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APRESENTAÇÃO 
 

A FAMA, desde sua fundação sempre valorizou a realização de experiências de 

trabalho conjunto e multiprofissional. 

Tem procurado manter uma compatibilidade e equilíbrio de tratamento e atenção 

a seus cursos de graduação e pós-graduação, com vistas à construção e difusão de 

conhecimento técnico-científico. 

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) demonstra concretamente essa 

preocupação institucional. A sua elaboração se deu por meio de um trabalho conjunto 

entre Mantenedores, as Diretorias, Coordenação de curso, CPA, funcionários técnico-

administrativos, docentes e discentes representados através da Comissão Consultiva 

para a elaboração do PDI 2022-2026 instituída pela Portaria FAMA nº. 27/2021 de 

12/03/2021 com fulcro na Resolução CONSEPE nº. 11/2021. 

Essas experiências de interatividade e de integração de seus vários atores – 

professores, estudantes, coordenadores, funcionários técnico-administrativos, diretores e 

mantenedores têm se caracterizado como sinergisticamente positivas e competentemente 

produtivas. 

Assim, apresentamos nossos desejos e ações no presente Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI (2022-2026).  
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1 PERFIL INSTITUCIONAL 
 

1.1 HISTÓRICO  

1.1.1 Mantenedora 

A Instituição Ituramense de Ensino Superior Limitada - INSTITUES foi fundada em 

04/11/1993, na cidade de Iturama - Minas Gerais. 

A INSTITUES tem por finalidade organizar, incentivar e desenvolver o ensino 

superior de graduação e pós-graduação, no país, desenvolvendo estudos, pesquisas e 

extensão no campo educacional.  

 

a)  Situação Jurídica e Ato de Legislação de Funcionamento  

• Ato de Criação: Portaria Ministerial n. º 376 de maio de 1998. 

• Ato de Instituição: Autorizada pelo DOU de 08 de maio de 1998. 

• Personalidade Jurídica: Sociedade Empresária Limitada. 

• CNPJ/CGC: 00.099.845/0001-86 

• Razão Social: Instituição Ituramense de Ensino Superior Limitada. 

• Endereço: Av. Domingos Teixeira, n. º 664, Residencial Recanto dos Lagos, 

Iturama/MG, CEP: 38.280-000.  

 

b) Dirigente da Mantenedora  

Prof.ª. Eva Dias de Freitas  

 

1.1.2 Faculdade Aldete Maria Alves – FAMA 

A Faculdade Aldete Maria Alves – FAMA iniciou suas atividades no dia 28 de 

maio de 1998 com o início das aulas no  curso de Ciências Contábeis (autorizado através 

da Portaria nº. 375/98). 

A criação da FAMA nasceu da necessidade de facilitar o acesso da população 

desta região a uma instituição de ensino superior da qual não se dispunha num raio de 

aproximadamente 280 km, além da impossibilidade de acesso a outras regiões devido à 

grande dificuldade de deslocamento por via asfaltada.  

O Curso de Ciências Contábeis foi autorizado pela Portaria MEC nº. 375/98, de 

08/05/1998, publicado no DOU em 11/05/1998, página 01, seção1. No ano de 1999 foram 
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autorizados os cursos de Administração de Empresas (Portaria MEC nº. 890 de 

21/06/1999) e Pedagogia com habilitação em Supervisão Escolar, Administração Escolar 

e Orientação Educacional (Portaria MEC nº. 1.506, de 19/10/1999). Em 2002 foi 

autorizado o Curso de Direito (Portaria MEC nº. 919 de 27/03/2002). No ano de 2013 

foram autorizados os cursos de Engenharia Civil e Sistemas de Informação (Portaria MEC 

nº. 114 de 07/03/2013) e em 2015 foi autorizado o curso de Psicologia (Portaria MEC nº. 

914 de 27/11/2015).  

O curso de Sistema de Informação foi extinto, a pedido da FAMA devido à baixa 

demanda, pela Portaria MEC nº 578, de 09/12/2020.  

A Pós-graduação lato sensu, iniciada na Instituição em 2004, oferece vários 

cursos de Especialização presenciais, nas áreas administrativa, contábil, jurídica e 

educacional. 

As atividades de pesquisa dos discentes de graduação são viabilizadas mediante 

os Programas Institucionais de Iniciação Científica, sendo eles: Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC FAMA) e Programa de Iniciação Científica (PIC 

FAMA). 

As ações de extensão, hoje consolidadas, representam outra via de 

direcionamento dos trabalhos acadêmicos, a qual possibilita o contato e o intercâmbio 

permanentes entre o meio universitário e o social, intensificando as relações 

transformadoras entre ambas por meio de processos educativos, culturais e científicos, 

visando à melhoria da qualidade do ensino e da pesquisa, à integração com a 

comunidade e ao fortalecimento do princípio da cidadania, bem como ao intercâmbio 

artístico-cultural. 

Nesses anos de funcionamento da FAMA, esta vem se consolidando pelo seu 

pioneirismo na geração do conhecimento científico através da oferta de cursos superiores 

de graduação e pós-graduação alicerçados no tripé ensino-pesquisa e extensão, 

objetivando  a sempre a qualidade na formação dos seus alunos, razão maior da 

existência da Instituição. 

Dessa maneira, a FAMA acredita responder, efetivamente, às demandas 

educacionais da sociedade e participar dos problemas e desafios impostos pelo 

desenvolvimento local, regional e nacional. 

 



                                                                                                            
 

13 

 

a)  Ato de Credenciamento  

Portaria nº. 375/1998  

 

b)  Ato de Recredenciamento 

Portaria nº 1.049, de 31 de maio de 2019, publicada no DOU de 03/06/2019, p. 33, seção 01. 

 

c) Dirigentes da FAMA 

Diretor Geral: Prof. Me. Randall Freitas Stabile 

Vice Diretora: Prof.ª. Me. Ana Paula Pereira Arantes 

 

d) Modalidades de oferta da IES 

A FAMA conta atualmente com cursos superiores na modalidade presencial, de 

graduação e pós-graduação lato sensu. Propõe-se o credenciamento institucional para a 

modalidade EaD. 

 

Tabela 01 – FAMA: Conceitos dos cursos de graduação e ENADE (2009-2019) 

 
 

CURSO 

2009 2011 2012 2015 2017 2018 2019 

E
N

A
D

E
 

C
C

 

E
N

A
D

E
 

C
C

 

E
N

A
D

E
 

C
C

 

E
N

A
D

E
 

C
C

 

E
N

A
D

E
 

C
C

 

E
N

A
D

E
 

C
C

 

E
N

A
D

E
 

C
C

 

Administração 4 3   3 4 4 5   4 4   

Ciências Contábeis 4 3   4 4 4 4   4 4   

Direito 3 3   4 4 4 4   3 4   

Engenharia Civil      3   3 4   2 3 

Sistemas de Informação2      4         

Pedagogia   3 4     2 3     

Psicologia        4  
 

    
Fonte: E-MEC. 1 – Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE); 2 – Conceito de Curso (CC) 

 

 
2 O curso de Sistema de Informação não teve alunos regularmente matriculados desde 2016 e foi extinto, a pedido 
da instituição, por força da Portaria nº 578, de 9 de dezembro de 2020, publicada no DOU de 11/12/2020, p. 74 
seções 01.  
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Tabela 02 – FAMA: Conceito Institucional e Índice Geral de Cursos – MEC (2018-2019) 
 

ÍNDICE VALOR 

  CI - Conceito Institucional (2018) 4 

  IGC - Índice Geral de Cursos (2019) 
 

4 
 

Fonte: E-MEC.  

 

1.2  ÁREAS DE ATUAÇÃO ACADÊMICA 

A FAMA, seguindo sua Missão (descrita na próxima seção), atua nas diversas 

áreas do conhecimento em ensino, pesquisa e extensão por meio de ações distribuídas 

nos seus cursos de graduação e pós-graduação. 

A escolha inicial pela área da Ciências Sociais aplicadas deu espaço para uma 

ampla gama de outras áreas de atuação, incluindo as Ciências Humanas e as 

Engenharias, por enquanto. 

 

1.3 MISSÃO, VISÃO, PRINCÍPIOS E VALORES 

 

1.3.1 Missão 

Tornar-se centro de referência na região, oferecendo subsídios à alteração da 

estrutura produtiva e nas condições sociais vigentes. Para tanto, propõe-se a organizar, 

incentivar e desenvolver, por meio da indissociabilidade entre ensino superior, pesquisa e 

extensão, a efetividade da capacidade técnica e a cidadania. 

 

1.3.2 Visão 

Ser uma Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo governo, sociedade e 

cidadãos, como referência em termos da qualidade e excelência de seus serviços de 

ensino, pesquisa e extensão, formando profissionais comprometidos com a melhoria da 

qualidade de vida e a preservação do espaço político-cultural e socioeconômico. 

 

1.3.3 Princípios  

Os princípios da FAMA são: 

• indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; 

• ética; 
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• pluralidade e democracia; 

• respeito à dignidade da pessoa humana e seus direitos; 

fundamentais; 

• liberdade acadêmica; 

• excelência; 

• diversidade; 

• sustentabilidade; 

• compromisso social; 

• valorização de seus docentes, técnico-administrativos e discentes. 

 

1.3.4 Valores 

Os valores da FAMA são: 

• responsabilidade social; 

• inclusão; 

• responsabilidade ambiental; 

• promoção do bem-estar social; 

• inovação; 

• interdisciplinaridade. 

 

1.4 OBJETIVOS, METAS e AÇÕES NA VIGÊNCIA DO PDI (2022-2026) 

Os objetivos, metas e ações, demonstradas no quadro a seguir, estão embasadas 

nas políticas e diretrizes institucionais para os próximos cinco (5) anos e elencados a 

partir das 10 dimensões propostas pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES). 
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A MISSÃO E O PDI 

OBJETIVO Articular o PDI com PPI, PPC, avaliação e gestão institucional e a 
missão institucional 

METAS AÇÕES 2022 2023 2024 2025 2026 

 
 
Atualizar 
continuamente os 
projetos pedagógicos 
dos cursos tendo 
como referências o 
PPI, o PDI e as 
transformações 
sociais e do mercado 
de trabalho 

Revisão e atualização dos projetos 
pedagógicos dos cursos da FAMA. 

X X X X X 

Utilização das políticas definidas no PPI 
como diretrizes para  a atualização dos 
projetos pedagógicos dos cursos, 
socializando os princípios e  valores da 
FAMA. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

Utilização dos objetivos e metas constantes 
no PDI na atualização dos projetos 
pedagógicos dos cursos, socializando as 
propostas de desenvolvimento da 
instituição. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

Implantar até o ano 
2026 todas as 
atualizações 
estabelecidas no PDI 
2022 - 2026 da 
FAMA. 

Operacionalização das políticas, objetivos 
e metas definidas nos documentos 
institucionais. 

X X X X X 

Divulgação permanente da missão 
institucional. 

X X X X X 

Registro da missão em todos os 
documentos institucionais. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

 

POLÍTICA PARA O ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 
 OBJETIVO Expandir a oferta de cursos da graduação e consolidar os programas 

de extensão, pesquisa e pós-graduação. 

METAS AÇÕES 2022 2023 2024 2025 2026 

Credenciar a FAMA 
para oferta de cursos 
em Ead 

Elaboração dos projetos pedagógicos dos 
cursos em Ead a serem oferecidos, 
coerentes com as políticas presentes nos 
documentos oficiais da FAMA, em acordo 
com a legislação vigente. 
 

x     

Solicitação de credenciamento no sistema 
e-mec 

x     
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Organização dos recursos físicos e 
tecnológicos para oferecimento de Ead 

x     

 
 
 
 
 
Implantar 09 novos 
cursos de 
graduação, até o ano 
2026. 

Elaboração dos projetos pedagógicos dos 
cursos, coerentes com as políticas 
presentes nos documentos oficiais da 
FAMA, em acordo com a legislação 
vigente. 
 

 
x 

 
x 

 
X 

 
X 

 
X 

Implantação e funcionamento dos novos 
cursos, de acordo com seus projetos 
pedagógicos específicos. 

 x x X X 

Preparação da infraestrutura necessária 
para o oferecimento dos novos cursos. 

x x X X X 

Composição de quadro docente 
qualificado e relevante para o 
atendimento dos novos cursos. 

x x x X X 

Melhorar a qualidade 
dos cursos de 
graduação e pós-
graduação oferecidos 
pela instituição. 

Aumentar o IGC Contínuo com vistas a 
atingir a faixa 5. 

     

 

 
Manter a qualidade 
dos cursos de 
graduação e pós-
graduação oferecidos 

Monitoramento e alcance de  conceitos 
satisfatórios nos indicadores oficiais de 
qualidade dos cursos (Enade/Conceito de 
Curso) 

X X X X X 

Incentivo para a  utilização de 
metodologias e/ou tecnologias inovadoras 
e inclusivas que articulem teoria e prática. 

X X X X X 

Incentivo à  interdisciplinaridade  e a 
articulação entre ensino, pesquisa e 
extensão. 

X X X X X 

Ofertar novas turmas 
de cursos de pós-
graduação. 
 
 
 
. 
 

Oferecimento de cursos de  pós-
graduação atendendo as demandas 
regionais. 

