, que provem de empresas conveniadas com associações 

(comerciais, industriais, etc) que possuem convênio com a FAEST. 

 

3.9.17 Ações comprovadamente exitosas ou inovadoras  

Uma ação exitosa e inovadora que será praticada pela IES, em todos os seus cursos, é a 

remuneração de horas extras aos docentes e tutores, em até 10% de sua carga horária, para 

a realização de aulas de reforço para os alunos. Esta ação, permite que o docente ou tutor 

organize momentos, além da carga horária da disciplina, para tirar dúvidas e reforçar 

explicações para os educandos que apresentem dificuldades na disciplina. Tais aulas 

poderão ocorrer de forma presencial ou virtual, dependendo da disponibilidade do docente 

ou tutor e da viabilidade. 

http://www.faest.edu.br/
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Portanto, está transparente que a política de atendimento aos discentes da IES prevê o 

acolhimento dos novos estudantes com momentos onde são expostos a sua missão, a 

estrutura física, a equipe de coordenadores de cursos e professores, o manual do aluno, 

sistemas acadêmicos e metodologias utilizadas. É garantida acessibilidade aos estudantes 

nos diversos espaços institucionais e acesso a programas de monitoria, nivelamento, 

programa de apoio pedagógico e financeiro, Programa de Orientação Psicopedagógica 

(POP), Núcleo de Educação Inclusiva (NEI), ouvidoria e a realização de parcerias e convênios 

para estágios não obrigatórios com o referido acompanhamento da IES.  

O regulamento da Secretaria Acadêmica da IES prevê em sua estrutura o Núcleo de 

Atendimento ao Estudante que ficará responsável por atender às diversas solicitações 

pedagógico-administrativas dos alunos e direcioná-las aos setores responsáveis.  

 

3.10 Políticas institucionais e ações de estímulo à produção discente e à participação em 

eventos   

A participação dos estudantes nas atividades acadêmicas de ensino, iniciação científica e 

extensão possui o apoio e o incentivo IES no que se refere a sua participação no 

desenvolvimento de projetos de iniciação científica e de responsabilidade social e outras que 

se formularem como significativas para sua formação.   

A IES reserva para a política de apoio ao corpo discente as seguintes diretrizes:   

✓ Acompanhamento do corpo discente, proporcionando oportunidade de 

engajamento e aprofundamento em determinada área das artes e o 

desenvolvimento de atitudes e habilidades favoráveis à sua formação artística e 

profissional;   

✓ Estabelecimento de programas de incentivos cultural, desportivo, recreativo e 

social aos seus alunos de forma institucionalizada;  

http://www.faest.edu.br/
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✓ Estabelecimento de parcerias, convênios com entidades públicas e privadas para 

obtenção de estágios e bolsas de estudo, com vistas ao treinamento e à melhor 

formação de seus alunos;  

✓ Estabelecimento da representação estudantil nos órgãos colegiados, assegurando 

o direito a voz e voto, conforme o disposto no Regimento;  

✓ Apoio à participação dos discentes em eventos científicos e culturais internos e 

externos;  

✓ Apoio financeiro para a participação em eventos, sendo analisado a relevância do 

evento, o pagamento da inscrição e/ou apoio par as despesas logísticas;  

✓ Apoio financeiro para a publicação de artigos científicos, estes analisados se 

nacionais ou internacionais, e qual a classificação da revista que será publicada, 

além da relevância do material a ser publicado.  

   

  

3.10.1 Congresso de Iniciação Científica e Seminários 

A IES oferece e estimula a participação dos discentes em Projetos de Iniciação Científica 

(PIC), cujo objetivo é despertar o espírito crítico, criativo e científico.  

 

  

3.10.2 Seminários   

A IES valoriza a realização de seminários no seu sentido amplo por meio da proposta de 

encontros exclusivos desta modalidade pedagógica anuais. Em seu sentido estrito, os 

seminários do curso, vistos como possibilidades de ensino-aprendizagem, são realizados em 

grupos de estudo, nos quais se discutem e se debatem um ou mais temas apresentados por 

um ou vários alunos, sob a direção do professor responsável pela disciplina.  

Desta forma, existe 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.  
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3.10.3 Semana Acadêmica    

Também com a participação de toda a IES, a IES implanta a Semana Acadêmica em todos os 

cursos de graduação, ou seja, um 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 pesquisa por profissionais da área ou alunos orientados. Tal evento, que é 

institucional, tem como público alvo especial os acadêmicos do curso, futuros profissionais, 

compreendendo, dentre outros, Palestras, workshops, cursos e minicursos; Feira de 

Ciências, produtos e serviços; Painéis e espaços culturais; Apresentação de trabalhos 

acadêmicos e Mesas redondas.  

A FAEST entende então, que a produção e participação dos discentes em eventos são 

importantes ferramentas de enriquecimento dos currículos dos cursos, possibilitando ao 

educando o contato com conhecimentos recentes da área do curso e divulgar suas 

produções. Desta forma, a IES oferece apoio para a organização de eventos na instituição e 

para participação em eventos de âmbito local, nacional ou internacional realizados por 

outras organizações. O auxílio financeiro se dá através do custeio de parte das despesas de 

transporte e inscrição, se houver, e o percentual será definido pela mantenedora, a 

depender do evento.   

Os docentes da IES são incentivados a trabalhar a produção acadêmica dentro de suas 

disciplinas. Desta forma, os docentes incentivam e convidam os discentes a submeter suas 

produções a encontros e periódicos nacionais e internacionais. Além disso, a própria IES 

publica através de sua Revista Científica que conta com artigos de discentes e docentes. 
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EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO 

  

4.1 Política de capacitação docente e formação continuada   

Reconhecendo os desafios colocados ao mundo da educação pelas transformações da 

sociedade e do mercado, a Instituição visando incrementar cada vez mais a qualidade da 

educação oferecida a sua clientela, investirá continuamente na manutenção de uma política 

de formação docente permanente e na criação das condições necessárias a uma prática 

acadêmica inovadora.  

Os professores e tutores, no início das atividades acadêmicas, são capacitados sob o 

gerenciamento da Direção Geral, Direção Acadêmica e Coordenações de Cursos, com o 

objetivo de conhecer o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), o Projeto Pedagógico 

do Curso (PPC), e as rotinas acadêmicas institucionais.  

As capacitações pedagógicas são realizadas, no percurso de cada semestre, em reuniões 

pedagógicas, oficinas, palestras e seminários, abordando temas importantes para o 

desempenho do magistério superior como:  

✓ Utilização de metodologias ativas na aprendizagem;  

✓ Preparação de planos de ensino;  

✓ Orientações sobre a prática da relação docente/discente.  

Outro diferencial, nas capacitações dos docentes, são as reuniões específicas, da Direção 

Acadêmica com os professores recém-contratados. Nessas reuniões, os novos professores 

conhecem as políticas acadêmicas da Instituição, o processo de avaliação continuada de 

ensino e aprendizagem bem como, aspectos burocráticos e administrativos e o sistema 

acadêmico/gestão disponível para os registros acadêmicos, atividades inerentes à função 

docente.  

Uma das políticas da Instituição é a permanente busca pela adequação entre a titulação, a 

produção acadêmica e a experiência profissional do corpo docente, relacionando sua 

aderência às respectivas disciplinas.  
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As diretrizes básicas da política para o corpo docente da Instituição estão assim definidas:  

I. Consolidar um quadro docente titulado e qualificado que responda em qualidade e 

quantidade o exercício das funções institucionais;  

II. Incentivar através da implementação de programas regulamentados, a qualificação 

acadêmica dos docentes em programas de mestrado e doutorado; 

III. Aperfeiçoar e implementar o Plano de Carreira Docente e de Tutores - que contém 

as regras de ingresso, progressão, direitos e deveres dos docentes;  

IV. 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 e de 

Tutores;  

V. Implementar a oferta de programas de qualificação próprios;  

VI. Ofertar seletivamente cursos de especialização com vistas a que todos os seus 

professores tenham, no mínimo, uma especialização em sua área de atuação;  

VII. 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;  

VIII. Aproveitar, nas capacitações oferecidas pela própria IES, os docentes já 

contratados. 

A importância de se ter um quadro docente capacitado/qualificado levará a Instituição a 

criar uma política de incentivo de capacitação docente. O objetivo do incentivo à 

qualificação é obter do docente, a exclusividade, consequentemente, o comprometimento 

com a Instituição, com o ensino/aprendizagem e dedicação completa ao ensino, iniciação 

científica e extensão.   

Para atuar na Instituição são contratados, preferencialmente, docentes com experiência 

acadêmica e profissional que os habilite para a plena atuação na docência e compatível com 

a natureza das atividades acadêmicas.  
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A Instituição disponibilizará ao docente auxílio financeiro para sua capacitação/qualificação, 

conforme regulamento próprio, nas seguintes modalidades:    

I.  Mestrado e Doutorado 

a) Objetivos: fomentar a formação de novos docentes em cursos de pós-graduação 

stricto sensu, para a implantação/consolidação da iniciação científica, e para o 

atendimento das exigências legais;   

b) Forma de Desenvolvimento: deverão ser buscadas instituições que desenvolvam 

cursos de pós-graduação reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC), 

possibilitando aos candidatos, quando de interesse institucional, o exercício da 

docência. O docente poderá participar, dentre outros, de mestrados acadêmicos, 

profissionais, interinstitucionais e de doutorados;   

c) Condições para a Instituição: adequar a carga horária do mestrando/doutorando, 

de modo a possibilitar a sua frequência no respectivo curso; 

d) Condições para o candidato: dedicar-se às atividades do mestrado/doutorado, 

compatibilizando-as com o exercício da docência; 

e) Duração: o auxílio financeiro será concedido pelo prazo máximo de 24 (vinte e 

quatro) meses para mestrado e 36 (trinta e seis) meses para doutorado. 

II. Participação em Congressos Científicos 

a) Forma de desenvolvimento: a Instituição custeia parte das despesas conforme 

norma regimental aprovada pelo Conselho Superior. O valor financeiro para 

eventos de capacitação será definido anualmente pela Direção Geral e 

disponibilizados às Coordenações de Cursos para gerenciamento, mediante 

aprovação da Mantenedora.  

Além do incentivo à qualificação docente, a Instituição promove anualmente encontros 

internos pedagógicos com profissionais de competência nas áreas de metodologias do 

ensino superior, capacitando os docentes para que esses dinamizem o gerenciamento de 

suas aulas. Dessa forma, acredita-se que encontros dessa natureza promovam a reflexão da 

prática educativa, mola propulsora da inovação pedagógica.  
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A Instituição possui ainda Plano de Carreira Docente e de Tutores (PCDT) aprovado pela 

Mantenedora e pela Direção da Instituição.  

Assim, a política institucional de capacitação e formação continuada dos docentes possibilita 

a participação em eventos científicos, técnicos, artísticos e culturais e em cursos de 

desenvolvimento pessoal. Esta política permite que os docentes participem de cursos e 

eventos que promovam a melhoria no desempenho de competências e habilidades pessoais 

e profissionais no âmbito de sua participação na IES.  

Além disso, semestralmente a IES oferta cursos de capacitação de desenvolvimento pessoal 

e profissional em áreas como metodologias ativas, coaching, oratória, entre outras.  

Há ainda o apoio à participação dos docentes e tutores em programas de graduação e pós-

graduação, com desconto de 50% nas mensalidades dos cursos de graduação e pós-

graduação lato sensu realizados pela IES e pagamento de 50% no valor das mensalidades de 

programas de mestrado e doutorado realizados em instituições privadas ou custeamento de 

transporte quando realizados em instituições públicas. Entretanto, há alguns critérios para 

que os docentes e tutores sejam beneficiados com a ajuda de custo nestes programas, tais 

como:  

✓ ser docente ou tutor da IES há pelo menos 3 anos;  

✓ ter boa avaliação na CPA;  

✓ adoção de práticas inovadoras em suas atividades; e  

✓ docente ou tutor ter produções de material autoral que serão utilizados em suas 

disciplinas. 

  

4.1.1 Forma de contratação e regime de trabalho  

O corpo docente e tutores da Instituição são contratados na forma da legislação vigente 

(CLT). O regime de trabalho é definido de acordo com as atividades em sala de aula e 

extraclasse, conforme classificado abaixo:  
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a) Regime de Trabalho Integral (TI): docente ou tutor contratado com o mínimo de 

40 (quarenta) horas, sendo destas, 50% pelo menos com atividades fora da sala de 

aula (extraclasse);  

b) Regime de Trabalho Parcial (TP): docente ou tutor contratado com o mínimo de 12 

(doze) horas, sendo destas, 25% pelo menos com atividades fora da sala de aula 

(extraclasse);  

c) Regime de Trabalho Horista (H): docente ou tutor contratado exclusivamente para 

ministrar aulas, ou, que não se enquadre nos regimes acima.  

 

Ao estabelecer o Regime de Trabalho, considerou-se: 

a) As condições de atendimento das demandas, considerando a dedicação à 

docência, o atendimento aos discentes, a participação no colegiado e no NDE, 

quando for o caso; 

b) A habilidade para estabelecer planejamento didático e a preparação e correção 

das avaliações de aprendizagem; 

c) A dedicação ao planejamento e o apoio à gestão do curso para melhoria contínua. 

 

4.1.2 Cronograma de expansão do corpo docente e tutores para o quinquênio 2020 - 2024  

A FAEST, no intuito de atender às necessidades de promover cursos com a maior excelência, 

manterá um corpo docente e tutores presenciais e a distância bem titulado e qualificado, de 

acordo com as exigências da legislação do ensino superior. Neste sentido, todo o corpo 

docente e tutores tem, no mínimo, formação de pós-graduação lato sensu e experiência 

profissional e acadêmica adequada à sua área de formação e aderências às disciplinas. 

Para tanto, faz a seguinte projeção/previsão de expansão do seu corpo docente e tutores 

presenciais e a distância: 
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ANO TITULAÇÃO 
REGIME DE TRABALHO 

TOTAL % 
Integral Parcial Horista 

2020 

Doutor 0 0 0 0 0% 

Mestre 1 6 2 9 82% 

Especialista 0 1 1 2 18% 

TOTAL 1 7 3 11 100% 

2021 

Doutor 0 0 0 0 0% 

Mestre 2 8 2 12 50% 

Especialista 2 5 5 12 50% 

TOTAL 4 13 7 24 100% 

2022 

Doutor 1 1 1 3 8% 

Mestre 2 6 6 14 37% 

Especialista 3 10 8 21 55% 

TOTAL 6 17 15 38 100% 

2023 

Doutor 2 2 2 6 13% 

Mestre 3 8 7 18 38% 

Especialista 4 12 8 24 50% 

TOTAL 9 22 17 48 100% 

2024 

Doutor 4 4 3 11 18% 

Mestre 4 10 8 22 35% 

Especialista 5 14 10 29 47% 

TOTAL 13 28 21 62 100% 

 

 

4.1.3 Perfil do Corpo Docente e tutores  

A atuação dos docentes e tutores presenciais e a distância é fundamental para o sucesso da 

Instituição, e principalmente, para o desempenho acadêmico e profissional do aluno. A 

FAEST, ao conceber o corpo docente e tutores dos cursos presenciais e em EaD, considerou 

o perfil profissional do egresso, para então definir o cenário quantitativo e qualitativo da 

titulação, do regime de trabalho, da experiência profissional, da experiência em docência no 

ensino superior, assim como da experiência em EAD de cada um dos seus docentes. 
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4.1.3.1 Requisitos de Titulação   

O corpo docente e tutores da Instituição será formado por profissionais de notória 

capacidade profissional vinculado às áreas de ensino e extensão e portadores de formação 

acadêmica compatível com a área de atuação.  

Será dada prioridade à contratação de docentes e tutores com titulação de mestres e 

doutores, complementados com profissionais graduados nas áreas de conhecimento com 

títulos de especialistas. Não havendo profissional no mercado disponível para assumir as 

vagas, a IES promoverá o incentivo aos docentes para sua qualificação acadêmica.  

O curriculum vitae e os documentos necessários para sua contratação serão documentados 

e arquivados em pastas individuais na Instituição, podendo ser apreciado pelas comissões de 

verificação in loco em momento oportuno.  

Assim, ao definir a titulação, considerou-se: 

a) A capacidade do professor para analisar os conteúdos dos componentes 

curriculares e indicar bibliografias relevantes e atualizadas, abordando a sua 

relevância para a atuação profissional e acadêmica do discente; 

b) A criatividade para fomentar o raciocínio crítico com base em literatura atualizada 

e, para além da bibliografia proposta, proporcionar o acesso a conteúdos de 

pesquisa de ponta; 

c) A habilidade para relacionar os objetivos das disciplinas ao perfil do egresso, e 

incentivar a produção do conhecimento, por meio de grupos de estudo ou de 

pesquisa e da publicação. 