X X  X X X 

Consolidar a política 
de pesquisa, 
considerando o 
apoio à realização de 
programas, projetos, 
atividades e ações. 

Estimulo e difusão da produção 
acadêmica, considerando os aspectos de 
incentivo a publicações, bolsas de 
pesquisa e apoio para participação em 
eventos. 

X X X X X 



                                                                                                            
 

18 

 

Consolidar a política 
de extensão, 
considerando o 
apoio à realização de 
programas, projetos, 
atividades e ações. 
 
 
 
 

Estimulo ao desenvolvimento de ações 
extensionistas que considerem as 
demandas regionais 

X X X X X 

 

A RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO 
 

OBJETIVO Participar da inclusão social dos indivíduos na sociedade 

METAS AÇÕES 2022 2023 2024 2025 2026 
 

 
Consolidar e 
expandir o programa 
de responsabilidade 
social da instituição 

Implementação de ações de caráter 
integrador, nas quais a inclusão social, o 
respeito a diversidade e a promoção da 
cidadania sejam parâmetros balizadores 
das atividades acadêmicas. 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

Adoção de práticas ambientalmente 
sustentáveis no campus. 

X X X X X 

 Promoção da acessibilidade atitudinal, 
arquitetônica, metodológica, 
programática, instrumental, nas 
comunicações e digital.  
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 
 OBJETIVO Ampliar os canais de comunicação da FAMA com a sociedade 

METAS AÇÕES 2022 2023 2024 2025 2026 

 
 
 
 

Aprimorar o 
processo de 
comunicação da 
instituição com a 
sociedade 

Utilização das redes sociais como veículo 
de comunicação com a sociedade. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Divulgação sistemática das ações e 
eventos promovidos pela FAMA em mídia 
impressa e/ou eletrônica. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

Atualização permanente das informações 
institucionais na página eletrônica e redes 
sociais da instituição. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Divulgação sistemática das produções 
científicas da comunidade acadêmica 
através de periódicos científicos. 

X X X X X 
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POLÍTICAS PARA O CORPO DOCENTE E TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 
 
OBJETIVO Consolidar as políticas e diretrizes que norteiam as ações de 

gestão do corpo docente e técnico administrativo. 

METAS AÇÕES 2022 2023 2024 2025 2026 

 
 
 
Consolidar o Plano de 
Carreira Docente. 

Atualização do enquadramento dos 
docentes nas diversas categorias e 
níveis do plano de carreira docente. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Incentivo à formação continuada do 
docente objetivando a ascensão 
funcional conforme as diretrizes do 
plano de carreira. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Ampliar a formação 
didática pedagógica dos 
docentes. 

Manutenção na oferta de cursos e 
atividades de formação didático-
pedagógica coordenadas pelo 
Núcleo de Apoio Docente (NAP) 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

Fomentar ao corpo 
técnico- administrativo 
programas de capacitação 
profissional 

Identificação das necessidades de 
desenvolvimento de pessoas. 

X X X X X 

Oferta de programas de capacitação 
de acordo com as demandas 
identificadas. 

X X X X X 

Manutenção do programa de bolsa 
para os colaboradores. 

X X X X X 
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ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO 

OBJETIVO Consolidar o modelo de gestão democrática e participativa da 
instituição 

METAS AÇÕES 2022 2023 2024 2025 2026 

 
 
 
 
Incentivar e aprimorar 
o diálogo entre o 
corpo docente, 
discente e a gestão 
institucional 

Garantir institucionalmente a 
representatividade, autonomia e 
participação de docentes e discentes nos 
órgãos colegiados, desempenhando ação 
efetiva na tomada das decisões 
estratégicas da instituição. 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

Promoção da interação de docentes, 
discentes e gestão institucional através dos 
diversos eventos acadêmicos, cívicos, 
culturais e de responsabilidade social. 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

Consolidar os 
mecanismos coletivos 
de gestão. 

Intensificar as ações conjuntas entre as 
coordenações, corpo docente, corpo 
discente e diretoria. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 
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INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA 
 OBJETIVO Garantir uma infraestrutura física e tecnológica adequada às 

necessidades institucionais 

METAS AÇÕES 2022 2023 2024 2025 2026 

 
 
 
 
 
 
 
 
Garantir continuamente 
o aprimoramento da 
infraestrutura 
necessária para o 
desenvolvimento dos 
cursos e serviços 
oferecidos 

Garantir instalações acadêmico-
administrativas que atendam às 
necessidades institucionais, considerando 
os aspectos de quantidade, dimensão, 
limpeza, iluminação, acústica, ventilação, 
segurança, acessibilidade e conservação. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

Garantir instalações à biblioteca que 
atendam às necessidades institucionais, 
considerando os aspectos de espaço físico 
(dimensão, limpeza, iluminação, ventilação, 
segurança, acessibilidade e conservação), 
instalações para o acervo, ambientes de 
estudos individuais e em grupo, espaço 
para técnico-administrativos e plano de 
expansão física. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

Promover melhorias na informatização da 
biblioteca, considerando os aspectos de 
acesso via internet (consulta e reserva), 
informatização da gestão do acervo, 
empréstimo e horário de funcionamento. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

Manter o acervo da biblioteca atualizado, 
mediante a aquisição  de obras em formato 
impresso ou digital e acesso a repositórios 
digitais abertos e/ou contratados. 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

Garantir laboratório(s) de informática que 
atenda(m) as necessidades institucionais, 
considerando os aspectos de 
equipamentos, normas de segurança, 
espaço físico, acesso à internet, 
atualização de software, acessibilidade 
digital, serviços, suporte e plano de 
atualização. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Prover recursos de tecnologias de 
informação e comunicação que atendam, 
de maneira suficiente, as necessidades dos 
processos  de ensino e aprendizagem, que 
envolvem professores, técnicos e 
estudantes. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
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Garantir laboratórios, ambientes e cenários 
para práticas didáticas que atendam às 
necessidades institucionais, considerando 
os aspectos de serviços e normas de 
segurança. 

X X X X X 

Ofertar espaços de convivência e de 
alimentação que atendam, de maneira 
suficiente, as necessidades institucionais, 
considerando os aspectos de quantidade, 
dimensão, limpeza, iluminação, ventilação, 
segurança, acessibilidade e conservação. 

X X X X X 

 

PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO 
 
OBJETIVO Consolidar o programa de auto avaliação institucional. 

METAS AÇÕES 2022 2023 2024 2025 2026 

Garantir a participação 
de pelo menos 75% da 
comunidade 
acadêmica no 
processo de auto 
avaliação. 

Promoção de campanhas de sensibilização 
visando incentivar a participação discente e 
comunidade. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Sensibilização do corpo docente e técnico-
administrativo para participação no 
processo de avaliação. 

 
X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 
Atender as demandas 
resultantes do 
processo de avaliação. 

Analise dos resultados da auto- avaliação 
institucional. 

X X X X X 

Implementação das ações necessárias 
para atender as demandas identificadas 
nos processos de auto avaliação. 

 
X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

Divulgação dos resultados das avaliações e 
das ações implementadas. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Anexar, anualmente, o relatório de auto 
avaliação institucional no e-mec 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
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POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES 

 
 
OBJETIVO Desenvolver um programa de atenção aos discentes. 

METAS AÇÕES 2022 2023 2024 2025 2026 
 
Disponibilizar aos 
alunos da FAMA 
oportunidades de 
profissionalização, 
visando à inserção e 
permanência no 
mercado de trabalho. 

Ampliação do Banco de Talentos e do 
Núcleo de Práticas FAMA, fortalecendo as 
ações de estágios, primeiro emprego e 
acompanhamento de egressos. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 
Ampliar os canais de 
comunicação entre os 
discentes e o  FAMA 

Consolidação das ações e serviços da 
ouvidoria. 

X X X X X 

Divulgação permanente dos canais de 
acesso à ouvidoria. 

X X X X X 

Manutenção das ações de atendimento 
aos discentes pelas coordenações, direção 
e corpo técnico-administrativo. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 
Consolidar e ampliar o 
Programa de 
Nivelamento. 

Adoção de mecanismos para identificar as 
necessidades dos ingressantes. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Oferecimento de cursos nas áreas de 
necessidades dos ingressantes. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

         

 

 

OBJETIVO Consolidar o programa de atenção aos discentes. 

METAS AÇÕES 2022 2023 2024 2025 2026 
 
Consolidar e ampliar 
os serviços de 
atendimento ao 
discente 

Consolidação das ações e serviços do 
Núcleo de Apoio ao Discente. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Divulgação permanente dos serviços do 
Núcleo de Apoio ao Discente. (NAD). 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
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SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 
 

OBJETIVO: Otimizar os recursos financeiros. 

METAS AÇÕES 2022 2023 2024 2025 2026 
 
 
 
 
Garantir a 
sustentabilidade 
econômica e financeira 
da instituição. 

Buscar fontes de recursos 
suficientes ao custeio e aos 
investimentos em ensino, extensão, 
pesquisa e gestão, em conformidade 
com o presente Plano. 

 
X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Relacionar o planejamento financeiro 
com a gestão do ensino, da pesquisa 
e da extensão, conforme o presente 
PDI. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Garantir coerência entre a gestão do 
pessoal docente e técnico- 
administrativo e seus respectivos 
planos de carreira. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 
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2 PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL 
 

2.1 INSERÇÃO REGIONAL 

 

No contexto regional a FAMA, centrada na cidade de Iturama, MG, atua no 

entorno de uma área que abrange um raio de 200 quilômetros, englobando um total 

de 37 (trinta e sete) municípios em três Estados da região Sudeste e  um na 

Centroeste, sendo: 13 (treze) em Minas Gerais, 19 (dezenove) em São Paulo, 04 

(quatro) em Mato Grosso do Sul e 01 (um) em Goiás. Esta área de abrangência 

totaliza 1,5 milhões de habitantes (fonte: IBGE 20221). A Figura 1 ilustra a área de 

abrangência da FAMA na região. 

 

Figura 01- Área de abrangência da FAMA, Iturama - MG. 

                      Fonte: Google mapas, 2021. 

 

O município se caracteriza por estar situado na promissora região do 

Triângulo Mineiro a Oeste do Estado de Minas Gerais. A economia está solidificada 

na agricultura e pastoreio, no cultivo da cana-de-açúcar, amendoim e soja, na 

produção de açúcar e álcool e na prestação de serviços. Sua estrutura física e a 

organização urbana fazem dela uma referência nos diversos setores da economia, 

ainda somando a chegada da Usina de Biodiesel Triângulo e a implantação o Porto 

Intermodal de Cargas, que une os estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato 
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Grosso do Sul e deve gerar maior desenvolvimento para a cidade e região, além de 

alavancar o sistema de transporte rodoviário e hidroviário brasileiro.  

Na área industrial, encontram-se indústrias de diferentes ramos que 

impulsionam a economia do município com destaques para a Usina Coruripe e o 

Frigorífico Friboi. A cidade também propicia aos investidores uma localização 

privilegiada e futuramente contará com um Porto Intermodal de Cargas, que irá 

escoar a produção da região diretamente a demais portos direcionados na rota ao 

Porto de Santos.  

 

2.2 ESTUDO PARA IMPLANTAÇÃO DE POLOS EAD 

A proposta de implementação da EAD na FAMA parte do entendimento da 

grande necessidade de formação em nível superior no município de Iturama e 

adjacências. A região do entorno da FAMA possui uma população de 1.505.988 

habitantes (dados do IBGE, 2021). 

O crescimento econômico se reflete nos municípios que a compõem. Esse 

crescimento econômico gerou potencialidades e oportunidades, pois também 

ampliou a oferta de empregos e contribuiu para tornar a região mais atrativa, 

atestado pelo crescimento demográfico. Como se percebe pelos dados oficiais 

(IBGE), esse crescimento trouxe também desafios educacionais, que são muito 

grandes na região. 

A preocupação institucional com a formação em nível superior aumenta 

continuamente na região. A FAMA tem uma localização privilegiada, pois o campus 

se encontra em local de fácil acesso no município. Considerando-se a população 

local (40.101) e o número de alunos do ensino médio (1.425) que representa  4% da 

população, sendo que os alunos matriculados em 2021 no ensino fundamental, 

segundo o IBGE foram 4.601, representa 11% da população total da nossa cidade. 

Percebe-se, então, que há um grupo significativo a ser alcançado pela educação 

superior ao longo dos próximos anos. O perfil socioeconômico da região é 

compatível com dados divulgados por órgãos oficiais, que mostra a grande procura 

por cursos superiores, principalmente os bacharelados, licenciaturas e os cursos de 

curta duração. Dessa forma, o corpo discente da FAMA será, em sua maioria, 

oriundos da cidade e municípios vizinhos como, por exemplo, São Francisco de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_de_Santos
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Sales, Itapagipe, Jales, Fernandópolis e Santa Fé do Sul. Assim, a oferta dos 

cursos superiores na FAMA contribuirá para que muitos alunos possam ingressar, 

cursar e concluir um curso superior, o que torna a oferta de educação de qualidade 

ainda mais relevante na cidade de Iturama. 

 

2.2.1 Aspectos regionais sobre a população do ensino médio 

 

Sobre os aspectos regionais sobre a população do ensino médio, 

apresenta-se a População, o total de alunos no Ensino Médio, o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDHM) e o produto interno bruto (PIB) de cada município 

da Região próxima à Iturama. 

 

Tabela 03 –Aspectos regionais sobre a população do Ensino Médio (2021) 

Município Estado População IDHM1 PIB2  (R$) Mat. EM3 

Aparecida do Taboado MS 26.386 0,697 48.734,29 917 

Auriflama SP 15.316 0,773 20.155,43 476 

Campina Verde MG 19.759 0.704 26.023,14 708 

Cardoso SP 12.371 0,722   20.770,49 296 

Carneirinho MG 10.103 0.741  31.855,26 321 

Comendador Gomes MG 3.128 0,697   36.420,11 118 

Cosmorama SP 7.289 0,722   45.912,53 220 

Fernandópolis SP 69.680 0,797   29.148,74 2.445 

Fronteira MG 18.866 0,684 51.725,91 424 

Frutal MG 60.508 0.730 32.188,44 1.952 

Ilha Solteira MS 26.886 0,812   23.525,05 931 

Itapagipe MG 15.511 0.723 27.161,03 432 

Iturama MG 40.101 0.747 55.369,21  1.425 

Ituiutaba MG 105.818 0,739 26.615,14 3.357 

Jales SP 49.291 0,776 31.555,69 1.837 

Limeira do Oeste MG 7.640 0.710 52.101,89 326 

Meridiano SP 3.813 0,731 62.670,64 109 

Mira Estrela SP 3.125 0,743 21.664,95 52 

Mirassol  SP 60.768 0,762 30.509,55 1.936 

Ouroeste SP 10.712 0.770 41.425,64 327 

Palmeira d'Oeste SP 9.173 0,753   20.086,66 272 

Paranaíba MS 42.401 0,721 31.363,89 1.353 

Pereira Barreto SP 25.685 0,766 29.553,41 689 

Populina SP 4.136 0,714 22.982,84 119 

Prata MG 28.173 0,695 35.235,94 915 

Riolândia SP 12.856 0,703 20.423,64 297 
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Santa Albertina SP 6.036 0,728   30.542,24 161 

Santa Fé do Sul SP 32.796 0,784   33.819,05 1.066 

Santa Vitória MG 19.997 0,710 68.299,27 587 

São José do Rio Preto SP 469.173 0,797 38.449,70 14.924 

São Francisco de Sales MG 6.309 0.688 21.469,80 163 

São Simão GO 21.318 0,720 38.132,31 515 

Tanabi SP 26.231 0,748   35.899,14 838 

Três Lagoas  MS 125.137 0,744   96.639,64 4.507 

União de Minas MG 4.265 0.672 25.683,97 154 

Urânia SP 9.125 0,746   23.635,22 228 

Votuporanga SP 96.106 0,790 31.244,00 3.404 

TOTAL  1.505.988   48.801 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2021. 1 – IDHM: Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal (IBGE, 2010); 2 – PIB per capita (IBGE, 2018) 3 – Mat. EM: 
Matrículas no Ensino Médio (IBGE, 2021).  

 

Considerando-se a população regional (1.505.988) e o número de alunos do 

ensino médio (48.801) percebe-se que há um grupo significativo a ser alcançado 

pela educação superior ao longo dos próximos anos. 

 

2.2.2 Polos Parceiros 

Com expertise no mercado educacional nas modalidades de Ensino 

Presencial e a Distância a Faculdade Aldete Maria Alves, está situada em Iturama-

MG e pretende criar parcerias com diversos polos distribuídos por todo o Brasil. Sua 

capacidade está pautada na excelência acadêmica, na modalidade presencial e 

pretende alcançar com a mesma qualidade o ensino a distância em todo o país, 

além da implantação de programas de produção e publicação de pesquisas 

científicas e cursos de extensão universitária, alicerçado por um corpo docente 

extremamente qualificado, formado por mestres, doutores e profissionais com vasta 

experiência no mercado de trabalho. 

 

2.2.3 Infraestrutura física em cada polo e na sede 

Todos os polos de apoio presencial, assim como a sede atendem a ABNT 

NBR 9050/2015 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 

urbanos. E contemplam: banheiro feminino/masculino PMR; sala para atividades dos 

Discentes (aula/conferência); laboratório de informática; sala para 

Tutor/Docente/Coordenação; recepção/secretaria; biblioteca; e espaço de 
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convivência. Equipamentos de informática, softwares, nobreak, impressora, telefone 

fixo e Internet banda larga, mobiliário (armário com chave, arquivo, mesas e 

cadeiras, e mural), e sinalização das áreas comuns. 

 

Figura 02- Infraestrutura física mínima em cada polo 

 

 

 

Infraestrutura tecnológica em cada polo e na sede  

Cada polo contará com a seguinte infraestrutura mínima de TI:  

• 06 computadores de mesa; 

• 01 impressora multifuncional;  

• 01 roteador Wi-Fi; e 

• Banda larga de 30MB. 
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Infraestrutura de pessoal em cada polo e na sede 

Os polos contarão, no mínimo, com os seguintes colaboradores: 

• Coordenador de Polo;  

• Tutor Presencial 

• Auxiliar Técnico-administrativo. 

Os Coordenadores interessados em abrir um polo da FAMA, será 

capacitada pela coordenação técnica da e Equipe de TI da FAMA, de modo, a 

preparar a equipe e o Coordenador conforme as políticas da FAMA na modalidade 

EAD. 

As aberturas e localização dos polos desta IES serão baseadas nos 

seguintes indicadores: 

• Demografia; 

• Distribuição Geográfica; 

• Presença de polos de outras IES; 

• Quantidade de escolas públicas de ensino médio na região/ município; 

• Melhoria e qualificação da mão de obra (demanda local do mercado); 

• Aspectos regionais; 

• Fortalecimento da Marca FAMA; 

• Intenção dos Parceiros atuais na oferta de pós-graduação presencial 

para oferta de graduação Ead; 

• Consolidação de mercado. 

Com base nos indicadores descritos acima, realizou-se um estudo de modo 

a revelar quais localidades atendem ao maior número desses indicadores, que seja 

viável sob a ótica viável/produtiva. 

 

2.2.4 Previsão da capacidade de atendimento 

Considerando que haverá diversas formas de atendimento ao discente, seja 

através de uma Central de Atendimento de EAD institucional, que será provido de 

forma virtual através da central do aluno, seja por telefone, e-mail, WhatsApp, outros 

canais de comunicação poderão ser disponibilizados para garantir a qualidade dos 

serviços oferecidos na modalidade EaD pela FAMA, seja para responder as 

solicitações e dúvidas dos acadêmicos de todo o território nacional. 
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Dessa forma, além da equipe central e multiprofissional, um número mínimo 

de colaboradores in loco em cada polo será ampliado visando um atendimento com 

maior eficiência aos estudantes. Todas as demandas serão registradas em um único 

sistema informatizado com meta de resposta em no máximo 24 horas úteis. 

 

2.2.5 Vantagem Competitiva: Graduação e Pós-Graduação EaD 

O Coordenador Parceiro poderá oferecer além da graduação EAD a Pós-

graduação lato sensu. A FAMA possibilitará a oferta de cursos de Pós-graduação a 

distância nas diferentes áreas do conhecimento de seus cursos de graduação: 

Administração, Contabilidade, Educação, Direito, Engenharia Civil., Psicologia.  

O Programa tem a duração mínima de 10 meses e máxima de 15 meses. No 

ato da matricula será entregue ao estudante um Guia de Estudos que será o 

norteador dos procedimentos sobre as atividades a serem realizadas. 

 

2.2.6 Atribuições do Coordenador do Polo   

São atribuições do coordenador do Polo EaD: 

1. Captação de alunos -  com muita determinação e foco, o coordenador 

de polo é responsável pela formação de turmas através de captação de novos 

alunos, parcerias e convênios com Empresas, Instituições de Ensino e Municípios 

locais. 

Público alvo: todas as pessoas graduadas que queiram obter uma 

especialização. Estas ofertas devem ser feitas dentro da área de atuação permitida 

ao coordenador de polo pela Instituição. 

Caso o coordenador de polo perceba uma necessidade em sua região ligada 

a outro tipo de produto, como: Cursos Técnicos e Extensão, o mesmo pode notificar 

o Departamento Comercial da Instituição para que este, estude as possibilidades de 

atender à esta demanda. 

2. Marketing - O coordenador de polo recebe da Instituição a arte das 

peças publicitárias com os seus contatos comerciais para serem confeccionadas. 

Com estes, o coordenador de polo deverá divulgar os cursos através de 

panfletagem, disposição de cartazes dentro das empresas parceiras, conveniadas e 

locais estratégicos onde se encontram e/ou circulam o nosso público alvo. 
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3. Pós-Venda - Também é de responsabilidade do coordenador de polo o 

acompanhamento dos alunos durante o curso. Tendo este o compromisso de dar 

suporte (interface) aos alunos que tiverem necessidades extra acadêmicas com a 

Instituição. 

 

2.2.7 Vínculo trabalhista com a instituição 

O contrato de trabalho com o coordenador de polo será estabelecido através 

de representação comercial do coordenador de polo com a FAMA. Este, poderá ser 

feito através de Pessoa Física, o próprio coordenador de polo, ou, Pessoa Jurídica, 

empresa do coordenador de polo enquadrada no Simples Nacional descriminando 

em seu Código e Descriminação da Atividade Econômica Principal 

 

2.2.8 Contribuição dos cursos ofertados para o desenvolvimento da 

comunidade 

A Faculdade Aldete Maria Alves – FAMA mantém a preocupação de melhor 

preparar a população regional para absorver a oferta de empregos surgida. Este 

posicionamento exige maior aproximação com as empresas, visando atender, cada 

vez mais e melhor, as exigências do mercado laboral.  

A inserção, nos âmbitos regional, estadual e nacional, da Faculdade FAMA é 

orientada pela sua missão, pela visão e pelos valores anteriormente definidos. O 

papel sociopolítico da FAMA é proporcionar oportunidades de acesso à educação 

superior, por meio do ensino de qualidade. O compromisso institucional perpassa 

pela formação científica e tecnológica, embasada em resultados de suas pesquisas 

e tecnologias, difundidas aos brasileiros, sem discriminação religiosa, étnico-racial, 

de cor, de orientação sexual e de classe social. Nesse sentido, a FAMA desenvolve 

todos os esforços para manter e ampliar a indissociabilidade do ensino, da pesquisa 

e da extensão de excelência.  

São objetivos da FAMA otimizar o preenchimento de vagas dos cursos, 

considerando as demandas, o mercado de trabalho e os interesses do 

desenvolvimento regional, garantindo a qualidade, assim como firmar convênios e 

parcerias, com o objetivo de inserir um maior número de jovens carentes no Ensino 

Superior, promovendo o desenvolvimento social e econômico da região. 
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2.2.9 Formação pretendida para os discentes 

1. Educar seus estudantes para que sejam cidadãos motivados, capazes 

de pensar criticamente e de analisar problemas da sociedade, de assumir 

responsabilidades sociais por meio de trabalho social; 

2. Promover atividades abertas de extensão, estabelecendo uma relação 

entre instituição professor/ aluno/sociedade; 

3. Ampliar o Núcleo de Atendimento ao Discente (NAD) com atendimento 

psicopedagógico; 

4. Reforçar a cooperação com o mundo do trabalho, através de parcerias 

com empresas da região; 

5. Incentivar a iniciação científica, monitorias e trabalhos extracurriculares 

dos estudantes; 

6. Valorizar os estágios e os trabalhos de conclusão de curso de seus 

alunos, integrando os aos programas de incremento da produção discente. 

Ciente da necessidade de investimentos na área, a mantenedora da 

Faculdade Aldete Maria Alves – FAMA  não descurará do aporte  monetário 

necessário a investimentos, reformas e construções, remuneração condigna o corpo 

docente e técnico administrativo e de apoio, assim como na qualificação, 

aperfeiçoamento, especialização e pós-graduação “stricto sensu” a esses 

colaboradores e docentes  e  projetou a viabilização, organização, que prevê a 

ampliação da Faculdade, no horizonte do seu PDI, devendo dispor-se de  

investimentos para reformas e construções, adequando a infraestrutura sempre que 

necessário. 

A FAMA planeja o seu futuro Institucional com os olhares voltados para o 

progresso e desenvolvimento regional, prospectando sua ampliação e seus cursos 

no atendimento às exigências e necessidades da população e do mercado  atuante 

que venham de encontro aos anseios e necessidades na implantação de cursos 

emergentes e duradouros, atendendo os reclamos progressistas e 

desenvolvimentistas da comunidade de Iturama e região. 

 

2.2.10 Articulação entre as modalidades presencial e a distância 
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Nas as matrizes dos cursos presenciais e EaD elaborar-se-á propostas 

metodológicas híbridas, buscando a articulação de estratégias inovadoras que serão 

aplicadas em ambas modalidades. 

Para isso, será promovido o diálogo permanente entre os envolvidos, seja 

coordenadores, membros do NDE e colegiado desses cursos, das modalidades EAD 

e presencial, de forma a fortalecer os ideais propostos para uma educação 

compromissado com o indivíduo. 