 

 4.1.3.2 Experiência no magistério superior e experiência profissional não acadêmica  

A experiência no magistério superior é um elemento almejado na seleção de professores e 

tutores 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.   
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É importante destacar que a Instituição, também oportuniza ao profissional sem experiência 

o primeiro emprego, desde que demonstrado elevado nível de interesse e engajamento, 

afinal o conhecimento será adquirido ao longo de sua vivência no ensino superior. 

Portanto, a IES, ao estabelecer a experiência profissional do docente, considerou: 

d) A relação da sua trajetória profissional com o seu desempenho em sala de aula, 

valorizando a sua capacidade para apresentar exemplos contextualizados com 

relação a problemas práticos; 

e) A importância das suas vivências na aplicação da teoria ministrada em diferentes 

unidades curriculares em relação ao fazer profissional; 

f) A importância da sua atuação no mercado de trabalho para manter-se sempre 

atualizado com relação à interação conteúdo e prática, promovendo a 

compreensão da aplicação da interdisciplinaridade no contexto laboral; 

g) A capacidade de relacionar as competências previstas no PPC e o exercício da 

profissão proposta. 

 

Ao estabelecer a experiência do professor na docência do ensino superior, considerou-se: 

a) A capacidade de promover ações que permitem identificar as dificuldades dos 

alunos e propor métodos diferenciados para alunos; 

b) A habilidade de expor o conteúdo em linguagem aderente às características 

pedagógicas, sociais e regionais da turma; 

c) A capacidade apresentar exemplos contextualizados com os conteúdos dos 

componentes curriculares; 

d) A criatividade para elaborar atividades específicas para a promoção da 

aprendizagem de alunos com dificuldades e avaliações diagnósticas, formativas e 

somativas; 

e) A competência para realizar feedbacks das avaliações com os alunos, utilizando os 

resultados para redefinição de sua prática docente no decorrer do semestre letivo; 
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f) A capacidade de estabelecer uma relação de liderança e ter sua produção 

reconhecida pelos discentes e pela comunidade acadêmica. 

 

Ao estabelecer a experiência do docente na educação à distância, observou-se: 

a) Sua capacidade para identificar as dificuldades dos alunos quanto a adaptação à 

modalidade EAD; 

b) A habilidade de expor o conteúdo em linguagem tecnológica aderente às 

características pedagógicas, sociais e regionais da turma; 

c) A criatividade de apresentar exemplos contextualizados com os conteúdos dos 

componentes curriculares; 

d) A capacidade de elaborar atividades específicas para a promoção da aprendizagem 

de alunos com dificuldades diversas e avaliações diagnósticas, formativas e 

somativas; 

e) A competência para realizar feedbacks das avaliações com os alunos em 

diversificadas plataformas virtuais de aprendizagem, utilizando os resultados para 

redefinição de sua prática docente no decorrer do semestre letivo; 

f) A capacidade de estabelecer virtualmente uma relação de liderança e ter sua 

produção reconhecida pelos discentes e pela comunidade acadêmica, na 

modalidade a distância. 

  

4.1.3.3 Critérios de seleção e contratação  

A admissão do professor e tutor para integrar a carreira de docente na IES se fará mediante 

indicação do Coordenador de Curso e aprovação da Direção Geral, 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.  
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Os professores e tutores da Instituição 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 e de tutores, 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 dos docentes e tutores será realizada pela Mantenedora, com carteira de 

trabalho devidamente assinada, após a autorização de cada curso.  

  

4.1.3.4 Substituição eventual do professor e tutor  

Substituição é o ato mediante o qual a Direção Geral da Instituição designa professor e/ou 

tutor 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 à Coordenação de Curso indicar o substituto à Direção Geral da Instituição, 

para solicitação de contratação.  

O substituto será preferencialmente professor e/ou tutor integrante do Quadro da 

Instituição. Não havendo professor e/ou tutor disponível na IES, a substituição será feita 

através de contrato temporário, pelo prazo da substituição.  

http://www.faest.edu.br/


 

 
Rua Deputado Hitler Sansão, 1038 W – Bairro Jardim do Lago | Tangará da Serra/MT 

                                                Tel: (65) 3326-4650 – www.faest.edu.br                                                 
137 

 

4.2 Política de capacitação e formação continuada para o corpo técnico-administrativo 

O corpo técnico-administrativo da Instituição será constituído pelos funcionários que 

prestam serviços de apoio técnico, administrativo e operacional, bem como de 

assessoramento a todos os órgãos e níveis hierárquicos da Instituição, e que desempenham 

as funções de administração, controle, coordenação, supervisão e avaliação, 

assessoramento técnico e suporte à administração superior ou intermediária, que 

demandem análises, pareceres, procedimentos, execução e apoio operacional em execução 

de serviços gerais, necessários ao bom desempenho institucional.  

Como política da Instituição todos os funcionários, serão capacitados, desde a admissão, 

para desenvolver com qualidade as suas funções. A Instituição entende que um quadro 

funcional com qualificação adequada é fundamental para o aprimoramento da relação 

funcionários/docente/discente.  

O corpo técnico-administrativo possui como incentivo à qualificação, descontos em 

mensalidades nos cursos de Graduação e Pós-Graduação da própria Instituição e ajuda de 

custo em cursos ofertados por outras Instituições, em condições estabelecidas em Resolução 

própria. Será também facilitada capacitação técnica específica através do custeio de 100% 

do funcionário em cursos, palestras ou eventos voltados a sua área de responsabilidade, 

mediante aprovação da Direção Geral.  

A Instituição, também, organizará ciclos de palestras que ofereçam aos funcionários 

conhecimentos adicionais que contribuam na expansão de suas habilidades. Entre os temas 

que serão abordados ganham destaque: 

I. Relações Interpessoais no Trabalho; 

II. Valorização do Capital Humano; 

III. Chefia e Liderança;  

IV. Relações Públicas;  

V. Motivação para o Trabalho; 

VI. Responsabilidade Social do Trabalho; e 
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VII. Aperfeiçoamento em Informática. 

Desta forma, a política institucional de capacitação e formação continuada dos técnicos-

administrativos possibilita a participação em eventos científicos, técnicos, artísticos e 

culturais e em cursos de desenvolvimento pessoal e professional, com práticas 

regulamentadas. Esta política permite que os colaboradores participem de cursos e eventos 

que promovam a melhoria no desempenho de competências e habilidades pessoais e 

profissionais no âmbito de sua participação na IES.  

O auxílio para participação nestes cursos e eventos se dá a partir de flexibilização de horários 

e do custeamento integral das despesas para participação nestes eventos e cursos. 

Entretanto, há alguns critérios para que os técnicos-administrativos sejam beneficiados com 

a ajuda de custo nestes programas, tais como: ser funcionário da IES há pelo menos 3 anos e 

ter boa avaliação de desempenho realizada pelo superior imediato. 

 

4.2.1 Critérios de seleção do Corpo Técnico-Administrativo  

O corpo técnico-administrativo é contratado pelo regime da Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), conforme as necessidades estabelecidas pela Direção Geral da Instituição. A 

seleção para contratação efetiva-se através dos seguintes critérios: análise de currículo e 

entrevista.  

As condições específicas de admissão, demissão, direitos e vantagens, atribuições, deveres e 

responsabilidades dos membros do corpo técnico-administrativo da Instituição, estão no 

Regimento Geral, no Plano de Carreira Docente e de Tutores e Plano de Carreira do Corpo 

Técnico-Administrativo e na legislação vigente.  

 

4.2.2 Políticas de qualificação, plano de carreira e regime de trabalho   

A Instituição demonstra a partir das suas políticas internas que está interessada no 

desenvolvimento da sociedade. Para atingir esta missão, coloca a pessoa com centro das 
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reflexões sobre as atividades a serem desenvolvidas e rumos a serem tomados. Não são 

apenas os(as) estudantes que ganharão atenção especial da Instituição. Os(as) 

colaboradores(as) do setor administrativo também serão incentivados(as) a se capacitar e 

aumentar o nível de escolaridade.  

A Instituição oferece aos seus funcionários os seguintes incentivos:  

✓ Oferta de cursos e de bolsa para treinamento e atualização profissional e de bolsas 

para os funcionários;   

✓ Estímulo à participação em eventos sociais, culturais e científicos promovidos pela 

Instituição e outras entidades;  

✓ Atualização de conhecimentos na área de informática. 

  

O Plano de Carreira do Corpo Técnico-Administrativo da Instituição faz parte da política de 

atração e retenção de talentos humanos e tem como propósito estimular o empenho e o 

desenvolvimento dos colaboradores.  

Possibilita também a organização das relações trabalhistas com seus colaboradores, 

estipulando critérios de remuneração funcional, delineamento de carreiras, admissão e 

promoção, favorecendo a equidade interna e externa.  

Como resultado da sua implantação busca-se o fortalecimento de um ambiente desafiador e 

propício à realização dos anseios e objetivos tanto dos colaboradores como da Instituição no 

cumprimento da sua Missão educacional.  

O Plano de Carreira do Corpo Técnico-Administrativo regulamenta as condições de 

admissão, demissão, direitos e vantagens bem como os deveres e responsabilidades dos 

funcionários perante a Mantenedora. 

Desta forma, a política de qualificação dos técnicos-administrativos possibilita a participação 

em eventos científicos, técnicos, artísticos e culturais e em cursos de desenvolvimento 

pessoal e professional, com práticas regulamentadas. Esta política permite que os 
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colaboradores participem de cursos e eventos que promovam a melhoria no desempenho de 

competências e habilidades pessoais e profissionais no âmbito de sua participação na IES.  

 

4.2.3 Cronograma de expansão do corpo técnico-administrativo para o quinquênio 2020 - 

2024  

 O Cronograma de expansão do corpo técnico-administrativo da FAEST está em 

conformidade com o número de cursos previstos neste PDI. A IES, ao contribuir com a 

geração de emprego e renda da população local, cumprirá o seu dever com os cidadãos, ao 

promover a responsabilidade social. Assim, faz a seguinte projeção de expansão do seu 

corpo técnico-administrativo: 

Titulação Regime de 
Trabalho 

2020 2021 2022 2023 2024 

Nível Médio CLT 7 8 9 9 9 

Graduação CLT 2 2 3 4 5 

Especialista CLT 1 1 2 3 3 

Mestre CLT 4 5 4 3 4 

Doutor  CLT 0 0 0 1 1 

Total  14 16 18 20 22 

 

Conclui-se então que está previsto neste PDI a promoção pela IES de incentivos à 

capacitação e formação continuada de sua equipe técnica-administrativa, a oferta de cursos 

e de bolsa para treinamento e atualização profissional; estímulo à participação em eventos 

sociais, culturais e científicos promovidos pela Instituição e outras entidades e a atualização 

de conhecimentos na área de informática. Também prevê descontos em mensalidades nos 

cursos de Graduação e Pós-Graduação da própria Instituição e ajuda de custo em cursos 

ofertados por outras Instituições, em condições estabelecidas e práticas regulamentadas em 

resolução própria.  
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4.3 Política de capacitação e formação continuada para o corpo de tutores presenciais e a 

distância  

A meta 13 do Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024) é: “elevar a qualidade da 

educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo 

exercício no conjunto do sistema de educação superior para 75%, sendo, do total, no mínimo 

35% de doutores”. 

Nesse sentido, a FAEST busca qualificar o seu quadro de professores e tutores e intensificará 

os processos de recrutamento e seleção para ampliar o seu quadro de doutores, como 

também ampliará todas as políticas e ações que propiciem a retenção dos professores 

doutores na Instituição, considerando que esta é a sua maior fragilidade. Para isso, ampliou 

os investimentos em incentive à qualificação e em sua estrutura e na iniciação científica, 

como também programa de bolsas por produtividade, além da implantação de um Plano de 

Carreira Docente e de Tutores, para garantir maiores possibilidades de crescimento na 

carreira docente, que seja acompanhado de vantagens pecuniárias também. 

Desse modo, o Planejamento de Recursos Humanos deverá estar em consonância com o 

planejamento acadêmico (extensão, iniciação científica e ensino de graduação e pós-

graduação), de modo que todas as ações empreendidas na área sejam sistêmicas e 

objetivem o aumento da qualificação do corpo docente da Instituição. 

A IES está reformulando a sua política de pessoal, com o objetivo de atrair e reter docentes 

e tutores de elevada titulação e experiência na Instituição. A meta é duplicar o percentual de 

doutores no corpo docente até 2024. Atualmente, não existe na instituição docentes sem 

titulação no mínimo de especialistas, mas a grande maioria de seus professores possui 

stricto sensu obtido em cursos de mestrado reconhecidos pela CAPES. 

Compreendendo também a importância da participação dos docentes, não só no âmbito das 

decisões de natureza didático-pedagógica, como também na área de gestão administrativa, 

o seu corpo docente tem uma representação deliberativa importante na composição dos 

Conselhos Superiores e demais Órgãos Colegiados, na perspectiva de tornar coerentes as 
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decisões que envolvam a gestão do patrimônio acadêmico, possibilitando um envolvimento 

participativo e atuante. 

O corpo docente, ao mesmo tempo em que atua no ensino, na iniciação científica e na 

extensão, está envolvido na elaboração da proposta pedagógica de seus cursos, participa de 

reuniões e trabalhos dos colegiados e de comissões para as quais é designado. Dentro da 

filosofia da Instituição, colabora, ainda, com as atividades de articulação da Faculdade, no 

sentido de integrá-lo com a comunidade a que serve. 

Os tutores são importantíssimos na mediação do processo de ensino-aprendizagem nos 

cursos a distância e nas disciplinas regulares dos cursos presenciais. 

Na seleção de docentes e tutores para integrar os quadros da FAEST são observadas as 

qualificações por área de conhecimento específico e suas respectivas vinculações com os 

conteúdos programáticos dos componentes curriculares que irão ministrar, isso aliado à sua 

experiência profissional. A seleção é criteriosa, embora reflita as limitações impostas pela 

realidade do Estado e, especificamente, da região onde está inserida a Faculdade, no que se 

refere a oferta de profissionais com qualificação acadêmica desejada, respeitadas, em 

qualquer caso, as condições de formação e titularidade do professor. 

O regime de trabalho e contratação dos docentes e de tutores é fixado pela CLT e pela 

legislação vigente na Educação Superior do Brasil e, visam atender as necessidades no 

tocante às atividades de ensino, iniciação científica, extensão e também aos encargos 

administrativos na Instituição. 

Desta forma, a política de qualificação e formação continuada para os tutores presenciais e a 

distância da FAEST, possibilita a participação em eventos científicos, técnicos, artísticos e 

culturais e em cursos de desenvolvimento pessoal e professional, com práticas 

regulamentadas. Esta política permite que os colaboradores participem de cursos e eventos 

que promovam a melhoria no desempenho de competências e habilidades pessoais e 

profissionais no âmbito de sua participação na IES.  
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4.3.1 Experiência no magistério superior e experiência profissional não acadêmica 

A FAEST possui um corpo docente e de tutores composto, em sua maioria, por profissionais 

que atuam no mercado de trabalho, o qual alia vasta e notória experiência prática com alto 

grau de comprometimento acadêmico. Dessa forma, é possível oferecer componentes 

curriculares com conteúdos programáticos interdisciplinares atuais e dinâmicos, cuja 

participação direta dos alunos é de fundamental importância na concepção e organização de 

todas as atividades acadêmicas, estando esta prática incorporada ao cotidiano acadêmico. 

 

 
4.3.2 Qualificação do Corpo Docente e de Tutores 

As exigências da sociedade e da economia contemporânea impõem um entendimento de 

que a educação (e a educação superior em particular) é estratégica para o desenvolvimento 

de qualquer nação, sendo importante tornar as instituições capazes de enfrentar os 

enormes desafios impostos pelas profundas transformações do papel do conhecimento no 

mundo de hoje. 

A partir de 2018, a FAEST iniciou uma formação continuada do corpo docente, com uma 

agenda de eventos, cursos e palestras, durante todo o período letivo. A Instituição 

compartilha da ideia de que investir em formação continuada dos seus professores torna-se 

estratégia indispensável à valorização profissional, bem como garantia de melhorias no 

aprendizado dos estudantes. Esta estratégia será empregada também com os tutores. 

Além disso, existe também a necessidade de qualificar e capacitar os professores das 

instituições de ensino superior com cursos de pós-graduação (stricto Sensu e lato sensu), 

com infraestrutura adequada, um imperativo para o aumento da qualidade da formação e 

dos eixos para a sustentabilidade futura dessas instituições. 

As principais ações de capacitação têm início com orientações técnicas através de Semana 

Pedagógica, cuja realização se dá no início de cada período letivo, da expedição de materiais 

impressos de apoio e estudo, bibliografia específica, convites a palestrantes ou 

conferencistas durante os períodos destinados para planejamento e replanejamento, além 
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de colaborar com auxílios para frequência a cursos, congressos e outros, bem como 

colocando à disposição dos docentes os recursos didáticos necessários. A segunda parte se 

refere à realização de cursos de pós-graduação e de auxílios para participação em eventos. 

O maior desafio é fornecer um conjunto dinâmico e sistemático de procedimentos e 

mecanismos que levem a Instituição a conciliar objetivos e metas individuais e 

organizacionais. Portanto, a proposta de capacitação buscará atingir os seguintes objetivos 

principais: 

✓ Contribuir para a construção de uma docência teórico-prática sólida no âmbito do 

ensino superior; 

✓ Estimular um processo permanente de exercício crítico de revisão da prática 

docente a ser desenvolvida pelos professores do ensino superior; 

✓ Refletir sobre o que se constitui como uma prática pedagógica docente, seus 

pressupostos, relações, dimensões, formas de sistematização e organização; 

✓ Desenvolver experiências práticas com apoio de técnicas e recursos diversos, 

articulando o conhecimento historicamente acumulado e as experiências dos 

docentes, exercitando um processo de avaliação coletiva. 

Além disso, a FAEST buscará os investimentos em parcerias com outras Instituições para a 

qualificação do Corpo Docente, para qualificação a nível de Mestrado e Doutorado dos 

professores. 

A Instituição também tem uma política de investimento em professores e pesquisadores que 

são aprovados em processos seletivos para realização de pós-graduação stricto sensu no 

Brasil e no exterior. A Instituição, buscando a qualificação contínua dos seus docentes e 

técnicos também disponibiliza o oferecimento de bolsas e auxílios financeiros para 

incentivar a participação de professores em programas de mestrado e doutorado 

considerados estratégicos para a IES. 

Desta forma, a política de qualificação do corpo docente e tutores presenciais e a distância 

da FAEST, possibilita a participação em eventos científicos, técnicos, artísticos e culturais e 
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em cursos de desenvolvimento pessoal e professional, com práticas regulamentadas. Esta 

política permite que os colaboradores participem de cursos e eventos que promovam a 

melhoria no desempenho de competências e habilidades pessoais e profissionais no âmbito 

de sua participação na IES.  

Tais políticas obviamente são extensíveis aos futuros tutores contratados pela FAEST. 

 

4.3.3 Plano de Carreira Docente e de Tutores (PCDT) 

O Plano de Carreira Docente e de Tutores da FAEST, é um documento institucional e tem 

uma forte convicção na busca de melhoria dos padrões de excelência, no qual focaliza o 

fator competência da Instituição, equipe e profissionais. 

Alinhado com a estratégia da Instituição, expressa através da sua missão e visão, o PCDT tem 

como finalidade fomentar o crescimento do corpo docente, como forma de incentivo e 

reconhecimento às habilidades dos profissionais de educação. 

O objetivo principal do PCDT é orientar o pessoal docente e tutores sobre as possibilidades 

de progressão e ascensão de sua carreira. Os professores e tutores devem desenvolver suas 

práticas pedagógicas considerando a excelência na formação dos estudantes. Além disso, 

este Plano se propõe a criar regras às possibilidades de crescimento junto à instituição. 

O PCDT está aprovado e institucionalizado de acordo com a Resolução CONSUP nº 04/21. 

 

4.4 Processos de gestão institucional   

O sucesso do trabalho da Instituição, traduzir-se-á no cumprimento de sua missão. Nesse 

sentido, a Instituição comporá o seu quadro de pessoal, docente e técnico-administrativo, 

com profissionais que, a partir de uma qualificação demonstrada no processo de 

recrutamento e seleção e de uma motivação e compromisso iniciais, desenvolverão uma 
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identidade com a Instituição, percebendo-se valorizadas enquanto pessoas e profissionais, e 

tendo a perspectiva de uma carreira.  

Os órgãos colegiados da IES são compostos por membros da comunidade acadêmica, 

observados os termos regimentais, cujo mandatos são temporários, com funções 

devidamente regulamentadas.  

A apropriação da comunidade interna a respeito das decisões colegiadas se dará a partir da 

realização do Fórum de Avaliação da FAEST onde serão apresentadas as decisões tomadas a 

partir dos resultados das avaliações internas e externas. Além disso, são realizadas visitas as 

salas de aula para comunicar tais decisões, garantindo a integralidade da transmissão e 

apropriação de tais informações. 

A Mantenedora é a entidade responsável perante as autoridades públicas e o público em 

geral pela Mantida, incumbindo-lhe tomar as medidas necessárias ao seu bom 

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

dos corpos docente e discente e a autoridade própria de seus órgãos colegiados. O 

Regimento da IES determina as relações entre a Mantenedora e a Mantida, delimitando 

autoridade e competências, no respeito às respectivas esferas de atuação.  

A estrutura da Instituição está definida no Regimento Geral, conforme abaixo:  

Art. 5° A administração da Faculdade é exercida pelos seguintes órgãos: 

I. Órgãos Deliberativos, Normativos, Consultivos e Executivos 

a) Conselho Superior – CONSUP 

b) Conselho de Ensino e Extensão – CONSEP 

c) Direção Geral 

d) Direção Administrativa e Financeira 

e) Direção Acadêmica 

f) Secretária Geral 

g) Comissão Própria de Avaliação - CPA 

h) Colegiados de Cursos 

i) Núcleos Docente Estruturante - NDE 

j) Coordenações de Cursos de Graduação 
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k) Coordenação de Cursos de Pós Graduação  

l) Coordenação do NEaD 

 

II. Órgãos Suplementares e de apoio administrativo acadêmico 

a) Secretaria Acadêmica 

b) Biblioteca 

c) Ouvidoria 

d) Núcleo de Carreiras 

e) Núcleo de Educação Inclusiva – NEI 

f) Programa Orientação Psicopedagógica - POP 

g) Programa de Orientação Psicopedagógica - POP 

h) Núcleo de Educação a Distância – NEaD 

i) Núcleo de Ensino e Extensão - NUPE 

j) Financeiro e Bolsas 

k) Setor de Tecnologia da Informação e Comunicação - TI 

l) Laboratórios, Arquivo e Almoxarifado 

m) Serviços de Manutenção, limpeza e segurança 

 
 
As composições, competências e atribuições de cada órgão ou setor está definida no 

Regimento Geral da Instituição, do Art. 4o ao 31, bem como todos os critérios de indicação e 

recondução de seus membros.  

Assim, podemos considerar que a gestão da Instituição é pensada como resposta às 

demandas legais e das comunidades da sua área de abrangência. Nas propostas e ações de 

interação, por um lado, faz-se intervir o conjunto de seu potencial humano (técnicos, 

docentes e administrativos e estudantes) e, por outro, garante uma resposta ágil e de 

qualidade, com ideias e propostas inovadoras. Fator primordial para o alcance desses 

objetivos é a disposição dos administradores de envolver-se na busca de respostas às 

necessidades dos diversos setores.  
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4.4.1 Autonomia da IES em relação à mantenedora  

De acordo com o Regimento Geral da FAEST, a autonomia da IES em relação à mantenedora 

está estabelecida no TÍTULO XI - DAS RELAÇÕES COM A ENTIDADE MANTENEDORA, art’s 153 

e 154, a seguir transcritos: 

Art. 153 A Unidade de Ensino Superior de Tangará da Serra Eireli - UniSerra, como entidade 
Mantenedora, é responsável perante as instituições e autoridades públicas e privadas, e ao público 
em geral, judicial e extrajudicialmente, pela Faculdade, incumbindo-lhe tomar as medidas necessárias 
ao seu bom e regular funcionamento, respeitada, nos limites da lei, de seu Contrato Social e deste 
Regimento; a liberdade acadêmica dos corpos docente e discente e a autoridade dos órgãos 
colegiados deliberativos e executivos da sua entidade mantida. 

Art. 154 Compete precipuamente à entidade Mantenedora promover as condições adequadas de 
funcionamento das atividades da Faculdade, colocando-lhe à disposição os bens móveis e imóveis, 
para tanto necessários, de seu patrimônio ou de terceiros a ela cedidos ou arrendados sob contrato, e 
assegurando-lhe suficientes recursos financeiros de custeio. 

§1º À entidade Mantenedora reserva-se a administração orçamentária, financeira e contábil da 
Faculdade, sendo de sua responsabilidade o aporte de recursos humanos, materiais e financeiros 
para o normal funcionamento desta. 

§2º Dependem de aprovação da entidade Mantenedora as decisões dos órgãos colegiados da 
Faculdade que importem aumento de despesas, desde que os respectivos orçamentos e propostas 
sejam previamente encaminhados para análise e decisão. 

 

A cada dois meses (se ou quando necessário) será realizada uma reunião com todos os 

professores para tomarem conhecimento das atividades políticas da UNISERRA.  Receberão 

informações sobre aspectos financeiros, política de investimento, projetos de ampliação, 

entre outros e orientações a respeito do andamento acadêmico e pedagógico da FAEST.  

Nesta reunião, são feitas também as reuniões dos colegiados dos cursos.  A FAEST, por meio 

dessas reuniões fará com que os professores se sintam responsáveis por todas as atividades 

e ações da instituição, em todos os campos de atuação. 

Segue abaixo informações referentes à autonomia da FAEST em alguns campos de sua 

atuação, em relação a mantenedora: 

ASSUNTO ESTATUTO DA MANTENEDORA REGIMENTO GERAL DA FAEST 

http://www.faest.edu.br/


 

 
Rua Deputado Hitler Sansão, 1038 W – Bairro Jardim do Lago | Tangará da Serra/MT 

                                                Tel: (65) 3326-4650 – www.faest.edu.br                                                 
149 

 

ASSUNTO ESTATUTO DA MANTENEDORA REGIMENTO GERAL DA FAEST 

Autonomia didática e 
administração financeira 

As unidades de Educação gozam de 
autonomia didático-científica, 
administrativa e disciplinar nos termos da 
Lei e de seus Estatutos. 

A FAEST goza de autonomia didático-
científica, administrativa e disciplinar 
nos termos da lei e do Regimento. 

Escolha dos coordenadores 
de cursos 

 
O Coordenador de cada curso é 
escolhido pela Direção Geral. 

Contratação de docentes O quadro de pessoal será regido pela CLT 
São professores os que exercem 
atividades de Ensino, Iniciação Científica 
(quando for o caso) e Extensão. 

Participação nos conselhos 
pedagógicos 

A Direção da IES e a Direção 
Administrativa fazem parte do Conselho 
de Administração da Mantenedora 

Compõem o Conselho Superior a 
representação dos coordenadores de 
curso, a representação docente e a 
discente. 

Compõem o Colegiado de Cursos, 
Coordenadores de Cursos e as 
representações docente e discente. 

Coordenador de Curso - atribuições 
pedagógicas e administrativas do 
ensino. 

Alterações regimentais  
São necessários 2/3 dos membros do 
Conselho Superior. 

Orçamento e plano de 
trabalho 

 Coordenação do Curso 

 

Assim, a IES nos seus processos de gestão descritos neste PDI e Regimento Geral, 

consideram a autonomia e representatividade dos órgãos de gestão e colegiados, bem como 

a participação de professores, tutores, técnicos-administrativos, estudantes e sociedade civil 

organizada, dentro de suas possibilidades e condições, da gestão da Instituição. 

Os colegiados estão estruturados, em suas respectivas instâncias. Em todos os processos, há 

a participação de docentes, tutores, técnicos, discentes, bem como da sociedade civil 

organizada, e existe a regulamentação dos mandatos dos membros que compõem os órgãos 

colegiados.  

A apropriação da comunidade interna a respeito das decisões colegiadas se dará a partir da 

realização do Fórum de Avaliação da FAEST onde serão apresentadas as decisões tomadas a 

partir dos resultados das avaliações internas e externas. Além disso, são realizadas visitas as 

salas de aula para comunicar tais decisões, garantindo a integralidade da transmissão e 

apropriação de tais informações. 

http://www.faest.edu.br/
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Portanto, o funcionamento da Faculdade  está alicerçado numa gestão participativa e 

democrática por meio de seus órgãos colegiados, nos quais está prevista a participação 

efetiva do seu corpo discente, docente, tutores, técnico-administrativos e sociedade. Todas 

as deliberações, normatizações, proposições e avaliações nas esferas administrativa e 

acadêmica são de responsabilidade destes órgãos, considerando as competência de cada 

um. 

Desta forma, a instituição promove um modelo de gestão onde a comunidade acadêmica 

participa dos processos de decisão e se envolve no firme propósito de alcançar as metas 

institucionais e da EaD, bem como realizar a missão e alcançar a visão proposta. 

Não obstante, na Comissão Própria de Avaliação - CPA há representatividade do pessoal 

técnico administrativo e da sociedade civil organizada, garantindo que todos os atores 

envolvidos no processo acadêmico se façam representar nas instâncias de decisão da 

instituição, proporcionando reflexões e debates com vistas ao aperfeiçoamento dos 

processos e da gestão da modalidade de EaD. Esse modelo de gestão participativo e 

democrático também promoverá o engajamento da comunidade acadêmica no 

desenvolvimento da missão e alcance da visão institucional, bem como na promoção de seus 

valores.  

 

4.5 Sistema de controle de produção e distribuição de material didático 

Desenvolvimento de materiais didáticos para EAD 

O material didático para a oferta de cursos a distância da FAEST foi devidamente elaborado e 

preparado por equipe de conteudistas da empresa contratada, especializada em suas áreas 

de formação. O corpo docente da FAEST é responsável pelo levantamento do conteúdo a ser 

contratado e por sua validação.  

De acordo com o instrumento de avaliação de instituições externa (presencial e a distância) 

do INEP, publicado em outubro de 2017, no campo do indicador 4.5, não existem 

impedimentos ou orientações de que o material não possa ser elaborado por terceiros, 

http://www.faest.edu.br/
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contratados pela Instituição, ou que seja obrigatória sua preparação por equipe da própria 

Instituição. 

 Assim reza o instrumento de avaliação de cursos de graduação do INEP, no indicador 4.5: 

“O sistema de controle de produção e distribuição de material 

didático previsto considera o atendimento da demanda, a existência 

de uma equipe técnica multidisciplinar responsável, estratégias que 

possibilitem a acessibilidade comunicacional, disponibilização por 

diferentes mídias, suportes e linguagens, plano de atualização do 

material didático e apoio à produção de material autoral pelo corpo 

docente”. 

 Desta forma, a FAEST atende às necessidades exigidas para a elaboração do material 

didático, uma vez que o material que será disponibilizado aos estudantes foi confeccionado 

por profissionais da área, atendendo aos conteúdos curriculares do Projeto Pedagógico de 

cada curso da Instituição, devidamente demandados e validados pelos docentes das 

disciplinas. 

A equipe multidisciplinar de profissionais que elaborou o material faz parte da empresa 

SAGAH, contratada como fornecedora de conteúdo digital. Foi celebrado Contrato de 

Prestação de Serviços, devidamente documentado. 

 

4.5.1 Equipe multidisciplinar 

A equipe multidisciplinar atua em parceria com o Núcleo de Educação a Distância – NEaD da 

FAEST, e é formada por profissionais de diferentes competências envolvidas no 

desenvolvimento de projetos de educação a distância, sendo responsável pela concepção, 

produção e disseminação de tecnologias e metodologias inovadoras, elaboração e 

acompanhamento do plano de ação, do fluxo processual e dos trabalhos realizados para a 

oferta do curso em EAD. 

http://www.faest.edu.br/
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Com aparato tecnológico moderno, a equipe multidisciplinar trabalha com a finalidade de 

garantir a qualidade de todo o processo de ensino e aprendizagem, desde a criação, 

produção, distribuição e monitoramento, até a avaliação da disciplina a distância, 

promovendo a autoaprendizagem, a aprendizagem significativa, ativa e colaborativa, 

suportadas pelo uso sistemático das ferramentas tecnológicas de informação e 

comunicação.  

Nessa equipe, trabalharão de forma articulada os seguintes profissionais: (projeção para os 

próximos 05 anos) 

▪ Gerente de produção (1 funcionário) 
▪ Responsável por todo gerenciamento da equipe que desenvolve os conteúdos, controle 

de prazos, controle de qualidade, prospecção de professores, entre outros. 
 

▪ Analista de projetos - (3 funcionários) 
▪ Responsável por fazer a análise de projetos, análise de riscos das entregas evidenciando 

as disciplinas que estão mais propensas a atrasos. Também articula todo processo 
produtivo juntamente com equipe de produção. 
 

▪ Analista de prospecção – (3 funcionários) 
▪ Responsável por prospectar equipe de professores que desenvolve os conteúdos. 