 

2.3 PRINCÍPIOS FILOSÓFICOS E TÉCNICO-METODOLÓGICOS GERAIS QUE 

NORTEIAM AS PRÁTICAS ACADÊMICAS DA INSTITUIÇÃO 

A FAMA, ao longo de sua trajetória, voltada à formação para as diversas áreas do 

conhecimento, pelo atendimento às demandas regionais e pela atenção às 

necessidades sociais nas suas diferentes áreas de ação tem se constituído em uma 

instituição de excelência no ensino, pesquisa e extensão. Os princípios que orientam 

as práticas acadêmicas no ensino, na pesquisa e na extensão são os mesmos que 

orientam o desenvolvimento nacional definidos no art. 5º da Constituição Federal de 

1988 e nas declarações internacionais de que o Brasil é signatário, com destaque à 

Declaração Universal dos Direitos Humanos e Declaração Mundial sobre Educação 

Para Todos. 

 

2.4 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DA INSTITUIÇÃO  

A partir do contexto regional e do perfil do egresso que se deseja formar que 

a FAMA organiza os conteúdos de seus cursos e programas de formação, 

capacitação e aperfeiçoamento. 

 

2.4.1. Formas de Acesso aos Cursos 

O ingresso nos cursos de graduação e pós-graduação, sob qualquer forma, 

é feito mediante processo de seleção, fixado pelo CONSEPE. 

As inscrições para o processo seletivo são abertas em edital, do qual 

constarão os cursos oferecidos, turnos com as respectivas vagas, os prazos de 

inscrição, a documentação exigida para a inscrição, a relação e o período das 
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provas, testes, entrevistas ou análise de currículo escolar, conteúdos exigidos nas 

provas, os critérios de classificação e desempate, e demais informações úteis. 

Antes de cada período letivo, a Faculdade torna público os seus critérios de 

seleção de alunos nos termos da legislação e das normas vigentes, bem como as 

demais informações pertinentes aos cursos oferecidos. 

O processo seletivo para ingresso nos cursos de graduação abrangerá 

conhecimentos comuns às diversas formas de escolaridade do ensino médio, sem 

ultrapassar este nível de complexidade, a serem avaliados em provas. 

A classificação far-se-á pela ordem decrescente dos resultados obtidos, sem 

ultrapassar o limite de vagas fixado, excluídos os candidatos que não obtiverem os 

níveis mínimos estabelecidos em edital. 

Na hipótese de restarem vagas não preenchidas, a Faculdade poderá 

realizar novo processo seletivo, ou preenchê-las com alunos transferidos de outras 

instituições, ou ainda candidatos portadores de diploma de graduação em nível 

superior de cursos devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação. 

A Faculdade manterá os relatórios dos processos seletivos e seus 

resultados, devidamente arquivados.  

As formas de acesso aos cursos de Graduação são descritas a seguir:  

• Processo Seletivo - Vestibular 

O Processo Seletivo Vestibular para os Cursos de Graduação da FAMA será 

realizado anualmente ou semestralmente, conforme demanda de vagas 

considerando o contexto regional.   

Este Processo Seletivo é destinado a candidatos que tenham concluído o 

Ensino Médio ou estudos equivalentes. O Processo Seletivo é válido apenas para o 

período letivo a que se destina e normatizado de acordo com edital específico para 

este fim aprovado pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão – 

CONSEPE. 

O processo Seletivo Vestibular tem como objetivo avaliar a formação 

recebida pelos candidatos e sua aptidão intelectual para estudos superiores, 

classificando-os no estrito limite das vagas oferecidas. 

• Ingresso Extra Vestibular 
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A FAMA, em atenção à necessidade de preenchimento de possíveis vagas 

remanescentes/ociosas, que por motivos diversos possam vir a existir, e em 

detrimento de demandas advindas de toda a sociedade, possibilita o ingresso de 

estudantes que já possuam vínculo em curso superior, por meio de outras 

modalidades de acesso. Essas modalidades são: 

a) Portadores de diploma de graduação – na hipótese de restarem 

vagas iniciais não preenchidas, podem ser admitidos portadores de diploma de 

curso superior reconhecidos pelo MEC, devidamente registrados, para obtenção de 

novo título, observadas as normas Institucionais e o limite de vagas no semestre. 

Estas vagas serão disponibilizadas após realização do processo seletivo, em edital e 

regras próprios.  

b) Transferência externa – a transferência de aluno de outra Instituição 

para os Cursos de Graduação da FAMA, para prosseguimento de estudos do 

mesmo curso ou da mesma área, dar-se-á mediante a existência de vaga e 

realização de processo seletivo de acordo com análise, aprovação e deliberação do 

Colegiado do Curso. Os critérios para inscrição de candidatos a uma vaga de 

ingresso no curso através de processo seletivo, inicial ou complementar, são 

estabelecidos em Edital, no qual constam as informações exigidas pela legislação de 

ensino e os critérios estabelecidos pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e 

Extensão - CONSEPE. O processo seletivo complementar para candidatos 

portadores de diploma de curso superior ou transferência externa será normatizado 

e aprovado pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE  e 

contemplam análise de histórico escolar e planos de ensino de componentes 

cursados, podendo incluir exames escritos.  

• Transferência Ex-Officium 

Servidores públicos civis e militares, inclusive seus dependentes, que forem 

removidos a critério da Administração, podem solicitar a Transferência Ex-Officium. 

Esse tipo de transferência independe da existência de vaga e pode ser solicitada a 

qualquer tempo.  

• Enem 

A admissão de alunos pode ser realizada pela apresentação das notas da 

prova objetiva e da redação, obtidas no ENEM. No caso de admissão por meio das 
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notas obtidas no ENEM, estará apto a matricular-se nos cursos de graduação da 

FAMA o candidato que comprovar resultado com aproveitamento superior a 50% 

(cinquenta por cento) no ENEM, no ato da inscrição. 

O processo seletivo aos cursos de pós-graduação lato sensu é definido por 

meio de edital. 

 

2.4.2 Estrutura Curricular  

O currículo, na FAMA, é concebido como um espaço de formação plural, 

dinâmico e multicultural, fundamentado nos referenciais sociais, psicológicos, 

epistemológicos e pedagógicos em consonância com o perfil profissiográfico relativo 

a cada área de conhecimento e seus respectivos cursos. Cada um deles comporta 

as exigências legais de conteúdo e as oportunidades e experiências de 

aprendizagem e profissionais de que o acadêmico necessitar para seu crescimento 

integral. O currículo é compreendido como um processo coletivo construído de forma 

participativa e dialógica com a comunidade acadêmica, sendo selecionados os 

saberes, as competências, os conhecimentos e as habilidades, e as experiências 

para que se atinjam os objetivos para o aprimoramento profissional e pessoal de 

todos os sujeitos.  

Atualmente os Cursos de Graduação da FAMA são oferecidos na 

modalidade presencial, podendo, em consonância a portaria MEC nº 2.117, de 6 de 

dezembro de 2019, introduzir a oferta de carga horária na modalidade de EaD na 

organização pedagógica e curricular até o limite de 40% da carga horária total do 

curso. 

A construção dos currículos dos cursos de graduação da FAMA deverá partir 

da visão institucional, do perfil do profissional que pretende formar, da inserção 

regional, das Diretrizes Curriculares Nacionais e da necessidade da construção de 

um projeto pedagógico para o desenvolvimento dos currículos. 

A estrutura curricular dos cursos da FAMA considera os valores 

institucionais e as concepções filosófico- metodológicas adotadas e vinculadas ao 

compromisso de inovação, seja com relação à incorporação dos avanços 

tecnológicos, seja com relação ao perfil do egresso. 
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Nesse sentido, as disciplinas devem ser constituídas por conteúdos básicos 

da área objeto do curso, por conteúdos técnico- habilitacionais e por práticas 

profissionais - ministradas em situação real e/ou simuladas - e de pesquisa integrada 

ao ensino. Assim, os conteúdos ministrados devem propiciar aos participantes 

condições de iniciarem o desenvolvimento do trabalho de curso (TC) desde as 

primeiras aulas, tão logo estabelecida a linha de pesquisa. 

O dimensionamento da carga horária das disciplinas/atividades visa atender 

aos objetivos dos cursos, determinado em função do tempo estabelecido para 

integralização curricular, nos termos da legislação vigente. 

As estruturas curriculares assegurarão os conteúdos necessários ao 

desenvolvimento das competências exigidas para o exercício profissional e 

completarão as dimensões conceitual, procedimental e atitudinal. 

O processo de construção e desenvolvimento curricular será norteado pelos 

seguintes princípios: 

• Inovações significativas especialmente quanto à flexibilidade dos 

componentes curriculares A visão de formação integral transcende a 

concepção estática dos projetos pedagógicos, incentivando os processos 

dinâmicos e inovadores na constituição dos conteúdos e nas práticas 

pedagógicas que compõe o processo de aprendizagem. Neste sentido, 

passa-se a incorporar aos processos pedagógicos as novas concepções e 

práticas das áreas do conhecimento, bem como dos cursos ministrados pela 

Instituição. Neste sentido, a perspectiva dos cursos oferecidos pela 

Faculdade busca a produção cultural e a estruturação/reestruturação do 

conhecimento e das relações sociais em abordagem que envolve questões 

referentes à cultura, economia e demais características socioeconômicas da 

região. A flexibilização dos componentes curriculares está prevista nos 

Projetos Pedagógicos dos cursos que buscam atender às inovações 

pertinentes aos seus conceitos básicos e inovações incorporadas pelas novas 

tecnologias da informação e outras descobertas tecnológicas, educacionais e 

sociais.  

• Oportunidades diferenciadas de integralização curricular A Faculdade 

FAMA, ciente da sua responsabilidade com o ensino e sua inserção social, 
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trabalha em uma perspectiva que procura incorporar aos programas 

pedagógicos dos cursos as concepções e práticas que permitam 

permanentemente revê-las e atualizá-las considerando-as sempre como 

meios pelo qual se sistematiza e integraliza o processo educativo. Os projetos 

pedagógicos dos cursos, de acordo com as suas especificidades, exigem 

uma reflexão constante e recorrente sobre a organização de matrizes 

curriculares, ementas, bibliografias, conteúdos programáticos, práticas e 

sobre o processo de avaliação. Desse modo, promove-se a atualização e 

adequação de conhecimentos e necessidades na formação dos profissionais. 

• Interdisciplinaridade como princípio didático Compreendida enquanto 

estratégia conciliadora dos domínios próprios de cada área com a 

necessidade de alianças entre eles no sentido de complementaridade e de 

cooperação para solucionar problemas, encontrando a melhor forma de 

responder aos desafios da sociedade contemporânea. 

• Adoção de temas transversais Temáticas referentes à Educação das 

Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira, 

Africana e Indígena, Educação em Direitos Humanos, Educação Ambiental 

devem ser abordadas de forma transversal, estimulando o pensar, refletir, 

construir com vistas à construção de uma sociedade cada vez mais humana; 

• Articulação entre ensino, pesquisa e extensão  Pressupõe um projeto de 

formação cujas atividades curriculares transcendam a tradição das 

disciplinas. A defesa da prática como parte inerente, integrante e constituinte 

do questionamento sistemático, crítico e criativo e, da pesquisa como atitude 

cotidiana, como princípio cientifico e educativo, deve estar presente na 

própria concepção de prática educativa prevista na organização do Projeto 

Pedagógico do curso. 

• Articulação entre teoria e prática Compreendida como um princípio de 

aprendizagem que se afasta da lógica positivista de produção do 

conhecimento e possibilita que os alunos se envolvam com problemas reais, 

tomem contato com seus diferentes aspectos e influenciem nas soluções. 

Assim o aluno sai da simples condição de mero receptor de informações e 

passa a sujeito da produção desse conhecimento. 
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• Atividades práticas e estágios Os currículos plenos integrantes dos projetos 

pedagógicos dos cursos de graduação, incluem disciplinas, atividades 

complementares, estágios curriculares e não curriculares, monitorias, 

práticas, etc. de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais - DCN, 

devidamente organizados, tendo como objetivos assegurar a capacitação 

profissional e propiciar elementos alternativos que visem à formação integral 

do acadêmico e à criação de oportunidades diferenciadas de integralização 

curricular. Os programas de estágio, nas modalidades obrigatória e voluntária 

são oferecidos conforme os Projetos dos Cursos da Faculdade, atendendo à 

legislação própria e a normatização interna. O estágio deve possibilitar ao 

Estudante adquirir experiência e desenvolver atividades práticas relacionadas 

ao seu Curso, proporcionando-lhe o aperfeiçoamento científico, técnico e 

cultural e no campo do relacionamento humano. Os estágios curriculares, 

obrigatórios e não-obrigatórios, o voluntariado, as monitorias e demais 

atividades práticas possuem regulamentações próprias aprovadas pelo 

Conselho Superior de Ensino Pesquisa e Extensão da Faculdade. 

• Desenvolvimento de materiais pedagógicos A missão da faculdade, na 

perspectiva da legislação tem sua função específica no ensino, não 

necessariamente na extensão e na pesquisa. No entanto, conforme as 

políticas da educação desenvolvida pela Faculdade FAMA, ela procura 

transcender sua função de ensino para as demais funções da educação 

superior. Neste sentido, principalmente pelos Cursos de Licenciatura, a 

Faculdade procura desenvolver a inovação pedagógica e a integração 

sistemática da teoria e das práticas de aprendizagem. Essa dimensão da 

aprendizagem é realizada pelas aulas teóricas e práticas do currículo, bem 

como nos estágios curriculares. Os demais cursos também buscam adotar às 

inovações pedagógicas em suas práticas educativas.  

• Incorporação de avanços tecnológicos Uma das características da 

modernidade é a inovação constante, principalmente em novas tecnologias 

da informação. A Faculdade FAMA, acolhendo às possibilidades legais de 

incorporação dessas novas tecnologias nos processos pedagógicos, bem 

como as oportunidades e condições de incorporação busca atualizar 
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continuamente aos docentes capacitando-os nas novas tecnologias em seu 

exercício pedagógico. A instituição, dentro de suas possibilidades busca 

atualizar-se e incorporar as novas tecnologias da informação nos processos 

pedagógicos.  

• Organização didático-pedagógica A organização didático-pedagógica está 

fundamentada nos Projetos Pedagógicos dos Cursos que determinam os 

conteúdos a serem ministrados, bem como o desenvolvimento completo do 

curso. A distribuição dos horários e turmas é realizada pela Direção 

Acadêmica em comum acordo com os coordenadores de Curso, conforme as 

exigências legais e disponibilidade de instalações da Instituição. 

• Avaliação permanente O processo de reestruturação e acompanhamento 

curricular deverá estar associado a um programa de capacitação docente e a 

um projeto de auto avaliação institucional com resultados analisados pelo 

Colegiado e NDE de cada curso. 

A organização e execução curricular dos cursos da FAMA devem atender as 

regulamentações previstas no Regimento Interno da IES, nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais e demais legislações vigentes. 

 

2.4.2.1 Adequação e Atualização das Ementas e das Disciplinas 

Entende-se por disciplina um conjunto homogêneo e delimitado  de 

conhecimentos ou técnicas correspondentes a um programa de estudos e 

atividades, que se desenvolvem em determinado número de horas/aula, distribuídas 

ao longo do período letivo. 

O ementário e o conteúdo programático das disciplinas são selecionados e 

planejados pelos órgãos colegiados e NDEs (Núcleo Docente Estruturante) dos 

cursos para atender ao escopo conceitual do curso, resguardados os princípios 

educacionais e as diretrizes da escola. 

O plano de ensino pode ser apresentado sob a forma de projeto de ensino e 

deve ser desenvolvido pelos professores que as ministram. 

A atualização de ementas e disciplinas ocorrerá quando for constatada a 

necessidade de alteração do perfil do egresso de cada curso ou de conteúdo, 

simplesmente, em função da dinâmica do (s) setor (es) demandante (s), da 
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legislação vigente e do arcabouço conceitual – revisto por meio de pesquisas e 

outros estudos desenvolvidos pela FAMA. 

 

2.4.2.2 Seleção de Conteúdos 

Na organização de conteúdos devem ser privilegiadas as sistemáticas que 

possibilitem a visualização de cada objeto de estudo em relação a outros objetos da 

mesma área ou das áreas complementares e afins. Proporcionando, assim, a 

transcendência da multidisciplinaridade e consequente ruptura com a concepção 

exclusivamente linear de organização dos temas, que impedem o estabelecimento 

de relações e novas elaborações. 

Destarte, a interdisciplinaridade deve ser desenvolvida com o objetivo 

principal de propiciar ao estudante abordagem integradora entre os conteúdos das 

diferentes áreas de conhecimento e diante de uma realidade sistêmica e complexa. 

Todavia, propõe-se, ainda, que por meio da seleção de conteúdos, além de 

colaborarem entre si, as disciplinas possam expressar a existência de um 

pensamento organizador, complexo, propiciando, também, novos dados, 

confrontações e, consequentemente, uma nova visão de natureza e realidade. 

Dessa forma, além dos conteúdos definidos para o campo de atuação do 

futuro profissional, a composição das disciplinas deve incluir conhecimentos 

necessariamente a eles articulados, que comporão um campo de ampliação e 

aprofundamento na área. Para tanto, devem ser considerados os seguintes aspectos 

para seleção de conteúdos: 

I. adequação ao nível de desenvolvimento aluno;  

II. adequação aos objetivos propostos; 

III. significação;  

IV. validade; 

V. utilidade; 

VI. possibilidade de relação;  

VII. flexibilidade; 

VIII. interesse. 

Portanto, para que os conceitos presentes nos conteúdos sejam 

apreendidos pelos alunos é imprescindível garantir a articulação entre  esses, bem 
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como um método adequado de ensino. É importante frisar que falamos de método e 

não de metodologia, cujo fim é “ajudar a pensar por si mesmo para responder ao 

desafio da complexidade dos problemas” (MORIN, 1986, p. 29).  É partindo desse 

entendimento que as dimensões procedimentais e atitudinais serão atingidas na 

FAMA. 

 

2.4.2.3 Adequação, atualização e relevância da bibliografia 

A bibliografia básica das disciplinas/atividades é selecionada e ordenada em 

função do conteúdo programático, da pluralidade de orientação teórica e técnico-

científica, com o objetivo precípuo de garantir  a abordagem globalizante, atual, 

adequada, inter e transdisciplinar, e multiprofissional dos conteúdos programáticos, 

objeto de seus cursos/programas. Os mesmos critérios são utilizados para a 

composição da bibliografia complementar. 

 

2.4.3 Atividades acadêmicas curriculares 

As atividades acadêmicas curriculares são aqueles relevantes para que o 

estudante adquira o saber e as habilidades necessárias à sua formação, abordando 

novos ou diferentes campos de estudo a serem escolhidos livremente pelo aluno, 

completando a carga horária pré-estabelecida para este fim. Elas permitem que o 

estudante possa imprimir seu próprio ritmo e construir seu projeto pessoal dentro do 

curso escolhido. 

Toda atividade acadêmica curricular deverá ficar sob a responsabilidade de, 

pelo menos, um professor, quando realizada no âmbito da FAMA. 

Poderão existir os seguintes tipos de atividades acadêmicas curriculares: 

• atividades de iniciação à docência, à pesquisa ou à extensão; 

• discussões temáticas; 

• elaboração de trabalho de curso; 

• estágio; 

• participação em eventos; 

• seminários; 

• vivência profissional complementar; 
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• outras, consideradas relevantes para a formação do aluno, pelo 

Colegiado de Curso e NDE. 

As atividades acadêmicas curriculares, quanto à sua natureza, poderão ser 

classificadas em optativas ou obrigatórias. As optativas deverão ser creditadas no 

currículo após requerimento feito pelo interessado ao coordenador do curso, 

contendo cópia de declaração ou certificado de conclusão da atividade curricular 

mencionada, com a informação do período cursado e da carga horária. 

  

2.4.4 Estágio curricular supervisionado 

O Estágio Curricular Supervisionado tem como objetivo consolidar o 

desempenho profissional desejado, possibilitando uma maior vinculação entre teoria 

e prática.  

O Estágio Curricular Supervisionado é regulamentado em cada curso. 

A conclusão da carga horária curricular do Estágio Supervisionado constitui 

pré-requisito para a colação de grau. 

 

2.4.5 Trabalho de curso 

O Trabalho de Curso é de caráter obrigatório para os alunos dos cursos de 

graduação da FAMA e constitui pré-requisito para a colação de grau. 

O Trabalho de Curso é regulamentado em cada curso. 

 

2.4.6 Atividades complementares 

As atividades complementares devem estimular a prática de estudos 

independentes, tais como projetos de pesquisa, monitoria, iniciação cientifica, 

projetos de extensão, módulos temáticos e/ou disciplinas que não estejam previstos 

no currículo pleno do curso, seminários, simpósios, congressos, conferências, entre 

outros. 

Em resumo, as atividades complementares são componentes curriculares 

que possibilitam o reconhecimento por avaliação, de habilidades, conhecimentos e 

competências do aluno, mesmo que adquiridas fora do ambiente escolar, incluindo a 

prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais de 

interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mundo do trabalho e com as 
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ações de extensão junto à comunidade. São componentes curriculares enriquecidos 

e implementadores do próprio no perfil do formado, sem que se confundam com 

estágio curricular supervisionado. 

A normatização das atividades complementares é expressa no Regulamento 

de Atividades complementares para os cursos de graduação da FAMA. 

As atividades complementares são de caráter obrigatório para os alunos dos 

cursos de graduação da FAMA, com carga horária mínima definida pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais e explicitadas na matriz curricular de cada curso, e constitui 

pré-requisito para a colação de grau. 

 

2.4.7 Curricularização da extensão 

O processo de curricularização da extensão visa atender aos documentos 

nacionais que tratam das políticas para a Educação, a exemplo do Plano Nacional 

de Educação 2014-2024, da LDB 9.394/96, das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o ensino superior e da Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018, além de 

documentos norteadores das práticas pedagógicas da FAMA.  

Incorporar nos currículos a lógica da extensão apresenta-se como demanda 

necessária de atualização da matriz curricular existente do curso, garantindo que 

10% (dez por cento) da carga horária total correspondam às ações de extensão 

(PNE, Meta 12.7). Na prática, pode-se dizer que é um espaço de diálogo e de 

atuação para garantir ao estudante uma relação mais aberta entre os campos dos 

saberes e conhecimentos disciplinares com as questões mais amplas que norteiam 

a realidade social e coletiva.  

A normatização da curricularização da extensão na FAMA é expressa em 

regulamento próprio. 

A curricularização da extensão é de caráter obrigatório para os alunos dos 

cursos de graduação da FAMA, com carga horária explicitada na matriz curricular de 

cada curso, e constitui pré-requisito para a colação de grau. 

 

2.4.8  Avaliação do desempenho acadêmico 

O processo de avaliação do desempenho acadêmico no âmbito da FAMA 

ocorre permanentemente, concomitante com o processo de ensino e de 
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aprendizagem. Portanto, além das avaliações formais existe ainda as avaliações 

permanentes. As normas referentes às avaliações formais encontram-se expressas 

no Regimento Interno da IES: 

A avaliação permanente consiste em um acompanhamento constante do 

desenvolvimento do aluno. Esta compreende na observação, no diálogo, no 

exercício, na aplicação prática que poderá resultar na aplicação coerente de 

instrumentos de verificação do desempenho acadêmico. 

É clássica a identificação de três possibilidades que favorecem a realização 

de uma avaliação nas modalidades: diagnóstica, formativa e somativa. O efeito 

cumulativo do desempenho do aluno terá como prevalência, aspectos qualitativos, 

sobrepondo-se aos quantitativos. 

Avaliação Diagnóstica – por meio de observação contínua, deve ser 

constante e representada pela permanente apreciação do professor em relação ao 

desempenho que o aluno apresente. Exige que seja bem realizada, tendo por base a 

dedicação e o interesse por parte do professor, que para efetivá-la, em padrão 

aceitável, considerando que todas as atividades executadas pelo aluno para atingir o 

objetivo desejado, são sempre significativas e, por serem sistemáticas, 

contemplando o conjunto de atividades integrais desenvolvidas por ambos, no 

processo de ensino - aprendizagem. 

Avaliação Formativa – designa análises de desempenho em intervalos 

relativamente curtos, o que além de tornar-se significativa, é importante para a 

evolução do aluno. 

Exige metas que devem ser atingidas em prazos mais espaçados, daí ser 

consolidada em etapas parciais e em graus de complexidade crescentes, já que 

envolve a necessidade de desdobrar objetivos educacionais previamente definidos 

de maneira mais global. 

Avaliação Somativa– tem por objeto, a apreciação muito geral do grau em 

que os objetivos amplos foram atingidos, como parte substancial de etapas 

concluídas de aprendizagem, consolidadas durante todo o desenvolvimento do 

Curso de formação do profissional médico. 

A avaliação deve, como expressa HOFFNANN (2001),  
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analisar teoricamente as várias manifestações dos alunos em situações de 
aprendizagem, para acompanhar as hipóteses que vêm formulando a 
respeito de determinados assuntos, em diferentes áreas de conhecimento, 
de forma a exercer uma ação educativa que lhes favoreça a descoberta de 
melhores soluções ou a reformulação de hipóteses preliminarmente 
formuladas.(p 23) 

 

2.4.9 Metodologia de ensino 

Para o desenvolvimento dos cursos na FAMA, em quaisquer níveis e 

modalidades, compreende-se como metodologia de ensino, o conjunto de métodos 

aplicados à situação didático-pedagógica. Por método de ensino, o caminho 

escolhido pelo professor para organizar as situações ensino e aprendizagem, ou 

seja, o caminho para alcançar os objetivos gerais e específicos do ensino, 

abarcando a atuação docente e discente por meio dos conteúdos ministrados. E por 

técnica, a operacionalização do método. 

Portanto, a seleção desses procedimentos refere-se à seleção das 

atividades, recursos, métodos, técnicas de ensino; segundo a necessidade, a 

modalidade, o nível e o público alvo de cada evento, em consonância com os 

princípios da Andragogia e da metodologia ativa. 