 
▪ Designer Instrucional – (10 funcionários) 
▪ Responsável por fazer todo processamento pedagógico e análise da metodologia. 

 
▪ Designer Gráfico/ Webdesigner – (10 funcionários) 
▪ Responsável pela criação de peças gráficas dos objetos educacionais, programação e 

diagramação dos conteúdos. 
 

▪ Controle de Qualidade – (6 funcionários) 
▪ Responsável por fazer o controle de qualidade de todos os conteúdos realizados. 

 
▪ Coordenadores de área – (4 funcionários) 
▪ Responsável por analisar tecnicamente a qualidade dos conteúdos produzidos. 

 
▪ Revisores técnicos – (20 funcionários) 
▪ Responsável por revisar todos conteúdos desenvolvidos pelos professores e sugerir 

alterações quando necessário. 
 

▪ Revisor gramatical – (15 funcionários) 
▪ Responsável por revisar gramaticalmente todos objetos educacionais produzidos. 

 
▪ Editores – (5 funcionários) 

http://www.faest.edu.br/
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▪ Responsável por todo acompanhamento e produção do material impresso, quando 
necessário. 
 

▪ Editorador – (10 funcionários) 
▪ Responsável por fazer a editoração de todos conteúdos impressos 

 
▪ Revisor Bibliográfico – (5 funcionários) 
▪ Responsável por revisar a bibliografia de todos os conteúdos produzidos. 

 
▪ Professores Conteudistas– (50 funcionários) 
▪ Responsável pela produção do conteúdo 

Cada disciplina possui um conjunto de materiais instrucionais que auxiliam no processo de 

construção do conhecimento e na interação entre os envolvidos. Esses materiais são 

planejados e escritos levando em consideração a bibliografia adequada às exigências de 

formação, aprofundamento e coerência teórica e indicada no Plano de Desenvolvimento da 

Disciplina (PDD). Segue descrição da produção: 

 

4.5.2 Produção do material didático 

O material é analisado e revisado pela área responsável pela gestão da EAD da FAEST. 

São materiais instrucionais: 

a) Material contratado do fornecedor SAGAH (detalhamento no texto que trata do 

“desenvolvimento de materiais didáticos para EaD”, ítem, 4.5). 

b) Manual do Acadêmico: é o documento que o aluno receberá assim que ingressar 

na FAEST. Nele constam todas as informações necessárias para que ele se 

familiarize com a modalidade a distância e com as políticas institucionais.  

c) Unidades de Aprendizagem: correspondem a “caminhos” virtuais de 

aprendizagem, capazes de promover o desenvolvimento de competências no 

que concerne ao conhecimento, à habilidade, à atitude, à interação e à 

autonomia. Disponíveis no AVA, apresentam os materiais instrucionais de 

maneira virtual e interativa.  

http://www.faest.edu.br/
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Cada disciplina foi dividida em X unidades de aprendizagem. Cada unidade de aprendizagem 

é composta por objetos de aprendizagem que viabilizam ao aluno um papel ativo no 

processo de construção do conhecimento. 

A Unidade de Aprendizagem (UA) é composta por objetos de aprendizagem que permitem 

ao aluno desempenhar um papel ativo no processo de construção do conhecimento.  Os 

estudos sobre aprendizagem demonstram que a taxa de aprendizagem cresce com a 

realização de atividades pelos alunos. Assim, as unidades foram elaboradas tendo como 

ponto de partida uma atividade desafio que estimula o aluno ao estudo dos materiais 

didáticos que compõem a unidade: textos, vídeos e exercícios de fixação. 

 

4.5.3 Itens que compõem uma Unidade de Aprendizagem 

Apresentação 

Contém os Objetivos de Aprendizagem da unidade de aprendizagem, em termos de 

conteúdo, habilidades e competências. Esses objetivos de aprendizagem servem como 

norteadores para a elaboração dos demais itens que compõem a unidade. 

Os objetivos são precisos, passíveis de observação e mensuração. A elaboração de tais 

objetivos: 

a) delimita a tarefa, elimina a ambiguidade e facilita a interpretação; 

b) assegura a possibilidade de medição, de modo que a qualidade e a efetividade da 

experiência de aprendizado podem ser determinadas; 

c) permite que o professor e os alunos distingam as diferentes variedades ou classes 

de comportamentos, possibilitando, então, que eles decidam qual estratégia de 

aprendizado tem maiores chances de sucesso; e 

d) fornece um sumário completo e sucinto do curso, que pode servir como estrutura 

conceitual ou “organizadores avançados” para o aprendizado. 

 

http://www.faest.edu.br/
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Desafio de Aprendizagem 

Desafiar é contextualizar a aprendizagem por meio de atividades que abordem conflitos 

reais, criando-se significado para o conhecimento adquirido. O objetivo do desafio não é 

encontrar a resposta pronta no texto, mas sim provocar e instigar o aluno para que ele se 

sinta motivado a realizá-lo. Busca-se, nesta atividade, elaborar uma situação real e formular 

um problema a ser resolvido, isto é, proporcionar ao aluno uma análise para se resolver uma 

questão específica. 

Este desafio exige do aluno a entrega de algum resultado: um artigo, um projeto, um 

relatório, etc. Ou seja, o aluno deverá produzir algo que comprove a realização da atividade 

e que permita a avaliação do seu desempenho. O resultado da atividade é entregue no 

ambiente virtual de aprendizagem. Os seguintes itens constam no desafio: 

a) descrição do desafio: descrição detalhada da atividade a ser realizada; 

b) orientação de resposta do aluno: explicação do que o aluno deve entregar como 

resultado do desafio; e 

c) padrão de resposta esperado: modelo padrão de resposta a ser entregue pelo aluno 

e que sirva de orientação para a correção da atividade. 

Infográfico 

É uma síntese gráfica, com o objetivo de orientar o aluno sobre os conteúdos 

disponibilizados no material. São elementos informativos que misturam textos e ilustrações 

para que possam transmitir visualmente uma informação.  

Conteúdo do livro 

Cada unidade de aprendizagem é composta por um trecho do livro selecionado. Esses 

trechos serão produzidos em flipbook e disponibilizados aos alunos por intermédio de um 

link que o direciona para o material. 

Dica do professor 

http://www.faest.edu.br/
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A dica do professor é um vídeo de curta duração sobre o tema principal da unidade de 

aprendizagem.  

A dica do professor tem por objetivo apresentar o conteúdo em um formato dinâmico, 

complementando os demais objetos de aprendizagem.  

Exercícios 

São questões objetivas que abordam os pontos principais do conteúdo. São exercícios que 

reforçam e revisam, de forma objetiva, os conteúdos e as teorias trabalhadas na unidade de 

aprendizagem. São disponibilizadas cinco questões em cada unidade de aprendizagem. Cada 

exercício é apresentado e, após a resolução pelo aluno, a resposta correta é assinalada. 

Todas as opções de respostas possuem feedback, inclusive os distratores.  

Na Prática 

É a aplicação e contextualização do conteúdo. Um meio de demonstrar a teoria na prática. A 

aplicabilidade prática de cada conceito desenvolvido na unidade de aprendizagem é 

exemplificada. Ao contextualizar a teoria, a metodologia favorece o desenvolvimento das 

competências profissionais pelo conhecimento das situações reais da vida profissional. 

Saiba Mais 

Permite a leitura complementar e mais profunda dos diversos assuntos abordados na 

unidade de aprendizagem. São artigos científicos, livros, textos, vídeos e outros materiais 

que estimulam a continuidade da leitura e o interesse de aprofundamento dos conteúdos. 

 

4.5.4 Tecnologias de informação e comunicação – TICs no processo Ensino-aprendizagem 

Com o objetivo de atender ao modelo pedagógico de Educação a Distância da FAEST, é 

utilizada uma plataforma de acesso e funcionamento integral via web,  a qual garante ao 

aluno flexibilidade de acesso considerando-se a esfera temporal (qualquer dia e hora) e a 

http://www.faest.edu.br/
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esfera espacial/geográfica (de qualquer local), além de flexibilidade na organização dos 

estudos.  

A Blackboard foi preparada para integrar-se aos diversos sistemas de gestão da IES 

responsáveis pelos processos alunos, inclusive pelo registro definitivo de notas. Reserva-se à 

plataforma de Educação a Distância a atribuição de operacionalizar os cursos e transferir os 

resultados (notas). 

Manutenção da Plataforma 

A plataforma é mantida em sua estrutura original e hospedada em Data Center externo, para 

manter toda infraestrutura necessária: backup, suporte técnico 24x7, acessibilidade 

adequada e alta disponibilidade. À equipe de informática do setor de EaD compete o 

monitoramento, soluções de eventuais problemas e integração dos processos e dados junto 

aos sistemas alunos. 

Acesso e segurança 

A plataforma permite acesso identificado por meio de login e senha pessoal. Os níveis de 

acesso e operação dentro do ambiente são determinados pelo setor de TI e Coordenação 

Acadêmica. 

Recursos do ambiente 

São definidos e organizados nas seguintes categorias: Textos e Ferramentas de Orientação, 

Conteúdos, Atividades Avaliativas e Interação.  

Atividades desenvolvidas no ambiente virtual de aprendizagem 

a) Atividades individuais a distância 

A Educação a Distância impõe ao aluno o hábito de investimento em estudos e registros 

individuais, ainda que apoiado por ferramentas coletivas. Podemos citar como exemplos das 

rotinas individuais: 

http://www.faest.edu.br/
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✓ Desenvolvimento de estudos sistemáticos dos conteúdos e preparação através de 

pesquisas para os trabalhos. 

✓ Momentos de estudos e resolução de atividades dissertativas e de múltipla escolha. 

Os alunos, com seus ritmos e temporalidades próprias, criam autonomia para 

execução das atividades desde que preservem o conteúdo e os prazos estabelecidos 

para o bom andamento do curso.  

✓ Materiais midiáticos, suportes tecnológicos e informatizados fazem parte de 

conjunto de subsídios para auxiliar nesse processo de autonomia e automotivação 

para aprendizagem. 

 

b) Atividades coletivas a distância 

Podemos compreender como atividade coletiva a distância a participação e colaboração nas 

atividades propostas dentro do ambiente virtual. Responder, argumentar, contra-

argumentar, pesquisar e intervir nos processos de troca coletiva são comportamentos 

orientados aos alunos em busca do seu crescente envolvimento nas discussões e atividades. 

Exemplo disso são as “AIV’s” e  tantas outras que serão propostas conforme o plano de 

ensino de cada disciplina. 

Ferramentas 

Para atingir os objetivos propostos a FAEST disponibiliza os seguintes instrumentos Mídias 

Web: 

✓ Material didático online; 

✓ Fóruns;  

✓ Exercícios de fixação; 

✓ Vídeos-aulas; 

✓ Biblioteca virtual; 

✓ Sala de aula virtual; 

http://www.faest.edu.br/
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✓ Mural; 

✓ E-mail interno; 

✓ Cronograma da disciplina. 

 

4.5.5 Acessibilidade comunicacional dos materiais didáticos para EaD 

Na perspectiva de acessibilidade pedagógica, digital e atitudinal, aos conteúdos e atividades 

de aprendizagem, na interação dos alunos a distância com os tutores, e na expressão dos 

alunos em relação à aprendizagem e avaliação dos conhecimentos em estudo a FAEST segue 

o disposto para tradução e intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras) para os 

deficientes auditivos que não dominam plenamente a alfabetização pela escrita, além da 

disponibilização do software HandTalk no AVA.  

Para os alunos portadores de visão subnormal ou alunos cegos a IES disponibiliza o software 

Dosvox, que oferece codificação e descodificação para conversão de textos em áudio. O 

sistema permite aos alunos obter a narração dos textos de estudo, das atividades de 

avaliação, e nas interações com os tutores e colegas. 

 

4.5.6 Mecanismos de interação entre docentes, tutores e estudantes 

Para atuação na EaD, a FAEST contratou o direito de uso do software da BlackBoard, 

utilizado por 72% das maiores universidades do mundo. A BlackBoard oferece várias 

plataformas que facilitam o processo de comunicação e informação. A Blackboard Learn é 

um ambiente virtual de aprendizagem, onde os professores envolvem os alunos de formas 

novas e estimulantes, proporcionando um relacionamento mais eficaz, mantendo os alunos 

informados, envolvidos e colaborando uns com os outros. O Blackboard Collaborate cria 

salas de aula, escritórios e salas de reunião virtuais que abrem mais possibilidades a mais 

alunos, oferecendo novas abordagens de aprendizado em grupo com o conceito de web 

conferência. 

http://www.faest.edu.br/
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O AVA é o locus de convergência de estratégias e meios de aprendizagem, sendo projetado 

com interface amigável, intuitiva e de fácil navegação para favorecer a aprendizagem. No 

AVA os materiais didáticos se articulam numa arquitetura pedagógica previamente 

planejada. O desenvolvimento das disciplinas conta com Atividades para serem realizadas 

pelo aluno, em cada disciplina, utilizando a ferramenta Fórum no AVA e também a entrega 

de trabalho ou exercícios. 

Para efetivar a interlocução entre a comunidade acadêmica virtual serão utilizados os 

seguintes recursos: 

✓ Ambiente Virtual de Aprendizagem, com recursos de fórum, chat, caixa de 

mensagens, agenda, objetos de aprendizagem, planos de ensino, planos de aula, 

vídeo aulas, recursos de acompanhamento e controle de cada estudante, 

relatórios de frequência e participação discente e docente, relatório de notas, 

entre outros; 

✓ Encontros presenciais; 

✓ Telefone; 

✓ E-mail. 

Através desses recursos, o aluno terá acesso ao conteúdo das disciplinas e aos tutores, que 

mediarão o processo de aprendizagem. 

 

4.6 Sustentabilidade financeira: relação com o desenvolvimento institucional   

A Instituição acredita na importância da qualidade do ensino, assim, sua prioridade é 

melhorar a cada dia sua qualidade e, para tanto, não tem poupado esforços nem 

investimentos.  

Por outro lado, a manutenção do equilíbrio financeiro é fundamental para a perenidade da 

Instituição. Assim, o que se leva em consideração sempre são os resultados pretendidos e 

que estes resultados sejam de longo prazo.  

http://www.faest.edu.br/
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A política estratégica de gestão econômico-financeira da Instituição prioriza a utilização de 

recursos próprios, obtidos através de receita originária de mensalidades escolares para 

manter suas atividades e projetos em andamento ou em expansão, visando produzir 

resultados (realizar sua missão, alcançar suas metas e seus objetivos), mas as fontes de 

recursos são ampliadas e fortalecidas a partir da adesão em programas de bolsas e 

financiamentos dos governos Federal (Prouni e FIES) e de convênio com entidades privadas 

para oferta de bolsas aos estudantes. 

 

4.6.1 Planos de investimentos  

Os recursos necessários para as despesas iniciais com pessoal, instalações, bens móveis e 

imóveis, bem como para os investimentos necessários, serão supridos com recursos 

provenientes da Mantenedora inicialmente. Após o início das atividades a receita 

proveniente das mensalidades também será utilizada, conforme critérios estabelecidos pelo 

Mantenedor.  

  

A previsão orçamentária e o cronograma de execução para 5 (cinco) anos foram planejados 

rigorosamente para manter a qualidade do ensino, iniciação científica e extensão, e 

considera as futuras análises do relatório de autoavaliação institucional e prevê a 

participação e o acompanhamento de toda a comunidade acadêmica e administrativa da IES, 

possibilitando a tomada de decisões internas. 