O aluno, neste contexto, passa a condição de sujeito ativo no processo para 

adquirir conhecimento e construir as suas competências e habilidade. Cabe ao 

professor incentivar e estimular a participação do aluno neste processo.  

A FAMA desenvolve em seus cursos e programas de educação superior 

práticas pedagógicas inovadoras, tendo por base especialmente: 

a) Sensibilização dos educandos acerca da necessidade de preservar o meio 

ambiente e buscar formas de desenvolvimento autossustentável para 

instauração de uma racionalidade ética e equilibrada das relações entre 

homem e meio ambiente. 

b) Desenvolvimento de padrões novos de gestão, que contemplem a 

participação e o compromisso social. 

c) Ênfase em todo o processo de ensino e aprendizagem no ambiente 

histórico, cultural, social, natural, econômico e político, considerando a 

essência da subjetividade social, o ecossistema, a herança cultural. E a 

inclusão social. 

d) Acesso a recursos tecnológicos de ponta em cada área de atuação. 
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e) Valorização do saber acumulado através da experiência de vida de cada 

educando. 

f) Criação de um espaço aberto e plural para a reflexão e o debate de ideias 

sobre todas as questões ligadas à área de formação, transformando os 

espaços formativos em um campo de exercício da cidadania. 

g) Atuação e mudança de posturas e comportamentos que levem a novas 

relações sociais, culturais, afetivas, éticas, familiares, de gênero e raciais. 

h) Desenvolvimento de uma educação integral que leve em conta a 

multidimensionalidade do ser humano, trabalhando a relação entre suas 

necessidades e aspirações e o seu envolvimento na sociedade. 

i) Estabelecimento de um processo de construção coletiva do conhecimento 

e, ao mesmo tempo, um processo que torne o aluno sujeito de sua 

existência e de sua história individual e social. 

j) Busca de referenciais em vários campos do conhecimento. 

k) Utilização de metodologias ativas em diferentes cenários de 

aprendizagem. 

Os planos de cursos e de aulas contemplarão debates, estudos e pesquisas 

sobre meio ambiente, responsabilidade social, ética e cidadania, temas relevantes 

para a formação do cidadão e do profissional competente 

Para os cursos presenciais destacam-se as seguintes atividades: dinâmicas 

de grupo, leituras comentadas, fichamentos, aulas expositivas, visitas técnicas, 

aulas práticas, uso de laboratórios de informática, projetos integradores, 

aprendizagem baseada em problemas, leitura de livros, pesquisa bibliográfica, uso 

de ferramentas de TI, o uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

 

2.4.10 Educação a distância 

A educação a distância na FAMA atualmente acontece com a inclusão de 

até 40% da carga horária dos cursos de graduação presenciais na modalidade EaD.  

As disciplinas a serem ofertadas na modalidade EAD serão definidas pelo 

Núcleo Docente Estruturante – NDE e explicitadas na matriz curricular com sua 

distribuição e carga horária por período letivo. 
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A metodologia adotada nas disciplinas EaD utiliza recursos didáticos que 

permitem ao aluno organizar seus horários de estudo conforme sua disponibilidade 

de tempo e local. 

Por meio de um ambiente virtual de aprendizagem (AVA – Moodle), 

mediante login e senha, o aluno poderá ter acesso a todos os recursos didáticos 

produzidos especificamente para a modalidade a distância e interage com o 

professor-tutor, que é o responsável pela mediação do processo de ensino- 

aprendizagem. 

O professor-tutor disponibilizará conteúdos e orientará o auto estudo. O 

discente, fará o uso do material postado no AVA, além de outras leituras e 

pesquisas, pelos quais construirá o seu conhecimento. No desenvolvimento das 

disciplinas que serão ministradas online o docente será o responsável em promover 

a tutoria das mesmas, acompanhando pela Coordenação de Curso e pelo Setor de 

Tecnologia da Informação (TI), que trabalharão o planejamento, a organização, a 

execução, a assessoria e orientação do processo de aprendizagem dando ênfase a 

uma postura de construção do conhecimento, numa metodologia dialética, na qual 

se propicie a passagem de uma visão do senso comum – o que o aluno já sabe com 

base em suas experiências de vida, a uma formação de novos conceitos/científicos. 

Tudo isso mediante o desenvolvimento de práticas pedagógicas voltadas à 

mobilização do aluno para o conhecimento, a disponibilização de instrumentos que 

lhe proporcione oportunidades de construir conhecimentos novos e o 

desenvolvimento da capacidade de elaboração de sínteses integradoras do saber 

construído com aqueles que já possuíam anteriormente. 

O aluno será o centro do processo. Os docentes-tutores das disciplinas EAD 

deverão utilizar-se de uma metodologia que garanta a troca de informações entre 

eles e os estudantes e entre estudante e seus respectivos colegas.  

Através da condução “não diretiva” do processo é que o aluno construirá sua 

própria aprendizagem. O professor-tutor, aqui, será um mediador fornecendo os 

instrumentos e conteúdos necessários à construção dos conceitos científicos que 

sela os conhecimentos. 

Os estudantes deverão ser capazes de sair de uma postura passiva, 

assumindo um papel mais ativo no processo, tornando-se agente de sua própria 
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aprendizagem na busca da construção dos seus conhecimentos. Para tal, será 

disponibilizado meios para que o estudante desenvolva sua capacidade de 

julgamento, de forma suficiente, para que ele próprio esteja apto a buscar, 

selecionar e interpretar informações relevantes ao aprendizado. 

Serão realizadas avaliações periódicas para a identificação de problemas ou 

incremento na interação entre os interlocutores. 

Há interação, mediação e a articulação entre coordenador do curso, equipe 

Multidisciplinar EaD, NDE, professor-tutor e equipe TI conforme descrito abaixo:  

 

2.4.10.1 Coordenação de Curso 
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A Coordenação tem um papel imprescindível, uma vez que é responsável 

diretamente pelo andamento e acompanhamento das atividades, no âmbito do 

curso. Assim, é importante que Coordenação de Curso e professores-tutores 

estejam juntos no acompanhamento da disciplina.. 

Além disso, as reuniões periódicas com professores, professores-tutores, 

equipe pedagógica e estudantes são momentos enriquecedores e devem acontecer 

periodicamente. Durante o ano letivo, é necessário avaliar o desenvolvimento das 

atividades, apontando as principais dificuldades, os problemas e os desafios, como 

também as ações positivas. 

Vale salientar que o coordenador de atua na ambientação dos estudantes ao 

AVA, esta ambientação também ocorre por meio da disciplina Introdução ao Ensino 

à distância. 

 

2.4.10.2 Professor- Tutor das disciplinas EaD   

Os alunos matriculados nas disciplinas EaD, contarão com o 

acompanhamento de professores-tutores graduados na área da disciplina pelas 

quais são responsáveis, com pós-graduação e experiência em educação a distância. 

Além disso a FAMA, por meio do Núcleo de Apoio Pedagógico – NAP, oferece 

capacitações constantes tanto na utilização do AVA Moodle, quanto em outros 

recursos para o ensino on-line. 

As atividades de tutoria atendem às demandas didático-pedagógicas da 

estrutura curricular, compreendendo a mediação pedagógica junto aos discentes, 

inclusive em momentos presenciais, o domínio do conteúdo, de recursos e dos 

materiais didáticos e o acompanhamento dos discentes no processo formativo, e são 

avaliadas periodicamente por estudantes e equipe pedagógica do curso, embasando 

ações corretivas e de aperfeiçoamento para o planejamento de atividades futuras. 

Por meio do ambiente virtual de aprendizagem o professor-tutor realiza a 

mediação pedagógica junto aos discentes, incrementando processos de ensino 

aprendizagem, orientando os alunos, sugerindo atividades e leituras 

complementares que auxiliam sua formação. 

O professor-tutor deve identificar as dificuldades dos discentes, expor o 

conteúdo em linguagem aderente às características da turma, apresentar exemplos 
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contextualizados com os conteúdos dos componentes curriculares, realizar 

atividades que promovam a comunicação e interação e elaborar atividades 

específicas, em colaboração com o Núcleo de Acessibilidade, Inclusão e Direitos 

Humanos - NAID FAMA, para a promoção da aprendizagem de alunos com 

dificuldades de aprendizagem. 

O professor-tutor é um agente facilitador de aprendizagem. Ele deve 

desenvolver no aluno a capacidade de selecionar informações, de refletir e de 

decidir por si mesmo. É preciso lembrar que o professor deve ser, antes de tudo, um 

eterno estudante, pois não é o dono do conhecimento, ele é, sim, melhor 

conhecedor dos caminhos que levam ao conhecimento. O Professor-Tutor é 

mediador do processo pedagógico que esclarece dúvidas, estimula o aluno a 

prosseguir e, ao mesmo tempo, participa do processo de avaliação de 

aprendizagem, encarrega-se da correção das atividades, das avaliações e atribui o 

conceito final ao aluno. 

Dessa forma, algumas atitudes são imprescindíveis, como estabelecer 

diálogo constante, escutando individualmente os estudantes; ser empático, dinâmico 

e estimulá-los na realização das atividades; manter atitude de cooperação, 

oportunizando situações-problemas e desafios; estimulá-los na tomada de decisão, 

respeitando a autonomia da aprendizagem de cada um. 

É importante também: 

• Participar dos processos formativos voltados à atuação da EAD; 

• Elaborar o cronograma avaliativo com antecedência e disponibilizar na 

plataforma Moodle; 

• Acessar e acompanhar as atividades do AVA, periodicamente; 

• Acompanhar o andamento da disciplina – do início ao fim; 

• Auxiliar no esclarecimento de dúvidas sobre os conteúdos abordados nos 

materiais didáticos da disciplina e nas atividades propostas e dar feedback em 

tempo hábil; 

• Informar à Coordenação de Curso qualquer eventualidade que interfira no 

andamento do Curso; 

• Manter diálogo constante com todos que participam (in) diretamente do 

processo educativo, visando comunicar algum problema e sanar em tempo hábil. 
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Portanto, podemos resumir o papel do professor-tutor na EAD a partir de três 

dimensões: 

• Dimensão pedagógica - relacionada às atividades de orientação, 

aconselhamento e tutoria, incluindo o domínio de conhecimentos referentes ao 

processo de aprendizagem; 

• Dimensão tecnológica - refere-se à adequada utilização das tecnologias e dos 

meios técnicos disponíveis até elaboração do material pedagógico que utilizarão 

nesses meios; e, 

• Dimensão didática - relacionada ao conhecimento do docente sobre a 

disciplina e os meios necessários que estão imbricados no fazer pedagógico da 

didática - o ensino e a aprendizagem. 

Os conhecimentos, habilidades e atitudes do professor-tutor são adequados 

para a realização de suas atividades, e suas ações estão alinhadas ao PPC, às 

demandas comunicacionais e às tecnologias adotadas no curso, são realizadas 

avaliações periódicas para identificar necessidade de capacitação dos tutores e há 

apoio institucional para adoção de práticas criativas e inovadoras para a 

permanência e êxito dos discentes. 

 

2.4.10.3 Equipe de Suporte Técnico-TI 

A equipe de suporte técnico ministra formação para utilização do AVA e realiza 

suporte técnico ao aluno e professor quando necessário. 

Resumindo: 

Tutoria das atividades EaD 
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2.4.10.4 Papel do estudante nas atividades EaD 

Nessa metodologia de ensino, em que o estudante passa a ser também 

gestor de sua aprendizagem de forma autônoma e orientada, é necessário adotar 

alguns comportamentos que de certa forma, já exigem no ensino presencial. 

Entretanto, devido à especificidade da EAD, devem ser reforçados ainda mais, 

como: 

● Inteirar-se das atividades propostas pelos professores - ver cronograma, 

material e buscar ajuda/orientação para realizá-las, quando necessário; 

● Postar as atividades pelo AVA dentro do prazo estabelecido, ou por outras 

formas, previamente combinadas com os professores; 

● Reservar, diariamente, um horário para estudar e cumprir, rigorosamente, 

sempre que possível. Em outras palavras, é importante ser autodisciplinado, 

organizado, comprometido, perseverante, ter responsabilidade e consciência de que 

é também gestor da aprendizagem; 

● Quanto mais ideias são discutidas, mais significativa será a aprendizagem de 

todos. Então o estudante deve ler o que foi postado pelos colegas nos fóruns, e 

contribuir para enriquecer a discussão, atentando-se aos erros gramaticais ou de 

digitação; além disso, evitar usar gírias, abreviações e/ou contrações de texto como, 

por exemplo “vc” (você), “qd” (quando), blz (beleza) etc; 
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● Aproveitar o tempo offline para pensar, ler e elaborar com clareza as 

respostas e realizar os trabalhos; 

● Fazer esquemas após a leitura de cada texto, pois auxiliará na compreensão; 

● Manter os contatos atualizados (e-mail e telefone), para que as equipes de 

apoio possam entrar em contato, quando necessário, entre outros. 

Portanto, na educação a distância, exige-se uma nova concepção de ensino, 

como também metodológica e comportamental, tanto de docentes, como, 

principalmente, de estudantes. 

 

2.4.10.5 Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no processo ensino-

aprendizagem 

Na perspectiva contemporânea de educação, as tecnologias educacionais 

são dispositivos que fazem parte da rotina educacional. Dessa forma, a virtualidade 

poderá ser uma extensão da prática docente, fortalecendo assim, a dinamicidade e a 

instituição de uma cultura tecnológica. 