  

 Demonstrativo Financeiro (previsão) 

Receitas 2020 2021 2022 2023 2024 

Anuidade / 
Mensalidade (+) 

610.000,00 671.000,00 1.006.500,00 1.207.800,00 1.449.360,00 

Bolsas (-) 30.500,00 33.500,00 50.300,00 60.400,00 72.500,00 

Diversos (+) - - - - - 

Financiamentos (+) 30.000,00 33.000,00 49.500,00 59.400,00 71.280,00 

Inadimplência (-) 30.500,00 33.500,00 50.300,00 60.400,00 72.500,00 

Serviços (+) 2.500,00 3.000,00 3.500,00 4.000,00 4.500,00 

http://www.faest.edu.br/


 

 
Rua Deputado Hitler Sansão, 1038 W – Bairro Jardim do Lago | Tangará da Serra/MT 

                                                Tel: (65) 3326-4650 – www.faest.edu.br                                                 
162 

 

Taxas (+) 1.500,00 2.000,00 3.500,00 5.000,00 7.000,00 

Total de Receitas 
Bruto 

644.000,00 709.000,00 1.063.000,00 1.276.200,00 1.532.140,00 

Total de Descontos 61.000,00 67.000,00 100.600,00 120.800,00 145.000,00 

Total Receitas Líq. 583.000,00 642.000,00 962.400,00 1.155.400,00 1.387.140,00 

Despesas 2020 2021 2022 2023 2024 

Acervo 
Bibliográfico  (-): 

Biblioteca + Acervo 

 

9.000,00 

 

10.000,00 

 

15.000,00 

 

20.000,00 

 

25.000,00 

Aluguel (-) 96.000,00 102.700,00 109.900,00 117.600,00 125.800,00 

Despesas 
Administrativas 

(-): diversos 

2.000,00 2.500,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00 

Encargos (-) 87.100,00 93.500,00 109.100,00 125.600,00 142.750,00 

Equipamentos 
(-): computadores 

+ equipamentos de 
informática + 
laboratórios 

 

5.000,00 

 

5.000,00 

 

15.000,00 

 

25.000,00 

 

30.000,00 

Eventos (-) 5.000,00 5.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 

Investimento 
(compra de imóvel) 

(-) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Manutenção (-): 
equivale a 

consumo + reforma 

 

5.000,00 

 

7.000,00 

 

10.000,00 

 

15.000,00 

 

20.000,00 

Mobiliário (-): sala 
de aula + mobília 

5.000,00 5.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 

Pagamento Pessoal 
Administrativo (-) 

84.000,00 134.000,00 101.600,00 111.500,00 117.800,00 

Pagamento 
Professores (-) 

175.000,00 190.000,00 232.800,00 279.500,00 335.300,00 

Iniciação Científica 
e Extensão (-) 

5.000,00 5.000,00 12.000,00 15.000,00 20.000,00 

Treinamento (-) 2.000,00 2.000,00 5.000,00 7.000,00 10.000,00 

Totalização do ano 480.100,00 561.700,00 633.400,00 750.200,00 871.650,00 

 

Receitas 583.000,00 642.000,00 962.400,00 1.155.400,00 1.387.140,00 

Despesas 480.100,00 561.700,00 633.400,00 750.200,00 871.650,00 

TOTAL GERAL 132.010,00 80.300,00 329.000,00 405.200,00 515.490,00 
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Assim, na elaboração do PDI da instituição são projetados os gastos para o próximo 

quinquênio e alocados recursos que possibilitem a manutenção e o desenvolvimento 

organizacional, dando viabilidade para as políticas de ensino, extensão e iniciação científica, 

não esquecendo que, conforme a maturação dos cursos serão exigidos novos investimentos 

em laboratórios de informática, laboratórios específicos, biblioteca, corpo docente, tutores 

online/ presencial e corpo técnico administrativo. 

Entretanto, a cada ano são feitas revisões e adequações desta proposta orçamentária com o 

objetivo de corrigir possíveis distorções ou acompanhar mudanças decorrentes da 

economia, das políticas educacionais, entre outros.  

Além disso são realizados trimestralmente estudos da proposta orçamentário x orçamento 

realizado e acompanhamento da distribuição dos créditos a partir da definição de metas e 

objetivos mensuráveis que permitem a tomada de decisões internas, sendo elas:  

✓ Acompanhamento trimestral planejado/realizado;  

✓ Ajuste do projetado quando necessário;  

✓ Manutenção de variação inferior a 5% nas contas do orçamento;  

✓ Informação da contabilidade ao gestor sobre desvios da meta acima de 8%;  

✓ Análise e readequação das contas conforme necessário atualizando a peça 

orçamentária.  

Com isto, a mantenedora cumprirá com os compromissos assumidos na implantação de 

cursos e programas; na melhoria contínua do ensino; na implantação e desenvolvimento das 

práticas investigativas; na extensão; nos cursos e programas de pós-graduação; na 

atualização tecnológica dos equipamentos e softwares de informática e de tecnologia 

educacional; e na ampliação e atualização do acervo da Biblioteca e no desenvolvimento da 

IES como um todo. 

Os documentos contábeis permitem o monitoramento dos indicadores de resultados e 

desempenho da Faculdade, facilitado pelo uso de sistemas de computação adequados, que 

possibilitam a integração dos diversos setores administrativos da Instituição. 

http://www.faest.edu.br/


 

 
Rua Deputado Hitler Sansão, 1038 W – Bairro Jardim do Lago | Tangará da Serra/MT 

                                                Tel: (65) 3326-4650 – www.faest.edu.br                                                 
164 

 

A previsão de receitas e despesas para o prazo de vigência deste PDI é a vigente no quadro 

protocolado no processo de Credenciamento da IES, junto ao Sistema E-Mec. 

 

4.7 Sustentabilidade financeira: participação da comunidade interna   

A elaboração do orçamento da Instituição inicialmente é feita pelo Mantenedor, com apoio 

da Direção Geral, com suporte dos membros gestores: demais diretores e Coordenações de 

curso. Posteriormente, o orçamento da Instituição será revisado pela mantenedora, e será 

submetido à apreciação do Conselho Superior após sua consolidação, passando assim, por 

aprovação de todas as representatividades internas da Instituição, o que possibilita então, 

de forma plena, a tomada de decisões internas.  

Destaca-se que o órgão responsável pelas aprovações no âmbito da Instituição, será o 

Conselho Superior, e este tem em sua composição a participação da comunidade com 

representantes do corpo docente, discente e técnico-administrativo, bem como a 

participação da Diretoria Geral e dos membros gestores, conforme previsto em Regimento, 

garantindo assim uma ampla discussão e tomada de decisões.   

A última instância da Instituição para aprovação do orçamento será o Conselho Superior.  

Ainda, anualmente a mantenedora da FAEST elabora uma proposta orçamentária. Esta 

proposta, tendo por base a consciência do mantenedor sobre sua responsabilidade civil, 

criminal, social e econômica, é realizada baseando-se nas informações levantadas pela CPA, 

que indicam quais áreas necessitam de investimentos financeiros.  

Além disso, para elaboração do orçamento é consultado o Conselho Superior da mantida, 

coordenadores de cursos, coordenador do NEaD, técnico de laboratório, sobre os assuntos 

de oferta de cursos, implementação do parque tecnológico, implementação dos laboratórios 

dos cursos e sobre a produção de ferramentas pedagógicas para o desenvolvimento do 

ensino e da extensão, garantindo o desenvolvimento de competências e habilidade 

profissionais dos egressos da FAEST.  
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Para que as instâncias gestoras e acadêmicas estejam cientes e aptas a participar e 

acompanhar a gestão dos recursos, bem como sugerir e tomar decisões internas, estes serão 

capacitados para interpretação de orçamentos e dos resultados operacionais trimestrais na 

instituição de ensino, sendo esta capacitação realizada pela empresa terceirizada da área 

contábil da IES. 

Conforme Regimento Geral,  

Art. 18 São atribuições da Direção Administrativa e Financeira: 

I. Substituir a Direção Geral em suas faltas e impedimentos eventuais; 

II. Auxiliar a Direção Geral em tudo que se fizer necessário; 

III. Ser o interlocutor de conselhos, coordenadorias, assessorias e órgãos de apoio junto a Direção 
Geral; 

IV. Auxiliar a Direção Geral na formulação e execução da política administrativa e financeira da 
Faculdade; 

V. Coordenar as ações de planejamento, execução e avaliação da administração geral da Faculdade, 
nos aspectos de recursos humanos, orçamentários, financeiros, patrimoniais, materiais e de 
serviços gerais; e 

VI. Cumprir e fazer cumprir este Regimento e demais disposições complementares oriundas dos 
órgãos colegiados e da Direção Geral. 

Parágrafo único. Em suas faltas e impedimentos eventuais a Direção Administrativa e Financeira é 
substituída por funcionário previamente designado pela Direção Geral. 
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EIXO 5 – INFRAESTRUTURA 

  

As instalações físicas da IES foram planejadas para atender aos requisitos necessários para o 

desenvolvimento das atividades de ensino, iniciação científica e extensão e consideram as 

normas arquitetônicas e atendem à questão de acessibilidade segundo a NBR 9050/2015. 

Para isso, a instituição possui o Plano de Garantia de Acessibilidade em conformidade com a 

legislação vigente, acompanhado de laudo técnico.  

As instalações garantem que alunos, docentes e demais funcionários desempenhem suas 

funções com comodidade e conforto quanto à iluminação, ventilação, climatização e 

acústica. 

Para tanto, é aplicado o Plano de Avaliação e Manutenção Predial constantemente, sendo 

planejadas e acompanhadas manutenções por meio do estabelecimento de um cronograma 

de visitas de análise dos ambientes, instalações e equipamentos, monitorando as 

necessidades de reparos e mitigando problemas de infraestrutura para que as atividades 

acadêmicas estabelecidas no calendário acadêmico não sofram interferência devido a 

possíveis inconsistências desse quesito. A função da manutenção é garantir a disponibilidade 

dos equipamentos e instalações de modo a atender a um processo realização de vistorias 

recorrentes, tanto nos ambientes internos quanto externos. Essa tem por objetivo a 

melhoria contínua das instalações, garantindo respostas rápidas às demandas apresentadas 

e maior segurança à comunidade acadêmica e visitantes. É importante destacar também que 

a instituição possui o plano de fuga em caso de incêndio, atestado por meio de laudo 

específico emitido por órgão público competente atendendo às exigências legais de 

segurança predial. 

 

A expansão física da infraestrutura da IES é realizada de acordo com a expansão dos cursos e 

polos (se for o caso) conforme planejamento realizado neste PDI, permitindo atender às 

necessidades de salas de aula, laboratórios, área de lazer/convivência, biblioteca ou 

ambiente de estudos, áreas administrativas e demais instalações necessárias para o bom 
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desempenho e qualidade das atividades de ensino, iniciação científica e extensão, seja na 

sede ou em seus polos de apoio presencial. 

A IES está localizada em prédio alugado que possui dimensões suficientes para o bom 

andamento das atividades, garantindo o cumprimento de sua missão, visão, valores, 

objetivos e metas.  

Nos próximos itens serão detalhados esses ambientes no que se refere à sala de aula, 

biblioteca, laboratórios, instalações administrativas, sala de professores, área de convivência 

e demais instalações necessárias para o desenvolvimento das atividades institucionais. Em 

seguida, descrevem-se, resumidamente, os recursos tecnológicos e audiovisuais, a 

infraestrutura tecnológica, a infraestrutura de execução e suporte. 

 

5.1 Instalações administrativas   

As instalações administrativas da FAEST atendem às necessidades institucionais, sendo 

adequadas às atividades a que se destinam. Todas as instalações são acessíveis a partir de 

piso tátil, indicação em braile, atendimento em libras utilizando o aplicativo Hand Talk, 

solicitação de requerimentos online, atendimento na Secretaria Geral de forma presencial 

ou virtual, através do sistema acadêmico e das redes sociais.  

Há também a contemplação das instalações administrativas no Plano de Avaliação Periódica 

dos Espaços e de Gerenciamento da Manutenção Patrimonial da FAEST, realizado 

semestralmente pela direção geral e acadêmica em conjunto com a equipe de manutenção.  

O Plano de Avaliação Periódica dos Espaços e de Gerenciamento da Manutenção Patrimonial 

da FAEST está aprovado pelo CONSUP de acordo com a Resolução nº 11 de 09/03/2020. 

Os recursos tecnológicos diferenciados nestas instalações referem-se a utilização de um QR 

CODE em cada setor que permite que o usuário com leitor em seu dispositivo tenha acesso 

de forma rápida dos serviços e/ou informações ofertados naquele espaço, eliminando desta 

forma, a perda de tempo, gasto em setores que não são responsáveis pela resolução de seus 

problemas ou dúvidas. 
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Abaixo, segue a descrição dos espaços da Faculdade, com suas respectivas metragens:  

TIPO DE ÁREA 
2020 2021 2022 2023 2024 

QT Área QT Área QT Área QT Área QT Área 

Direção - Sala 01 12m         

Setor de RH, Financeiro e 
Ouvidoria 

01 15m²         

Secretaria 01 37m²         

Professores – Salas Coletivas 01 36m²         

NEAD - Sala   01 60m2       

Salas de Aula 06 55m²   08 55m2 10 55m2   

Laboratório de Informática 01 12m² 02 47m²       

Brinquedoteca – Lab. Pedagogia   01 40m²       

Biblioteca  01 106m²     01 150m2   

Recepção 01 25m²         

Banheiros Masculino e Feminino, 
com adaptações para PME/PNE 

01 32m²   01 64m2     

Total 14  07  09  11    

 

 

5.2 Salas de Aula   

A Faculdade possui 06 salas de aula, com aproximadamente 55m² cada. A capacidade das 

salas é para até 40 alunos, e todas possuem equipamentos multimídia, ou instalados ou 

avulsos e/ou TV. As salas de aula com multimídia, apropriadas para as aulas expositivas, são 

compostas por computadores e/ou notebook com acesso à internet.  

Todas as salas de aula possuem quadro branco para pincel, mesa e cadeira para o docente, 

cadeiras universitárias para os alunos e cadeira para obeso.  

Todos ambientes atendem eficientemente em relação ao espaço, ventilação, iluminação e 

acústica apropriada aos seus fins, sendo limpo diariamente por uma equipe especializada, o 

que gera um local com comodidade necessária às atividades desenvolvidas.  

As instalações atendem às questões relacionadas à acessibilidade e mobilidade, com 

condições para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida. 
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Para assegurar que as instalações estejam sempre em conformidade e atendendo às 

necessidades institucionais em temos quantitativos e qualitativos a IES elaborou um   Plano 

de Avaliação Periódica dos espaços e de gerenciamento da manutenção patrimonial. 

A CPA será responsável pelo processo de autoavaliação institucional, que terá entre os 

critérios de avaliação as salas de aula, permitindo uma melhor visão de sua comunidade 

acadêmica, bem como apontar necessidades de melhorias, caso identificado. 

Haverá uma sala de metodologias inovadoras, permitindo práticas de metodologias ativas 

neste ambiente.  

 

5.3 Auditório   

A Instituição conta com 01 Auditório em suas instalações, com capacidade para 110 pessoas, 

equipado com cadeiras estofadas, espaço para pessoas com deficiência e cadeira para 

obesos, atendendo de forma excelente os aspectos: quantidade, dimensão, limpeza, 

iluminação, acústica, ventilação, segurança, acessibilidade e conservação. Também possui 

recursos tecnológicos multimídia, com projetor instalado, e há disponibilidade de conexão à 

internet através de cabo e wi-fi e de equipamentos para videoconferência. Portanto, o 

auditório da FAEST atende às necessidades institucionais, considerando sua acessibilidade 

através de piso tátil e identificação em braile.  

Ainda, para eventos maiores, a Faculdade possui 03 parcerias para Auditório. Um bem 

próximo à IES, da APAE, e sempre que necessário, o mesmo é utilizado. Outro Auditório é da 

Associação Comercial e Industrial de Tangará da Serra, com capacidade para 220 pessoas. 

Por último, temos a parceria com o município, através da Secretaria Municipal de Cultura e 

Turismo, para utilização, sempre que necessário, do Auditório do Centro Cultural. Um local 

que atende todos os requisitos necessários, com capacidade para 342 pessoas sentadas.  
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5.4 Sala dos Professores  

Os docentes/tutores contam com Sala de Professores e Tutores, atendendo às exigências 

necessárias quanto à limpeza, acústica, ventilação e conservação. É climatizada e com a 

comodidade necessária à atividade desenvolvida. Além de garantida a acessibilidade e está 

devidamente sinalizada com piso tátil e placa em braile. Os professores possuem 

computadores à disposição, mas especialmente consideramos um espaço para descanso. 

Está disponível também ao docente o acesso ilimitado à rede do wi-fi da IES, o que permite 

que este empregue equipamentos próprios tais como notebook, smartphone e tablets, se 

assim desejar. 

A Instituição possui um Plano de Avaliação Periódica do espaço, bem como, um Plano de 

Gerenciamento da Manutenção Patrimonial. 

A sala também possui mural no qual são afixadas as regulamentações dos cursos, calendário 

acadêmico, manuais de acesso, informações sobre eventos institucionais, meio acadêmico 

ou profissional e outras informações importantes para o docente. 

A sala coletiva de professores e tutores viabiliza o trabalho docente, com recursos de 

tecnologias da informação e comunicação apropriados para o quantitativo de docentes, 

permitindo o descanso e integração e a IES disponibiliza apoio técnico-administrativo 

próprio e espaço para a guarda de equipamentos e materiais.  

A CPA será responsável pelo processo de autoavaliação institucional, que terá entre os 

critérios de avaliação a sala dos professores e tutores, que permitirá uma melhor visão da 

comunidade acadêmica que utiliza o espaço, garantindo ações de melhorias e manutenção 

patrimonial quando necessários. 

Como recurso tecnológico diferenciado da sala dos professores haverá os óculos 3D que 

serão utilizados por docentes/tutores para lazer em seus momentos de descanso ou em 

atividades pedagógicas.  
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5.5 Espaços para atendimento aos discentes  

A Faculdade se preparou para que os alunos tenham a maior comodidade e conforto em 

seus ambientes. Para isso existem salas para atendimento privativo, individualizado e 

coletivo para os alunos. Estes espaços são utilizados por professores, coordenadores, 

diretores, para atendimento de forma individualizada ou coletiva, quando necessário. Para 

garantir diferenciadas formas de atendimento, estes ocorrem presencialmente ou de forma 

virtual através do sistema acadêmico, de redes sociais e do chat.  

Os alunos da Faculdade além dos espaços acadêmicos, poderão ser atendidos de forma 

especializada nas seguintes instalações:  

1. Setor Financeiro, para questões relacionadas a mensalidades; 

2. Secretaria, para questões quanto ao seu ingresso, processo seletivo, matrícula ou 

documentos pessoais; 

3. Diretoria, com atendimento direto da) Diretora, que estará à disposição tanto do 

aluno, quanto de seus responsáveis; 

4. Salas de Coordenação, com atendimento reservado pela Coordenação do seu Curso. 

Cada Coordenador(a) terá horários e dias de atendimento específicos, de acordo com 

sua carga horária de trabalho e atividades acadêmicas; 

5. Sala de Atendimento Psicopedagógico com profissionais especializados para o 

desempenho de suas funções; 

6. Ouvidoria, canal de comunicação aberto entre aluno e instituição. O discente poderá 

realizar reclamações, sugestões e elogios, seja por meio do site, bem como, direto 

com o(a) Ouvidor(a) da Instituição. 

Estes espaços atendem às exigências necessárias quanto à limpeza, acústica, ventilação, e 

conservação, serão climatizadas e com a comodidade necessária à atividade desenvolvida. 

Possuem acessibilidade garantida através de piso tátil e sinalização em braile nas portas, A 

Instituição também possui um Plano de Avaliação Periódica dos espaços, bem como um 

Plano de Gerenciamento da Manutenção Patrimonial. 
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A CPA será responsável pelo processo de autoavaliação institucional, que terá entre os 

critérios de avaliação os espaços destinados para atendimentos aos discentes, que permitirá 

uma melhor visão da comunidade acadêmica que utiliza o espaço, garantindo ações de 

melhorias e manutenção patrimonial quando necessário. 

  

5.6 Espaços de convivência e de alimentação  

A Instituição conta com área de convivência, espalhada em diversos espaços da Instituição, 

com cantina de alimentação, que possibilita a ambientação e vivência universitária.  

Os espaços de convivência são adequados às atividades da instituição e atendem às 

necessidades institucionais quanto à dimensão para integração dos membros da 

comunidade acadêmica, no que diz respeito à utilização para serviços, palestras e atividades 

variadas. São acessíveis à pessoas com deficiência. Ainda a IES possui um Plano de Avaliação 

Periódica dos espaços, bem como um Plano de Gerenciamento da Manutenção Patrimonial.  

A CPA será responsável pelo processo de autoavaliação institucional, que terá entre os 

critérios de avaliação os espaços de convivência e de alimentação. 

Os serviços de alimentação serão terceirizados, com serviços variados e adequados para 

atendimento das necessidades da comunidade acadêmica. 

 

5.7 Laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas – infraestrutura física 

Os laboratórios didáticos atendem às necessidades específicas dos cursos, de acordo com os 

respectivos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC’s) e conteúdos curriculares definidos. Nos 

laboratórios são disponibilizados insumos, materiais e equipamentos condizentes com os 

espaços físicos e com o número de vagas. Os laboratórios contam com normas de 

funcionamento, disponíveis à comunidade acadêmica também em QRCODE, utilização e 

segurança, visando o bem-estar de toda a comunidade acadêmica.   

http://www.faest.edu.br/
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A Instituição disponibiliza serviços de apoio técnico para os professores durante a 

organização das aulas, assim como para a manutenção periódica dos equipamentos e 

garante a disponibilidade de recursos de tecnologias da informação e comunicação 

diferenciados e adequados às atividades a serem desenvolvidas. Esse acompanhamento 

periódico quanto às demandas, aos serviços prestados e à qualidade dos laboratórios, assim 

como os resultados observados são utilizados pelos gestores da instituição com o intuito de 

melhorar continuamente o atendimento oferecido à comunidade acadêmica.  

Consideramos a implantação de regulamentos, regimentos, normas, etc… em formato QR 

CODE em todos os ambientes da instituição, como recurso tecnológico diferenciado.  

 

5.7.1 Laboratórios de Informática  

Os Laboratórios de Informática são disponibilizados para todos os docentes e discentes da 

Instituição para que possam realizar suas pesquisas acadêmicas, assim como fazerem 

levantamento bibliográfico e acessarem bases de dados. Os equipamentos disponibilizados 

são novos e modernos, para propiciar conforto e agilidade aos usuários.  

A Instituição disponibiliza os Laboratórios de Informática para atender as demandas de aulas 

e de monitorias (se for o caso), mas também fora dos horários de aulas, com total 

disponibilidade dos diferentes softwares e de acesso à Internet.  

 

5.7.2 Laboratórios Específicos 

De acordo com os cursos, existem Laboratórios Específicos, devidamente equipados, e 

sobretudo, seguros, com ampla acessibilidade, comodidade, além de atenderem de forma 

ampla as questões de ventilação, iluminação, limpeza e conservação.  

 

Abaixo, seguem os Laboratórios Específicos por curso: 

a) Pedagogia: 

http://www.faest.edu.br/
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✓ Brinquedoteca.  

✓ Laboratório de Informática, com softwares específicos.  

  

b) Ciências Contábeis: 

✓ Laboratório de Informática, com Sistema e softwares específicos.  

Todos os laboratórios estão devidamente adequados com equipamentos específicos, quando 

necessários, equipamentos tecnológicos, para desenvolvimento de suas práticas, alinhadas 

com a teoria, compactuando com o processo de ensino-aprendizagem. 

Para assegurar que as instalações estejam sempre em conformidade e atendendo às 

necessidades institucionais em termos quantitativos e qualitativos a IES elaborou um Plano 

de Avaliação Periódica dos espaços e de gerenciamento da manutenção patrimonial. 

A CPA será responsável pelo processo de autoavaliação institucional, que terá entre os 

critérios de avaliação os laboratórios específicos para desenvolvimento de práticas, que 

permitirá uma melhor visão da comunidade acadêmica que utiliza o espaço, garantindo 

ações de melhorias e manutenção patrimonial quando necessário. 

 

5.7.2.1 Brinquedoteca 

O Laboratório de brinquedos, jogos e brincadeiras da FAEST terá como objetivos: 

I. Propiciar um espaço onde professores e alunos do Curso de Pedagogia possam 

realizar práticas interdisciplinares e dedicar-se à exploração de jogos, brinquedos e 

brincadeiras, tendo como foco o desenvolvimento infantil; 

II. Possibilitar aos acadêmicos do Curso de Pedagogia EaD a exploração e o 

conhecimento de diversos materiais lúdicos e sua inserção em projetos de ensino e 

extensão; 

http://www.faest.edu.br/
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III. Desenvolver atividades com crianças da educação infantil e séries iniciais do ensino 

fundamental que visem o desenvolvimento integral da criança. 

O laboratório atende às necessidades do curso e estão descritas e de acordo com o Projeto 

Pedagógico. Possui normas de funcionamento, Plano de Avaliação Periódica de seu espaço, 

bem como Plano de gerenciamento da manutenção patrimonial, e utilização e segurança, 

devidamente regulamentadas. 

Por meio de técnico especializado o laboratório conta com manutenção periódica, 

serviço de apoio técnico e quando necessário, dispõem de recursos de tecnologia de 

informação e de comunicação, adequados a atividade específica a ser desenvolvida no 

espaço didático. 

 

5.8 Infraestrutura física e tecnológica destinada à CPA  

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) conta com sala própria, privativa e com computador 

ligado e acesso à internet.  

Este espaço permite a realização de atividades para que o coordenador possa organizar e 

definir as metas para a futura coleta e análise dos dados, no processo de autoavaliação da 

IES. Conta com mesa e cadeiras, permitindo a realização de reuniões dentro do próprio 

ambiente.  

O ambiente atende às exigências necessárias quanto aos recursos tecnológicos, limpeza, 

acústica, ventilação e conservação. É climatizada e com a comodidade necessária para a 

implantação das metodologias escolhidas no processo de autoavaliação, além de garantida a 

acessibilidade.  

Para assegurar que as instalações estejam sempre em conformidade e atendendo às 

necessidades institucionais em temos quantitativos e qualitativos a IES elaborou um   Plano 

de Avaliação Periódica dos espaços e de gerenciamento da manutenção patrimonial. 

http://www.faest.edu.br/
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Como processo inovador da CPA salienta-se o Fórum de Avaliação da FAEST, que será 

utilizado como mecanismo de divulgação dos resultados, apropriação por parte de docentes, 

discentes e técnicos-administrativos destes resultados e sensibilização para coletas futuras, 

uma vez que os participantes ao perceberem as melhorias conquistadas através do processo 

de avaliação tornam-se mais propensos a participar com seriedade das coletas de dados 

futuros. 

A CPA está devidamente constituída, por meio de Portaria interna, mas só poderá iniciar o 

desenvolvimento de suas atividades para a modalidade EAD, a partir do Credenciamento em 

EaD da Instituição e Autorizações de seus cursos. 

 

5.9 Biblioteca – infraestrutura física   

 

A Biblioteca ocupa um espaço físico de 110m2 e oferece um acervo adequado às 

necessidades dos cursos oferecidos, materiais disponíveis em diversos formatos e está 

acessível aos alunos, professores e funcionários. Inclui também a prestação de serviços de 

atendimento aos usuários, consulta ao acervo, empréstimo local e domiciliar, orientação de 

pesquisa e levantamento bibliográfico que é feito pelos atendentes.  

O acervo físico está disponível nas estantes dispostas no espaço, e o acervo digital 

(Biblioteca do Grupo A) possui Plano de Contingência e é disponibilizado na Plataforma da 

Instituição, onde por meio de login e senha, e toda a comunidade acadêmica tem acesso.  

Seus leitores potenciais são os alunos, ex-alunos formados na Instituição, professores e 

funcionários e os usuários da comunidade local.  

A Biblioteca está em fase contínua de organização de forma a atender as atividades de 

“meios” (processos de tratamento da informação) e atividades “fins” (atendimento ao 

usuário).  

http://www.faest.edu.br/
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A biblioteca possui regulamento próprio com a descrição dos procedimentos operacionais e 

normativos. O regulamento está disponível na biblioteca e no manual do aluno via portal, 

disponível também aos docentes contendo políticas e normas de utilização, aquisição, 

atualização e manutenção do acervo. 

 

5.9.1 Espaço físico para estudos  

A Instituição disponibiliza confortáveis ambientes de estudo individual e coletivo, terminais 

para consulta e escaninho para guarda de materiais. Além destes espaços, prioriza a 

divulgação de obras literárias e artísticas de alunos, professores entre outros. Outro 

diferencial é a rede wireless, em todo o ambiente da biblioteca, ou seja, está totalmente 

informatizada.  

Neste sentido, em suas instalações existem: 

✓ Espaço destinado ao acervo bibliográfico de todos os cursos; 

✓ Espaço para periódicos; 

✓ Gabinetes individuais de estudos;  

✓ Gabinetes individuais com computadores ligados à internet para pesquisa e consultas 

ao acervo; 

✓ Mesas de estudos;  

✓ Balcão de atendimento para a comunidade acadêmica e sociedade civil. 

Na sua Política de Acessibilidade, a Faculdade  assegura a remoção de barreiras nas 

comunicações; atendimento prioritário envolvendo tratamento diferenciado e atendimento 

imediato às pessoas com deficiência; ajuda técnica para o acesso às atividades em igualdade 

de condições. Atenta às demandas específicas das pessoas com necessidades especiais, 

promove atendimento na biblioteca da seguinte forma:  

I. Para alunos com deficiência física: adequação e adaptação do acesso às 

dependências da Instituição. 

http://www.faest.edu.br/
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II. Para alunos com deficiência visual: a Instituição disponibiliza, na Biblioteca um 

computador com programa específico instalado (Dosvox) que permite que um texto 

seja transformado em arquivo audível e transferível para os endereços eletrônicos 

dos alunos, possibilitando-lhes fazer uso dos mesmos no momento de sua 

conveniência. O sistema Dosvox permite que deficientes visuais utilizem um 

microcomputador comum (PC) para desempenhar uma série de tarefas, adquirindo 

assim independência no estudo e no trabalho. Além disso, foi instalado piso tátil  e 

sinalização em braile para alunos e professores com baixa visão.  

III. Para alunos com deficiência auditiva: é disponibilizado em um computador da 

biblioteca o Hand Talk que traduz automaticamente texto e áudio para Língua de 

Sinais. 

Para os cursos a distância será adotado acervo bibliográfico digital, através da Biblioteca 

Digital do Grupo A, além de títulos físicos. Através dela os estudantes, professores e tutores 

terão acesso rápido e fácil a milhares de títulos acadêmicos entre as principais publicações 

de diversas áreas de especialização. Todos estes recursos são considerados inovadores para 

a IES e seus usuários.   

Há também um esforço institucional para que todos os cursos utilizem as bibliotecas virtuais, 

inclusive por estas facilitarem o acesso de alunos com cegueira ou baixa visão a partir dos 

softwares de acessibilidade disponíveis, (DOSVox, VLibras, Jecripe, Hand Talk, entre outros) 

bem como hardwares (teclado acessível, headset, entre outros) que estão à disposição dos 

educandos nos espaços da instituição, especialmente biblioteca e laboratórios.  

Quanto à informatização do acervo, o sistema gerenciador da biblioteca utilizado é o 

SOPHIA. Este é responsável pelo controle das obras e exemplares disponíveis na Instituição. 

Executa os serviços de catalogação, indexação e classificação de assunto. Após o registro da 

obra (inserção dos dados no sistema) no sistema, o acervo é liberado para a pesquisa. 

Gerencia a movimentação de empréstimos, histórico de empréstimos, consultas (normal e 

avançada), renovações, reservas, controle de reservas e cobranças de multas. Permite ainda, 

acesso para consultas em terminais locais ou online. Disponibiliza relatórios de 
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movimentação, relatórios estatísticos, etiquetas de registro e inventário, envia recados por 

e-mail aos usuários, entre outros serviços. 

Além de atender as premissas de atendimento educacional especializado a FAEST entende 

que a utilização de bibliotecas virtuais é também um recurso inovador, pois as demais 

bibliotecas encontradas na região possuem exemplares físicos limitados não permitindo o 

acesso simultâneo por todos os alunos e docentes, como ocorre com a biblioteca virtual da 

FAEST. Além disso, os alunos podem consultar títulos de interesse pessoal, que não fazem 

parte da bibliografia dos cursos da IES, possibilitando o estudo em diferentes áreas do saber.  

Uma outra ferramenta inovadora da biblioteca é a instalação de um QRCode que é acessado 

a partir de leitor disponível para download de forma gratuita em dispositivos Android ou IOS 

e que permite que o aluno, docente, técnico-administrativo ou tutor consulte a base 

institucional diretamente, sendo necessário apenas o login de acesso utilizado para leitura 

dos materiais. 

Para assegurar que as instalações estejam sempre em conformidade e atendendo às 

necessidades institucionais em temos quantitativos e qualitativos a IES elaborou um Plano 

de Avaliação Periódica dos espaços e de gerenciamento da manutenção patrimonial. 

A CPA será responsável pelo processo de autoavaliação institucional, que terá entre os 

critérios de avaliação da biblioteca permitindo melhor visão da comunidade acadêmica que 

utiliza o serviço garantindo ações de melhorias e manutenção patrimonial quando 

necessários. 

 

5.9.2 Biblioteca Virtual  

Uma biblioteca tem a importante função de disseminar a informação e ampliar o acesso à 

cultura. Além disso, existe hoje a real necessidade de oferecer produtos e serviços com a 

máxima qualidade, em qualquer segmento. Para isso, é imprescindível que a 

biblioteconomia acompanhe a evolução das tecnologias da informação.  

http://www.faest.edu.br/
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Nesta direção a FAEST mantem assinatura da Biblioteca Virtual do Grupo A, com 

aproximadamente 3.000 títulos virtuais, 

Estas utilizam padrões internacionais de catalogação e comunicação de dados, com o intuito 

de manter uma organização que permita fácil acesso às informações, pela comunidade 

acadêmica.  

 

5.9.3 Plano de Contingência  

A Biblioteca da FAEST possui um Plano de Contingência devidamente aprovado pelo 

CONSUP através da Res. no 12 de 09/03/2020, e a elaboração deste instrumento tem 

por objetivo a apresentação das diretrizes referentes ao planejamento da ampliação, 

atualização e manutenção do acervo bibliográfico da faculdade. 