As Tecnologias de Informação e Comunicação utilizadas nos cursos que 

ofertarão carga horária em EaD são recursos didáticos constituídos por diferentes 

mídias e tecnologias, síncronas e assíncronas, sendo: ambiente virtual de 

aprendizagem (Moodle) e suas ferramentas; redes sociais (Facebook, Instagram e 

WhatsApp) e suas ferramentas; fóruns eletrônicos; blogs; chats; videoconferências 

ou videoaulas realizadas por meio do Microsoft Teams; aplicativos interligados ao 

Moodle e ao Microsoft Teams (Canva, Kahoot, Quizizz, Conceptboard, wooclap, 

entre outros), programas específicos de computadores (softwares); objetos de 

aprendizagem; conteúdos disponibilizados em suportes tradicionais ou em suportes 

eletrônicos. 

A acessibilidade é outro ponto importante, todo o conteúdo disponibilizado 

no site institucional permite acessibilidade comunicacional e digital compreendendo 

equipamentos e programas adequados, de conteúdo e apresentação da informação 

em formatos alternativos por meio de tradutor da língua de sinais, conversor de 

textos em Braille (quando necessário), possibilidade de ampliação das letras de 

textos para quem tem baixa visão, leitor de tela para uso do computador, etc. 
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Vale ressaltar que o AVA Moodle será disponibilizado no site institucional 

onde o aluno e o professor-tutor poderão acessar mediante login e senha.  

Assim as tecnologias de informação e comunicação adotadas no processo 

de ensino e de aprendizagem permitem a execução do projeto pedagógico do curso, 

garantem a acessibilidade digital e comunicacional, promovem a interatividade entre 

professor-tutor e aluno, asseguram o acesso a materiais ou recursos didáticos a 

qualquer hora e lugar e possibilitam experiências diferenciadas de aprendizagem 

baseadas em seu uso. 

 

2.4.10.6 O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)  

O ambiente virtual de aprendizagem, conhecido como AVA, é uma 

ferramenta que com intuito de auxiliar a construção de cursos ou treinamentos com 

a utilização da web. Logo, essas ferramentas pretendem auxiliar o professor a 

gerenciar o conteúdo a ser disponibilizado aos alunos, bem como fomentar o 

controle de acessos e conteúdo de seus alunos ao sistema. O AVA é de suma 

importância para a construção do conhecimento do aluno mediante ao novo desafio 

proposto, maior colaboração entre aluno e professor, tornando assim o professor 

cada vez mais presente no processo de ensino e de aprendizagem junto ao aluno.  

O AVA utilizado pela Faculdade FAMA será o Moodle - Modular Object-

Oriented Dynamic Learning Environment, um sistema de administração de 

atividades educacionais destinado à criação de comunidades online, em ambientes 

virtuais voltados para a aprendizagem colaborativa. Permite, de modo simplificado, a 

um estudante ou a um professor integrar-se, estudando ou lecionando, em um curso 

online à sua escolha. Seu foco é disponibilizar aos educadores as melhores 

ferramentas para gerenciar e promover a aprendizagem. 

O Moodle pode ser acessado por diferentes dispositivos como tablets, 

celulares e computadores. 

Abaixo está descrito algumas das diversas ferramentas inseridas no Moodle: 

• CHAT - Permite a comunicação de modo síncrono entre alunos e professores. 

• DIÁRIO - Permite a reflexão e comunicação entre aluno e professor de modo 

individual, possibilitando assim comentários, feedback de atividades e avaliações. 
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• QUESTIONÁRIO - Permite a realização de questionários pelo professor com 

período de disponibilidade pré-definido, feedback automático de respostas bem 

como sistema de avaliação programável. 

• TAREFA - Permite disponibilizar tarefas a serem realizadas de modo off-line, 

tais como: redações, relatórios, projetos, imagens etc. 

• FORUM - Possibilita a comunicação assíncrona entre seus usuários. 

• GLOSSÁRIO - Possibilita a inserção e exibição de palavras com seus 

respectivos dicionários. 

• ENQUETE - Possibilita a criação de enquetes entre os usuários. 

• PESQUISA DE AVALIAÇÃO - Possibilita a criação de uma pesquisa de 

avaliação. 

• WIKI - Ferramenta que possibilita a criação de textos de forma colaborativa 

entre seus integrantes. 

O Moodle apresenta materiais, recursos e tecnologias apropriadas, que 

permitem desenvolver a cooperação entre coordenadores, professores-tutores, 

equipe de suporte técnico (TI) e alunos, dando ênfase a ambientes cooperativos, 

pois estes permitem a implantação de várias estratégias pedagógicas utilizadas na 

construção de competências tais como a resolução de desafios, problemas e 

projetos propostos para um aluno ou para um grupo. 

Possui capacidade para gerenciar recursos baseados em: processadores de 

texto; hipertextos (textos, dados e ilustrações), permitindo navegação no ambiente; 

multimídia (além de textos, dados, ilustrações, têm também áudio e vídeo). Todos 

estes recursos com muita interatividade via comunicação síncrona (em tempo real, 

ex: chat) e/ou assíncrona (fórum, e-mail), estabelecendo o chamado ambiente de 

aprendizagem (“learningware”). 

O Moodle deverá tem capacidade para armazenar informações produzidas 

durante o curso pelos alunos e grupos de trabalho para que possam ser avaliados e 

possibilitar a avaliação do curso, e, ainda possibilitar ao aluno: 

• Tecer comentários sobre uma solução apresentada; 

• Interagir através da formação de grupos para desenvolvimento de projetos, ou 

até mesmo, para simples troca de informações entre colegas; 

• Contribuir com os esclarecimentos e exposições do professor. 
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A aprendizagem é facilitada pelas colaborações e reflexões críticas dos 

participantes sobre diversos assuntos, com mediação dos professores-tutores, o que 

promove a interação e integração entre todos. 

Sua interface é clara e simples, compatível com qualquer navegador da 

Internet, o que facilita seu uso, inclusive para as pessoas inexperientes ou com 

pouco conhecimento de tecnologias. Possibilita acessibilidade metodológica, 

instrumental  e atitudinal uma vez que não há barreiras nos instrumentos,  métodos 

e técnicas de estudo (escolar) e de trabalho (profissional) não propiciando 

preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações. 

Funcionalidades: 

• Acesso restrito - Login e senha pessoal fornecido, individualmente, no início 

do curso; 

• Módulos com conteúdo disponibilizado e distribuído; 

• Ferramentas interativas e de comunicação – Fórum; 

• Ferramentas de monitoramento - Recebimento de Trabalhos; pesquisas de 

opinião; 

• Utilização controlada e gerenciamento de acesso - Relatório de atividades 

com dados apresentados graficamente e em formato de lista, gerenciando assim, o 

acesso e desempenho do aluno no AVA. 

Vantagens: 

• Flexibilidade do horário de estudo, de acordo com a disponibilidade de cada 

aluno, podendo adequar suas horas para estágios, estudo para as demais 

disciplinas, cursos extracurriculares, entre outras atividades; 

• Possibilidade de acompanhamento do conteúdo a partir de qualquer lugar 

com acesso à Internet; 

• Maior facilidade para entendimento do conteúdo, pois possibilita a sua revisão 

permanente e, também, como exercícios de avaliação da aprendizagem; 

• Atendimento personalizado com a disponibilidade do professor para retirar 

dúvidas, por meio de fóruns de dúvidas. 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem passa por avaliações periódicas 

realizadas pelo NDE, devidamente documentadas e que resultam em ações de 

melhoria contínua. 
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2.4.10.7 Ambientação em EaD na FAMA 

No primeiro encontro das disciplinas EaD, conforme calendário de 

encontros, os alunos matriculados nessas disciplinas, receberão informações 

através das coordenações de cursos que irão apresentar o manual das disciplinas 

EAD com explicações sobre o acesso on-line do aluno no AVA Moodle e 

funcionamento das aulas EAD. 

Esse processo tem como objetivo: 

• promover a adaptação ao processo de ensino- aprendizagem adotado nessas 

disciplinas; proporcionar um conhecimento maior sobre as novas tecnologias 

de informação e comunicação e a Educação a Distância (EaD);  

• conhecer as estratégias de aprendizagem utilizadas;  

• familiarizar-se com os recursos didáticos adotados nestas disciplinas, 

incluindo o uso do ambiente virtual de aprendizagem (AVA). 

O sucesso dessa ambientação dependerá da dedicação do aluno. Para isto, 

o aluno deve estudar os seguintes materiais disponíveis na página da FAMA através 

do portal online do aluno: 

• Ler o manual das disciplinas EaD; 

• Ler o manual do aluno. 

Esta leitura prévia certamente facilitará a sua compreensão sobre a oferta 

das disciplinas EaD. 
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2.4.10.8 Material Didático-Pedagógico - Sistema de Controle de Produção e 

Distribuição  

O material didático é concebido de acordo com os princípios 

epistemológicos, metodológicos e políticos de modo a facilitar a construção do 

conhecimento e mediar a interlocução entre estudante e professor. A Equipe 

Multidisciplinar EaD coordena a produção dos materiais didáticos (impresso e on-

line), avalia e valida os materiais didáticos elaborados pelos professores, 

implementa a proposta pedagógica nos materiais didáticos, presta assistência 

pedagógica e técnica aos alunos e professores-tutores no desenvolvimento da 

disciplina e participa do programa de formação docente. 

Para produção do material didático o coordenador do curso, definirá com o 

colegiado do curso e NDE os conteúdos a serem abordados, levando-se em 

consideração as diretrizes curriculares nacionais do respectivo curso, o Projeto 

Pedagógico do Curso e o Projeto Pedagógico Institucional. 

Os professores conteudistas responsáveis pela elaboração do material 

didático, recurso utilizado no desenvolvimento de habilidades e competências 

específicas, bem como pela pré-testagem (momento de ajustes, se necessário) 

visando o seu aperfeiçoamento, levam em consideração na elaboração do material 

as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN’S), o Projeto Pedagógico do Curso, o PDI 

e o regimento da faculdade. 

O material didático é validado pela equipe multidisciplinar e permite 

desenvolver a formação definida no projeto pedagógico, considerando sua 

abrangência, aprofundamento e coerência teórica, sua acessibilidade metodológica 

e instrumental e a adequação da bibliografia às exigências da formação, e apresenta 

linguagem inclusiva e acessível, com recursos comprovadamente inovadores. 

O processo de controle de produção de material didático está formalizado, 

atende à demanda e possui plano de contingência para a garantia de continuidade 

de funcionamento. 

O material didático é trabalhado no AVA em formatos variados, liberados 

para estudo virtual ou download em forma de arquivo. É organizado de acordo com  

a metodologia do processo de ensino-aprendizagem do curso e visa auxiliar a 

construção do conhecimento significativo do aprendiz, o desenvolvimento das 
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habilidades e competências específicas, o domínio do conhecimento e facilitar a 

mediação entre o estudante e o professor-tutor. 

Os materiais serão elaborados buscando integrar as diferentes mídias, 

explorando a convergência e integração entre materiais impressos e on-line, de 

videoconferências e teleconferências na perspectiva da construção do conhecimento 

e favorecendo a interação entre os múltiplos atores do processo. No entanto, tem-se 

a consciência de que muitas pessoas não terão acesso às novas tecnologias 

digitais, por vezes nem mesmo de forma esporádica e, por isso, um material 

desenvolvido como audiovisual ou multimídia é indicado como material 

complementar ao impresso, de modo que os acadêmicos sem acesso aos meios 

eletrônicos não percam conteúdo nem qualidade e possam acompanhar o curso 

com o mesmo aproveitamento. 

Considera-se material didático-pedagógico todo aquele que será utilizado 

nas situações de ensino-aprendizagem. Assim, será garantido pela FAMA: 

• Apostila virtual da Disciplina; 

• Textos de apoio; 

• Leitura Complementar (artigos científicos e outros para leitura obrigatória) 

• Vídeos. 

Apesar do material estar listado como se não houvesse inter-relação entre 

eles, o processo de mediação pedagógica ocorre por meio do diálogo entre as 

mídias que são utilizadas no processo de ensino e aprendizagem. 

Portanto, o material didático produzido para o desenvolvimento de cada 

disciplina proposta buscará estimular o estudo e produção individual de cada aluno, 

não só na realização das atividades propostas, mas também na experimentação de 

práticas operativas centradas na compreensão e experimentações em relação à 

tecnologia digital. 