Assim, o Plano de Contingência, segundo seu regulamento, possui os seguintes objetivos 

específicos:  

a) Apresentação de políticas de planejamento, acompanhamento e ampliação do 

acervo; 

b) Identificação e utilização de mecanismos e métodos que possibilitem a 

administração, ampliação e atualização do acervo com bibliografias atualizadas 

diante da demanda dos cursos ofertados pela instituição, promovendo inovação 

e acessibilidade. 

 

5.10 Biblioteca – plano de atualização do acervo  

A política de atualização e renovação de acervo é vista como prioritária pela Direção Geral da 

Instituição, bem como pela Mantenedora. Compor um acervo é tomar decisões. Não o 

deixar crescer aleatoriamente ao sabor das conveniências de momento, é a condição mínima 

para corrigir distorções. Daí o cuidado com a seleção do acervo.  

http://www.faest.edu.br/
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A Biblioteca da Faculdade possui plano de atualização do acervo que será executado, em 

cada curso, de três em três anos, sempre no ano anterior ao ano de participação do curso no 

ciclo do SINAES, resguardadas situações em que a atualização seja necessária fora desse 

prazo, devendo o professor do componente curricular encaminhar a solicitação à 

coordenação do curso com a devida justificativa. 

O procedimento para execução dessa política observará o ciclo de avaliação do SINAES. 

A seleção do acervo será apurada considerando o cotidiano de atendimento e da análise dos 

processos técnicos de catalogação e classificação do suporte, mas principalmente, as 

referências indicadas pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE), definidas nos Projetos 

Pedagógicos de cada curso.  

A escolha do conteúdo a ser adquirido nunca pode se afastar do ambiente onde ele vai ser 

utilizado, por isso valorizamos essa proximidade que garante a oxigenação e a constante 

renovação. O ideal a ser atingido pela Biblioteca será de integrar todos os procedimentos 

técnicos ao serviço-fim, o atendimento.  

O trabalho de mediação feito pelo Bibliotecário será o permanente termômetro de avaliação 

e suplementação do acervo, e será a partir desse controle que se inicia o processo de 

seleção. Não se pode correr o risco de se perder essa ligação nos corredores da técnica e da 

burocracia. Desta forma, sempre há tempo para ações corretivas no processo de 

acompanhamento e avaliação do acervo. 

A composição do acervo respeita e aprofunda as diversas opções de informação tanto do 

ponto de vista do conteúdo, como da forma, mas principalmente deve ter como objetivo 

central garantir a pluralidade de correntes de pensamento e das possibilidades de 

informação. Através desta política de aquisição mantemos a expansão, atualização e 

conservação do acervo bibliográfico continuamente, e acima de tudo, a IES viabiliza de 

forma segura a execução do plano de atualização do acervo.  

http://www.faest.edu.br/
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Os esforços institucionais estão em tonar o acervo 100% digital, pois a FAEST entende que o 

acervo virtual é uma oportunidade de acesso simultâneo de todos os usuários e sana as 

questões referente a utilização de títulos por pessoas com deficiência.  

Os dispositivos inovadores estão relacionados à evolução das bibliografias nas áreas dos 

cursos. O contrato com as bibliotecas virtuais permite que o NDE tenha as ferramentas 

adequadas para atualizar os PPC’s e desenvolver as profissões. Esta inovação tecnológica 

(biblioteca virtual) permite que os NDE’s tenham acesso em tempo real às novas publicações 

das editoras e mantenham os cursos alinhados e atualizados diante das necessidades do 

mercado de trabalho. 

Nesta direção, a IES adota a política com indicação de três títulos por unidade curricular para 

compor a bibliografia básica de cada curso, consideradas as literaturas mais relevantes, 

validadas pelo NDE do curso, com o objetivo de atender plenamente os programas das 

disciplinas. São atualizados periodicamente para atender plenamente aos conteúdos 

propostos. O acervo do curso se apresenta no formato digital, atendendo a previsão da 

Portaria MEC nº 11 de 20 de junho de 2017, e todos os alunos terão acesso sem limites de 

exemplar por aluno. A relação completa da bibliografia básica encontra-se descrita nos 

ementários dos Projetos Pedagógicos dos Cursos.  

O acervo possui também periódicos especializados que suplementam o conteúdo trabalhado 

em cada Unidade de Aprendizagem. Os periódicos especializados são indexados e correntes, 

abrangendo as principais temáticas e distribuídos entre as áreas de cada curso. Alguns dos 

títulos relacionam-se a mais de uma das áreas de conhecimento e estão disponíveis no 

formato online.  

A IES conta com uma política de informatização, gerenciamento e atualização do acervo, de 

modo a garantir o acesso permanente ao aluno e ao docente. 

A CPA será responsável pela autoavaliação institucional, sendo a biblioteca um indicador de 

análise do instrumento a ser adotado, fornecendo a Diretoria o perfil visto pela comunidade 

acadêmica. 
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5.11 Sala de apoio de informática ou estrutura equivalente  

A Faculdade disponibiliza aos alunos 02 laboratórios de informática, com um total de 30 

(trinta) computadores, sendo todos com acesso à internet, possibilitando a realização das 

aulas práticas e aulas teórico-práticas e avaliações, com softwares relacionados às atividades 

acadêmicas e profissionais, proporcionando também a realização de pesquisas acadêmicas e 

científicas.  

A Faculdade conta ainda com 06 computadores na Biblioteca, destinados aos trabalhos 

acadêmicos e científicos, além de permitir a consulta ao acervo deste ambiente.  

Além disso, a Faculdade oferece para os alunos internet wireless em todo o ambiente.  

Neste sentido, a Instituição conta com o apoio técnico especializado para as questões 

referentes à área da Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC).  

No ambiente de apoio existem equipamentos adequados que permitem o pleno 

atendimento das demandas, espaço físico adequado para realização e execução das 

atividades, acesso à Internet, softwares atualizados e modernos, e normas de segurança. 

Entre os serviços destinados à equipe de apoio está:  

✓ Manutenção e reparo de equipamentos;  

✓ Atualização de softwares; 

✓ Suporte de comunicação.  

O espaço de apoio conta com iluminação, ventilação e condições ergonômicas adequadas, 

com acessibilidade para pessoas com deficiência, e os recursos tecnológicos utilizados, são 

inovadores.  

Toda a estrutura e serviços da área de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) está 

descrita no Plano de Aquisição, Manutenção e Atualização dos Equipamentos de 

Laboratório, devidamente institucionalizado e aprovado pela Direção Geral.  

http://www.faest.edu.br/
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Quanto a acessibilidade os computadores destas salas possuem softwares (Jecripe, DosVox, 

entre outros) e hardwares (teclado acessível e headphone).  

Cabe ressaltar que os laboratórios atendem eficientemente em relação ao espaço, 

ventilação, iluminação e acústica apropriada aos seus fins, sendo limpo diariamente por uma 

equipe especializada, o que gera um local com comodidade necessária às atividades 

desenvolvidas.  

As instalações atendem às questões relacionadas à acessibilidade e mobilidade, com 

condições para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida. 

Para assegurar que as instalações estejam sempre em conformidade e atendendo às 

necessidades institucionais em temos quantitativos e qualitativos a IES elaborou um   Plano 

de Avaliação Periódica dos espaços e de gerenciamento da manutenção patrimonial. 

A CPA será responsável pela auto avaliação institucional, sendo estes espaços   indicadores 

de análise do instrumento a ser adotado, fornecendo a Diretoria o perfil visto pela 

comunidade acadêmica. 

Como recursos de informática inovadores a IES irá implantar softwares de suporte para 

tetraplégicos que permite ao usuário utilizar o computador com o movimento dos olhos e o 

NV Access que realiza leitura de páginas e de movimentos no ambiente Windows. 

Uma outra ferramenta inovadora dos laboratórios é a instalação de um QRCode que é 

acessado a partir de leitor disponível para download de forma gratuita em dispositivos 

android ou IOS e que permite que o aluno, docente, técnico-administrativo ou tutor consulte 

os regulamentos dos laboratórios. 

 

5.12 Instalações sanitárias 

A Instituição conta com sanitários que atendem plenamente aos requisitos solicitados. São 

sanitários iluminados, que prezam pela limpeza, ventilados, seguros e com condições de 

acessibilidade para seus usuários.  

http://www.faest.edu.br/
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Estes espaços atendem às exigências necessárias quanto à limpeza, ventilação, conservação 

e com a comodidade necessária à atividade desenvolvida. 

Os espaços passam pela avaliação do Plano de Avaliação Periódica dos Espaços e 

Gerenciamento da Manutenção Patrimonial.  

A IES possui ainda banheiro familiar, bem como fraldário, que atende de forma plena os 

requisitos legais. Possui ainda um banheiro adaptado para pessoas com deficiência, com 

todos os requisitos necessários e legais de segurança e higiene para este público.  

 

5.13 Estrutura dos polos EaD   

Em conformidade com o artigo 12 da Portaria Nº 11, de 20 de junho de 2017, a IES criará 

polos por ato próprio, após credenciada, observado o Conceito Institucional obtido. 

 

5.14 Infraestrutura tecnológica 

A Faculdade possui em suas instalações tecnologias de informação e comunicação 

distribuídas em vários ambientes da Faculdade, tanto para uso dos alunos, bem como para 

os serviços dos docentes e técnicos-administrativos.  

Em suas instalações existem 2 Laboratórios de Informática, com 30 máquinas, devidamente 

equipadas, com softwares que permitem o desenvolvimento de trabalhos didáticos e 

acadêmicos, ora acompanhados por docentes, tutores ou monitores, bem como para o 

desenvolvimento de trabalhos e pesquisas individuais dos alunos. Todos os equipamentos 

estão ligados à internet. Vale destacar ainda, que a instituição disponibiliza rede wi-fi em 

suas instalações.  

Para os alunos, além dos Laboratórios de Informática, existem os computadores da 

Biblioteca, com o mesmo padrão de qualidade. Os equipamentos ficam disponíveis para os 

acessos dos alunos.  

http://www.faest.edu.br/
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Os regulamentos de utilização dos Laboratórios de Informática, bem como da Biblioteca 

estarão disponíveis à Comissão de Avaliação quando da visita in loco, e neles estão descritas 

as questões quanto segurança e plano de contingência. 

Além dos recursos de tecnologia para os alunos, a Faculdade possui espaços exclusivos para 

seus funcionários técnico-administrativos desenvolverem suas atividades, de acordo com 

suas funções. Em cada ambiente poderá ser verificado computadores modernos, 

devidamente ligados à internet, atendendo assim, aos requisitos desejáveis.  

Além dos recursos nos Laboratórios de Informática, na Biblioteca, nos espaços dos técnicos-

administrativos e dos docentes em tempo integral, existem recursos eletrônicos nas salas 

dos professores, com computadores disponíveis para utilização.  

Para assegurar os recursos tecnológicos à comunidade acadêmica a IES conta com um plano 

de contingência que visa garantir o funcionamento da infraestrutura 24 horas por dia, 7 dias 

por semana. Neste plano estão descritas ações de prevenção e ações para sanar problemas 

que impactam na utilização do sistema.  

 

5.15 Infraestrutura de execução e suporte  

A IES contará com um setor de infraestrutura e suporte com funcionários capacitados 

atendimento às demandas e as necessidades Institucionais. O setor visará sempre a 

disponibilidade dos serviços de forma profissional, ágil e constante para a Instituição sendo  

responsável pela manutenção de equipamentos, redes física e internet, instalação e 

atualização de softwares, suporte ao usuário e monitoramento de disponibilidade de 

serviços em tempo real, prontos para agir em casos de falhas físicas e lógicas. 

As solicitações de instalação de software serão realizadas, inicialmente, num ambiente de 

testes e verificadas as possíveis inconsistências com os demais recursos instalados.  

O parque tecnológico acadêmico conta com cerca de 60 computadores dos quais 41 

equipamentos são destinados a alunos.  

http://www.faest.edu.br/
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A IES contará com um plano de infraestrutura para desenvolvimento de projetos de 

expansão e atualização do ambiente visando a escalabilidade, mensuração e melhorias 

gerais, garantindo a eficiência no atendimento das expectativas institucionais. Nesse plano 

será contemplado atualização de máquinas e equipamentos, aquisição de novos 

equipamentos, revisão de cabeamento estruturado, definição de orçamento, plano de 

redundância, foco em redução de falhas e retrabalho, aumento da produtividade, 

fornecimento de insumos, etc. O setor de manutenção e suporte ainda contará com 

equipamentos em status de reserva, que podem ser utilizados quando da necessidade de 

substituição emergencial de computadores, que podem ser customizados conforme o perfil 

do usuário e setor para onde serão destinados. 

Normas e políticas internas e externas serão aplicadas para a manutenção e conservação de 

equipamentos, suporte ao usuário, instalação de infraestrutura, aquisição de equipamentos, 

dentre outros pontos relativos a execução dos serviços da equipe de infraestrutura e 

suporte.  

As tecnologias a serem utilizadas  para a EaD serão sempre analisadas e testadas tornando 

seguras e eficazes as atividades, em especial o ambiente virtual de aprendizagem, o sistema 

de controle e registro acadêmico e os equipamentos para interação com os alunos.  

A ampliação e melhoria da rede de informação levará em conta a demanda apresentada face 

à abertura de novas turmas dos cursos existentes e daqueles a serem criados, bem como as 

atividades da EaD na instituição. As aplicações na Rede de Informação preveem 

investimentos em equipamentos, programas, softwares e tecnologias educacionais 

informatizadas. 

 

5.16 Plano de expansão e atualização de equipamentos  

A expansão de equipamentos para as atividades de EaD será realizada a partir do pedido do 

coordenador de EaD, mediante a aprovação do órgão colegiado máximo, que deve levar em 

consideração a necessidade de aquisição do produto e o fato de que o processamento 
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eletrônico das informações, bem como os equipamentos atualizados e um ambiente virtual 

de aprendizagem funcional é de vital importância para a realização dos trabalhos da EaD, 

não podendo faltar equipamento atualizado para esse fim. 

O pedido de aquisição de novos recursos para os Laboratórios serão feitos também pelos 

professores, que devem justificar a utilidade do referido equipamento para sua(s) 

disciplina(s). 

As tecnologias a serem utilizadas serão sempre analisadas e testadas tornando seguras e 

eficazes as atividades, em especial o ambiente virtual de aprendizagem, o sistema de 

controle e registro acadêmico e os equipamentos para interação com os alunos. A tecnologia 

de hardware e software está presente em vários setores e será  utilizada para agilizar e 

melhorar a qualidade das atividades  institucionais .  

O hardwares dos Laboratórios, tendo em vista que os equipamentos de informática se 

tornam rapidamente obsoletos, serão atualizados de acordo com a necessidade.  A 

aquisição/expansão de novos hardwares e softwares estarão vinculados à quantidade de 

alunos matriculados na instituição e necessidades de cada curso. A ampliação e melhoria da 

rede de informação levarão em conta a demanda apresentada face à abertura de novas 

turmas dos cursos existentes e daqueles a serem criados, bem como as atividades na 

instituição E sua sustentabilidade financeira.  

Toda a estrutura e serviços da área de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) está 

descrita no Plano de Aquisição, Manutenção e Atualização dos Equipamentos de 

Laboratório, devidamente institucionalizado e aprovado pela Direção Geral, e neste, 

demonstra a forma como será executado o plano de expansão e atualização de 

equipamentos. Os recursos necessários para a expansão e atualização de equipamentos, 

serão supridos com recursos provenientes da receita distribuídos conforme critérios 

estabelecidos pela Mantenedora, após a solicitação da Instituição e atendendo ao 

planejamento existente.  Também estão explicitadas as metas do plano, que são executadas 

de acordo com os indicadores de desempenho de cada equipamento e setor. Assim, com 
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base nestes indicadores, a IES, caso necessário, implementa ações de correção e adequações 

do plano. 

Nesta direção, para a expansão e atualização dos equipamentos da instituição há algumas 

metas e objetivos associados, sendo estas:  

✓ Substituir 20% do parque tecnológico a cada ano;  

✓ Realizar novo cabeamento a cada 7 anos;  

✓ Realizar constantemente a inspeção, manutenção e reposição dos equipamentos 

de laboratório;  

✓ Ampliar gradualmente os contratos de fornecimento de internet de acordo com o 

número de alunos da instituição;  

✓ Verificar anualmente a necessidade de expansão e atualização dos equipamentos 

das instalações administrativas e realizar ações corretivas quando necessário.  

Portanto, o plano de expansão e atualização de equipamentos mencionado neste PDI 

encontra-se consubstanciado no Plano de Aquisição, Manutenção e Atualização dos 

Equipamentos de Laboratório, cuja execução e acompanhamento observa parâmetros e 

indicadores pertinentes e mostra-se exequível.  

 

5.17 Recursos de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC)   

A Faculdade possui em suas instalações tecnologias de informação e comunicação 

distribuídas em vários ambientes da Faculdade, tanto para uso dos alunos, bem como para 

os serviços dos docentes e técnicos-administrativos.  

Em suas instalações a IES oferece 02 Laboratórios de Informática, com 30 máquinas, 

devidamente equipadas, com softwares que permitem o desenvolvimento de trabalhos 

didáticos e acadêmicos, ora acompanhados por docentes ou monitores, bem como para o 

desenvolvimento de trabalhos e pesquisas individuais dos alunos. Todos os equipamentos 

estão ligados à internet com rede wi-fi em suas instalações.  

http://www.faest.edu.br/
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Para os alunos, além dos Laboratórios de Informática, existem 06 os computadores da 

Biblioteca, com o mesmo padrão de qualidade. 

Além dos recursos de tecnologia para os alunos, a Faculdade possui espaços exclusivos para 

seus funcionários técnico-administrativos desenvolverem suas atividades, de acordo com 

suas funções. Em cada ambiente (setor) poderá ser verificado computadores modernos, 

devidamente ligados à internet, atendendo assim, aos requisitos desejáveis.  

Além dos recursos nos Laboratórios de Informática, na Biblioteca, nos espaços dos técnicos-

administrativos e dos docentes em tempo integral, existem recursos eletrônicos nas salas 

dos professores, com computadores disponíveis para utilização.  

Na era da informação e comunicação as relações aluno/ 

professor/tutor/instituição/família/sociedade estão em constantes transformações, se 

constituindo tema emergente na educação e, em função disso, as instituições de ensino vem 

se adaptando a este contexto. O sucesso na aplicação das Tecnologias de Informação e 

Comunicação – TICs como forma de inovação e significação com vistas à qualidade do 

processo ensino-aprendizagem, passa também pela formação continuada dos professores e 

este, talvez, seja o desafio mais urgente na renovação da linguagem pedagógica.  

A renovação tecnológica e a implantando das TICs no processo ensino-aprendizagem 

proporcionam aos alunos e professores um ambiente de ensino aprendizagem  interativo, 

conectado, dinâmico e integrador, auxiliando na construção de competências fundamentais 

para sua inserção em um mundo cada vez mais tecnológico.  

Diante disso, a Faculdade oferecerá como Tecnologias da Informação e Comunicação 

variados recursos como: Ambiente Virtual de Aprendizagem; projetores multimídia; 

notebooks, TVs; caixas de som, sons portáteis; espaço interativo com projetor interativo 

para vídeo conferências; um extenso parque de informática em todos os ambientes; 02 

laboratórios de informática fixos, acesso à internet, atualização de software, acessibilidade 

digital, acessibilidade física, condições ergonômicas, serviços, suporte e plano de atualização, 

terminais para pesquisa e consulta ao acervo na biblioteca. Todos os laboratórios mantêm as 

configurações dos computadores de uma rede imutáveis, evitando danos e economizando 
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tempo de suporte, navegadores de internet, leitores de PDF e ferramentas de edição de 

texto, planilhas eletrônicas e apresentação de slides.  

Os laboratórios possuem softwares específicos de utilização de determinados cursos, 

conforme necessidades pedagógicas; site institucional, perfil no Facebook, Twitter e 

Instagram, além de um canal no You Tube para manter a proximidade entre a IES e a 

comunidade acadêmica; acessibilidade em LIBRAS no site institucional; e Biblioteca Virtual 

contendo diversos links para revistas eletrônicas e bibliotecas virtuais indicadas pelas 

coordenações de cursos juntamente com corpo docente.  

As Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC’s são aliadas importantes no processo de 

inclusão e acessibilidade ao ensino superior das pessoas com deficiências e reconhece a 

importância dessas tecnologias no processo de acessibilidade, disponibilizando para seus 

alunos com deficiência e/ou necessidades educacionais especiais, além daqueles recursos 

gerais, outros mais específicos como: computadores na biblioteca; laboratórios e sala dos 

professores com programa DOSVOX, que transforma texto em áudio;  App tradutor e 

intérprete de Libras; projetor multimídia e/ou TV em todas as salas de aula e laboratórios; 

ambiente virtual de aprendizagem (plataforma Blackboard) que propicia recuperação de 

conteúdos e revisão de aulas; teclados ampliados e adaptados em Braille; régua Lupa para 

baixa visão.  

Cabe ressaltar que, com objetivo de viabilizar a execução dos Projetos Pedagógicos dos 

Cursos, a IES promove a busca pelo conhecimento e a autonomia no processo de ensino-

aprendizagem, desenvolvendo mecanismos institucionalizados de comunicação interna e 

externa já utilizados no corpo discente, com as seguintes finalidades:  

a) Criar canais acessíveis de comunicação e sistemas de informação para a interação 

interna e externa, que possibilitem a divulgação das ações da IES;  

b) Aperfeiçoar os mecanismos definidos para a coleta, a sistematização e a 

divulgação da informação, bem como os mecanismos de garantia e precisão na 

divulgação da informação;  
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c) Utilizar tecnologias da informação e comunicação (TICs) como mecanismos para 

garantir que a informação e a comunicação favoreçam a articulação entre as 

distintas áreas da Instituição e colaborem para a tomada de decisões;  

d) Aplicar as TICs como apoio às atividades acadêmicas, especialmente as voltadas 

para o aperfeiçoamento do processo de ensino-aprendizagem;  

e) Estimular o uso da Internet e de outros recursos de comunicação interativa.  

Ainda, a FAEST oferece à sua comunidade acadêmica acesso à Internet, por meio de rede 

wireless, disponível em toda a IES. O usuário terá livre e irrestrito acesso à rede mundial de 

computadores e às TICs disponíveis, o que contribui para construir, socializar e integrar 

conhecimentos e experiências.  

Entre as soluções tecnológicas de TIC são consideradas inovadoras as diversas metodologias 

de aprendizagem disponíveis no AVA (infográfico, vídeo, desafio, exercício, estudo de caso, 

entre outras), além do google meet (ferramenta de videoconferência utilizada em qualquer 

dispositivo mobile e desktop). 

Portanto, os recursos de tecnologias de informação e comunicação disponíveis na instituição 

asseguram a execução do Plano de Desenvolvimento Institucional, viabilizando as ações 

acadêmico-administrativas no âmbito institucional e dos cursos. Estes recursos garantem a 

acessibilidade comunicacional através de softwares e hardwares que permitem que todos os 

alunos, técnicos e docentes utilizem estes recursos de forma a atender suas necessidades.  

 

5.18 Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)  

A IES, envolvida com o seu processo de reestruturação acadêmica, propõe metas e ações 

para Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), para o período de 2020 – 2024. É uma 

ação que tem como objetivo criar cursos superiores na modalidade EaD e credenciar a 

Faculdade na modalidade EaD, desenvolvidas em AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem.  

Nos tempos em que vivemos de informação e conhecimento, é imprescindível expandir o 

trabalho educacional, atingindo cada vez mais pessoas. A EaD é, atualmente, uma realidade, 
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visto que, por meio de cursos na modalidade EaD, os estudantes podem qualificar-se, 

adequando seus estudos a sua rotina profissional.  

Para isso, a IES contratará o direito de uso do software da BlackBoard, utilizado por 72% das 

maiores universidades do mundo. A BlackBoard oferece várias plataformas que facilitam o 

processo de comunicação e informação. A BlackBoard Learn é um ambiente virtual de 

aprendizagem, onde os professores envolvem os alunos de formas novas e estimulantes, 

proporcionando um relacionamento mais eficaz, mantendo os alunos informados, 

envolvidos e colaborando uns com os outros. O Blackboard Collaborate cria salas de aula, 

escritórios e salas de reunião virtuais que abrem mais possibilidades a mais alunos, 

oferecendo novas abordagens de aprendizado em grupo com o conceito de web 

conferência.  

O AVA é o locus de convergência de estratégias e meios de aprendizagem, sendo projetado 

com interface amigável, intuitiva e de fácil navegação para favorecer a aprendizagem. No 

AVA os materiais didáticos se articulam numa arquitetura pedagógica previamente 

planejada. O desenvolvimento das disciplinas conta com atividades para serem realizadas 

pelo aluno, em cada disciplina, utilizando a ferramenta Fórum no AVA e também a entrega 

de trabalho ou exercícios.  

A plataforma será mantida em sua estrutura original e hospedada em Data Center externo, 

para manter toda infraestrutura necessária: backup, suporte técnico 24x7, acessibilidade 

adequada e alta disponibilidade. À equipe de informática do setor de EaD compete o 

monitoramento, soluções de eventuais problemas e integração dos processos e dados junto 

aos sistemas alunos.  

A plataforma permite acesso identificado por meio de login e senha pessoal, e será 

integrado ao Sistema de Gestão Acadêmica da IES, o Sponte Educacional, atendendo assim 

os requisitos inerentes ao processo de ensino-aprendizagem da EAD. Com a plataforma 

integrada, possibilitará a interação entre docentes, discentes (razão maior de todo o 

processo), bem como dos tutores. Os níveis de acesso e operação dentro do ambiente são 

determinados pelo setor de TI e Coordenação Acadêmica.  
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Quanto a Coordenação administrativa e didático-pedagógica dos cursos e atividades de EaD 

na instituição o órgão responsável será o Núcleo de Educação a Distância – NEaD.  

Portanto, o AVA que será utilizado pela FAEST para os cursos a distância e disciplinas a 

distância dos cursos presenciais (se for o caso) está integrado com ao sistema acadêmico e 

atenderá aos processos de ensino aprendizagem e as políticas institucionais para EaD. Este 

possibilitará a interação entre docentes, discentes e tutores através de fórum, chat, recados 

e e-mails. 

As inovações do AVA da FAEST se dão a partir da oferta do material didático em diferentes 

metodologias (vídeo, estudo de caso, infográfico, exercícios de aprendizagem, artigos, 

capítulos de livros, materiais complementares, etc), permitindo a aprendizagem dos alunos 

nas mais diferentes situações. Complementarmente e não menos importante, com a 

integração do AVA ao Sistema de Gestão da IES, e utilizando uma equipe altamente 

qualificada, os recursos tornam-se inovadores por essência.  

 

5.19 Memorial descritivo da Infraestrutura  

 

Instalações Qdade M2 

Salas de aulas 6 330 m2 

Auditório 1 110 m2 

Instalações Administrativas/Secretaria Acadêmica 1 37 m2 

Salas de Estudo – grupo 3 18 m2 

Salas de Estudo – individual 7 9 m2 

Biblioteca 1 106 m2 

Banheiros 6 32 m2 

Banheiro Familiar 1 3 m2 

Espaço Multimeios 1 3 m2 

Espaço de Educação Esportiva – Área de Convivência 1 200 m2 

Espaço de Convivência 1 100 m2 
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Cantina / Lanchonete 1 30 m2 

Cozinha / Lavanderia 1 10 m2 

Sala de Coordenação 1 49 m2 

Sala de Professores 1 36 m2 

Sala Direção Geral 1 12 m2 

Sala Direção Administrativa 1 4 m2 

Sala CPA/NDE 1 6 m2 

Espaço para Atendimento aos Discentes / Professor Tempo 
Integral 

1 6 m2 

Sala NUPE/NAP/NEI 1 9 m2 

Sala para NEAD 1 60 m2 

Recepção 1 25 m2 

Sala de RH/Financeiro/Ouvidoria 1 15 m2 

Laboratório de Pedagogia – Brinquedoteca 1 40 m2 

Laboratório de Informática I  1 35 m2 

Laboratório de Informática II 1 12 m2 
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APÊNDICE – POLÍTICAS, PROGRAMAS E REGULAMENTOS COM ATO DE APROVAÇÃO 

 

 

I. INSTITUCIONAL GERAL 
 

INSTITUCIONAL ATO DE APROVAÇÃO 

PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional 2020-2024  Resolução N° 03/2021/CONSUP  

PPI -   

REGIMENTO GERAL Resolução N° 02/2021/CONSUP 

 

 

II. PLANOS INSTITUCIONAIS GERAIS 
 

PLANOS INSTITUCIONAIS GERAIS ATO DE APROVAÇÃO 

  

Plano de Ação da Equipe Multidisciplinar  Resolução N° 18/2021/CONSEP 

Plano de Atualização do Acervo – Biblioteca Resolução N° 06/2021/CONSEP 
Plano de Atualização do Acervo da Biblioteca Resolução N° 06/2020/CONSEP 
Plano de Avaliação Periódica dos Espaços e de Gerenciamento da 
Manutenção Predial 

Resolução N° 11/2020/CONSUP 

Plano de Carreira do Corpo Técnico-Administrativo  Resolução N° 05/2021/CONSUP 
Plano de Carreira Docente e de Tutores Resolução N° 04/2021/CONSUP 

Plano de Contingência Blackboard, Sagah e Biblioteca A Resolução N° 06/2021/CONSUP 

Plano de Contingência da Biblioteca Resolução N° 12/2020/CONSUP 
Plano de Contingência da TI Resolução N° 13/2020/CONSUP 

Plano de Garantia de Acessibilidade Resolução N° 26/2020/CONSUP 

Plano de Gestão EaD Resolução N° 01/2021/CONSUP 

Plano de Manutenção Equipamentos de Informática Resolução N° 07/2017/CONSP 
Plano de Rota de Fuga com Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiro 
(AVCB) 

Resolução N° 25/2020/CONSUP 

 

 

 

III. POLÍTICAS INSTITUCIONAIS 

POLÍTICAS INSTITUCIONAIS ATO DE APROVAÇÃO 

Política de Acessibilidade e Atendimento Especializado Resolução N° 01/2020/CONSUP 
Política de Acompanhamento dos Estudantes e Egressos Resolução N° 09/2020/CONSUP 

Política de Capacitação do Corpo de Docente e de Tutores Resolução N° 21/2020/CONSUP 
Política de Capacitação do Corpo técnico-Administrativo Resolução N° 22/2020/CONSUP 
Política de Estímulo à Produção Acadêmica Docente e Participação em 
Eventos Acadêmicos 

Resolução N° 18/2020/CONSUP 

Política de Estímulo à Produção Discente Resolução N° 19/2020/CONSUP 
Política de Extensão Resolução N° 10/2020/CONSUP 

Política de Iniciação Científica Resolução N° 04/2020/CONSUP 
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Política de Integração Faculdade Sociedade Resolução N° 09/2017/CONSEP 
Política de Monitoria Resolução N° 07/2020/CONSUP 
Política de Relações Étnico Raciais e Direitos Humanos Resolução N° 24/2020/CONSUP 

Política de Sustentabilidade e Educação Ambiental  Resolução N° 08/2020/CONSUP 
Política de Sustentabilidade Financeira Resolução N° 05/2020/CONSUP 

 

 

IV. PROGRAMAS 

POLÍTICAS INSTITUCIONAIS ATO DE APROVAÇÃO 

Regulamento do Programa de Orientação Psicopedagógica – POP Resolução N° 05/2019/CONSEP 

Regulamento do Programa de Apoio Psicológico ao Estudante – APES Resolução N° 16/2020/CONSUP 

 

 

V. REGULAMENTOS 

REGULAMENTOS ATO DE APROVAÇÃO 

Regulamento Concessão de Bolsas de Estudo Resolução N° 07/2019/CONSEP 
Regulamento da Biblioteca da FAEST Resolução N° 02/2020/CONSEP 
Regulamento da CPA Resolução N° 18/2018/CONSEP 

Regulamento da Ouvidoria Resolução N° 05/2020/CONSEP 
Regulamento da Pós Graduação Lato Sensu Resolução N° 08/2019/CONSEP 
Regulamento de Mobilidade Acadêmica Resolução N° 04/2020/CONSEP 

Regulamento do Colegiado de Cursos Resolução N° 08/2017/CONSEP 
Regulamento do Colegiado de Cursos EaD Resolução N° 17/2021/CONSEP 
Regulamento do Laboratório de Informática Resolução N° 05/2016/CONSEP 

Regulamento do Programa de Apoio Psicológico ao Estudante – APES Resolução N° 16/2020/CONSUP 

Regulamento do Programa de Orientação Psicopedagógica – POP Resolução N° 05/2019/CONSEP 

Regulamento NEAD Resolução N° 23/2020/CONSUP 

Regulamento Núcleo de Atendimento ao Aluno - NAE Resolução N° 19/2021/CONSEP 
Regulamento Projeto de Ensino Resolução N° 20/2021/CONSEP 

Regulamento Secretaria Acadêmica Resolução N° 09/2019/CONSEP 
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