 

2.4.10.8.1 Sistema de Distribuição de Material Didático (Logística) 

O material a ser distribuído aos acadêmicos é acompanhado por 

profissionais especialistas desde o início de sua elaboração, sua adaptação ao 

modelo de materiais para EaD desenvolvido pela Instituição e ao projeto do curso do 

qual o material fará parte, assim como durante todo o processo de escrita. 
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Os materiais didáticos são elaborados de forma complementar uns aos 

outros, considerando as características próprias de cada linguagem. Dessa forma, o 

acadêmico tem à sua disposição vários recursos didático-pedagógicos, como: 

I. Materiais impressos: entregues na forma de livros-texto ou guia de estudos 

escritos com linguagem dialógica, apresentam a base teórica que fundamenta a 

disciplina; 

II. Materiais eletrônicos: recurso audiovisual que agrega os encontros 

dialógicos interativos apresentados pelo professor e seu respectivo material de apoio 

em forma de slides que são também disponibilizados no ambiente virtual; 

III. Páginas virtuais disponíveis na Web via Internet – por meio do Ambiente 

Virtual de Aprendizagem – AVA, espaço que possibilita o acesso a vídeos, textos ou 

áudios sobre os temas trabalhados na disciplina, além de possibilitar a comunicação 

do acadêmico com seu professor; 

Todos esses materiais didáticos dão apoio às unidades temáticas de 

aprendizagem ao longo de todo o curso, estabelecendo-se como representantes de 

uma didática para EaD acessível, de qualidade e dialógica. Essa dialogicidade é 

conceitualizada de forma ampla, considerando não apenas a linguagem usada em 

seus materiais como também o diálogo indispensável entre as várias mídias, que 

devem estar em consonância para atingir o propósito de auxiliar o acadêmico em 

seu processo de ensino-aprendizagem e não sirvam, ao contrário, como barreiras à 

aprendizagem, tornando-a complexa e difícil. 

Dessa forma, os materiais impressos têm um duplo objetivo: 

I. Aproximar o acadêmico do conteúdo a ser aprendido por meio de uma 

linguagem dialógica acessível e; 

II. Servir de referência textual para que ele se sinta encorajado a buscar 

outros textos científicos como forma de pesquisa confiável e de qualidade. 

Desse modo, em cada módulo os materiais impressos inter-relacionam as 

disciplinas que os compõem e remetem os acadêmicos para outras fontes, a partir 

da bibliografia e das referências telemáticas, e a outras pesquisas que podem 

completar ou ampliar o conhecimento indicando materiais disponibilizados nas 

bibliotecas locais e nos sites na Web, que podem ser acessados via Internet. 
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O acesso à web via internet, orientado pelos professores, coloca à 

disposição dos acadêmicos uma gama de materiais didáticos com diferentes 

representações (multimídia) e diferentes linguagens (verbal, pictórica, audiovisual, 

dentre outros) muitas vezes não presentes em salas de aula presenciais, 

possibilitando que eles desenvolvam novas leituras e escritas, além da linguagem 

verbal. 

Após a efetivação da matrícula, os acadêmicos receberão um guia de 

orientação de aprendizagem para que possam entrar em contato com as 

especificidades do estudo a distância. Nessa oportunidade, cada acadêmico 

receberá seu código de usuário e senha para acesso ao sistema de apoio ao 

acadêmico por meio do site www.facfama.edu.br, hospedado nos servidores da 

Faculdade. 

 

2.4.10.9 Avaliação da Aprendizagem em EaD 

A avaliação da aprendizagem do aluno é feita por disciplina, considerando-

se os conteúdos ministrados, os objetivos de cada disciplina, as atividades 

acadêmicas, as habilidades desenvolvidas e as competências requeridas do aluno. 

O desempenho acadêmico do aluno na modalidade EAD é acompanhado 

pelo professor-tutor através de um processo avaliativo contínuo, por meio do 

desenvolvimento de atividades a distância e avaliações presenciais. O aluno terá 

seus conhecimentos avaliados de duas formas: 

• Avaliação contínua - deve ocorrer durante todo o processo e dessa forma, o 

professor pode utilizar dispositivos avaliativos no decorrer da disciplina, como 

formulários online, participação em fóruns de discussões, realização de atividades 

diversas online, trabalhos, entre outros. 

• Avaliação presencial – prova (escrita e sem consulta). 

Todos os procedimentos de acesso à prova na Instituição deverão seguir conforme 

as demais disciplinas presenciais da Faculdade. 

 

2.4.10.10 Critérios de aprovação na disciplina EaD 

O critério para aprovação da disciplina que adota a modalidade EaD será o 

mesmo critério para aprovação na disciplina que adota a modalidade presencial, 
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respeitando o Regimento da Instituição. Ou seja, para o aluno ser aprovado sem a 

necessidade de exame final, deverá ter média semestral igual ou superior a sete 

pontos. Seguindo o Regimento da Instituição, o aluno que não obtiver média 

semestral igual ou superior a sete pontos, deverá realizar o exame final. 

Caso o aluno após o exame final obtiver média igual ou superior a cinco 

pontos, será considerado aprovado na disciplina. Se obtiver média inferior a cinco, 

será considerado reprovado, devendo cumprir a disciplina em regime de 

dependência. 

O regime de dependência do aluno que não for aprovado na disciplina que 

adota a modalidade EaD seguirá os critérios estabelecidos no Regimento da 

Instituição.  

O exame final da disciplina na modalidade EaD seguirá os critérios do 

Regimento da Instituição, devendo, portanto, contemplar todo o conteúdo ministrado 

no semestre letivo. 

O exame final será feito individualmente e sem consulta. O valor total do 

exame final será de 10,00 (dez) pontos. 

 

2.4.10.11 Equipe multidisciplinar EAD para os cursos de graduação  

A Equipe Multidisciplinar tem como objetivo elaborar e/ou validar material 

didático utilizado no processo de ensino e de aprendizagem para a modalidade de 

ensino a distância na instituição, observado os planos de ensino dos componentes 

curriculares e será constituída por profissionais de diferentes áreas do conhecimento 

e nomeada pela Direção Geral, os quais terão sua atuação baseada neste 

regulamento. 

 São atribuições da Equipe Multidisciplinar: 

I. Coordenar a produção dos materiais didáticos (impresso e on-line); 

II. Avaliar e validar os materiais didáticos elaborados pelos professores; 

III. Implementar a proposta pedagógica nos materiais didáticos; 

IV. Prestar assistência pedagógica e técnica aos alunos e professores-tutores no 

desenvolvimento da disciplina; 

V. Participar do programa de formação docente.  
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2.4.11 PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INOVADORAS 

As práticas pedagógicas passam necessariamente por todas as sistemáticas 

e oportunidades que a FAMA construiu em seus anos de experiência. Nesse 

sentido, a inovação não significa simplesmente a adoção de novos recursos 

tecnológicos, mas implica em uma nova forma de pensar o processo de ensino e 

aprendizagem em uma perspectiva emancipatória. 

Para o PDI a ser desenvolvido no quinquênio 2022-2026, a FAMA procurará 

dar visibilidade às experiências pedagógicas que já vêm sendo desenvolvidas em 

sala de aula, e promover uma reflexão sobre saberes e práticas da docência 

universitária, sob o prisma da Andragogia. 

Destarte, como práticas inovadoras, destaca-se a articulação entre teoria e 

prática que pode ser compreendida como um princípio de aprendizagem que se 

afasta da lógica positivista de ensino-aprendizagem e possibilita que os alunos se 

envolvam com problemas reais, tomem contato com seus diferentes aspectos e 

influenciem nas soluções. Sabe-se que toda e qualquer prática implica uma ação 

reflexiva, uma atividade de atuação consciente em que se delimitam planos de ação 

visando a determinados resultados. Assim, a prática constitui uma das dimensões 

para o ato educativo, um exercício através do qual o aluno poderá teorizar e analisar 

sob a orientação de princípios teóricos e metodológicos o objeto de estudo, saindo 

da simples condição de receptor de informações e passando a ser sujeito da 

construção desse conhecimento e, por consequência, sujeito de sua própria história. 

Ademais, observa-se a adoção de atividades complementares vinculadas 

aos perfis dos cursos, até o limite de 20% da carga horária total e sua ocorrência 

poderá se dar dentro ou fora do ambiente escolar, inclusive em plataforma de 

Educação à Distância (EAD) ou sob a forma de seminários, painéis temáticos, 

congressos, palestras e workshops, dentre outras formas, fora do horário das aulas. 

Dessa forma, além de contribuir para o desenvolvimento social e intelectual do 

aluno, a adoção de tais atividades tem como objetivo contribuir para a flexibilização 

dos currículos e, ainda, imprimir dinamicidade e diversidade aos cursos, servindo de 

instrumento para que os alunos e a Escola possam definir, orientar e reorientar 

ações ao longo da implementação dos projetos pedagógicos, para garantir a 

consecução dos objetivos propostos. 



66 

                                                                                                            
 

 

Nesse sentido, a adoção de atividades complementares deverá estar 

prevista nos projetos pedagógicos, devendo ser propostas no decorrer do curso e 

supervisionadas pela coordenação acadêmica em conjunto com o corpo docente. 

 

2.4.12 USO DE TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO 

As novas tecnologias de informação e comunicação, quando utilizadas a 

favor da aprendizagem, tornam-se geradoras de novos paradigmas de 

conhecimento, constituindo um ciberespaço formativo ou seguindo o conceito de 

“comunidades de aprendizagem”, indo muito além do presencial, uma vez que os 

portais educativos aliados aos demais recursos tornam a aprendizagem cada vez 

mais cooperativa. O aluno em rede, cooperativamente, exercita a organização de 

seu próprio processo de aprendizagem. 

Para possibilitar processos interativos entre os sujeitos envolvidos nas 

disciplinas ou cursos à distância, a FAMA conta com o sistema Modular Object-

Oriented Dynamic Learning Environment (Moodle). 

As aulas de disciplinas ou cursos na modalidade de Educação a distância 

serão disponibilizadas no link da Educação a Distância da FAMA, que está no 

endereço http://moodle.facfama.edu.br/.  No site institucional (www.facfama.edu.br) 

encontra-se o link para o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), onde ocorre a 

comunicação e a interatividade entre os agentes envolvidos no programa, sendo 

ainda, o local onde estão disponibilizados os conteúdos das disciplinas, assim como 

a Biblioteca Virtual. 

Na plataforma encontra-se, também, o sistema de acompanhamento ao 

aluno, que caberá aos professores tutores e à coordenação pedagógica e 

acadêmica do curso, por meio das ferramentas de comunicação próprias da 

modalidade, tais como: correio eletrônico, chat, fórum, vídeo-streaming, web 

conferência, wikis, dentre outros. 

 

2.4.13 PERFIL DO EGRESSO 

O perfil de egresso a ser construído por meio da formação profissional de 

nível superior nas diferentes áreas do conhecimento e em todas as modalidades de 

ensino, é pensado visando a desenvolver a ciência, a tecnologia e a cultura e 

http://moodle.facfama.edu.br/
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buscando a compreensão do ser humano no meio em que se insere, envolvendo os 

seguintes aspectos constituintes: 

• formação humanista; 

• espírito crítico, reflexivo e científico; 

• habilidade para a inserção nos diversos setores profissionais e 

participação no desenvolvimento da sociedade; 

• aptidão para desenvolver trabalho em equipe; 

• propósito permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional. 

 

2.5 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS 

As políticas institucionais da FAMA estão traçadas e concretizadas em 

programas e ações que combinam a pluralidade, autonomia, ética e transparência, 

que permitirão a formação de profissionais conscientes do seu papel social, e que 

procurem, portanto, contribuir para a socialização do conhecimento. 

Com essa compreensão almeja-se a proposição de políticas e diretrizes 

institucionais que respeitam as diferenças, a diversidade de ideias, fortalecendo os 

princípios de igualdade, sem privilégios. 

As políticas apresentadas na sequência dos itens são transparentes e serão 

constantemente revisitadas, reavaliadas e ampliadas, sempre de forma participativa 

e colaborativa, pois a FAMA entende que as políticas institucionais que orientam seu 

funcionamento devem ser pensadas de forma integrada, para que se consiga 

realizar, sua missão e seus objetivos. 

 

2.5.1  POLÍTICA DE ENSINO  

O ensino em todos os seus níveis deve obedecer a regulamentações 

específicas, e não se baseia apenas na absorção de conteúdos, mas também na 

interpretação e produção constante do conhecimento. 

O ensino superior defendido pela FAMA é aquele que conjuga elementos 

essenciais à qualidade da formação acadêmica e à inserção de profissionais para 

atender às demandas de mercado do país. Para a efetivação desses elementos, as 

políticas de ensino se constituem na leitura e interpretação teórica, conceitual, e 

metodológica das áreas em que a Instituição pretende atuar. 
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Especificamente, as políticas para o ensino, estão fundamentadas na 

legislação, interdisciplinaridade e formação da cidadania, visando à articulação entre 

o conhecimento, relações interpessoais e mercado de trabalho. As atividades de 

ensino observam os princípios da ciência, criação, crítica e reflexão, possibilitando 

formação de profissionais capazes de lidarem com as diversidades e solução de 

problemas. 

O fazer pedagógico é entendido pela FAMA como forma de romper com a 

fragmentação do conhecimento, superando a dicotomias entre teoria e prática, 

ciência e tecnologia, tendo como princípio a ação educativa e científica, mediadas 

pelas atividades de extensão. 

Destaca-se que as políticas definidas para o ensino foram elaboradas após 

ampla reflexão sobre o nível de ensino que pretende ofertar, (ensino superior) que 

possui características únicas a partir de seu principal objetivo, formar profissionais 

de nível superior, qualificados para atender à sociedade e ao mercado de trabalho. 

Desta forma, as Diretrizes Políticas gerais para o ensino estão associadas 

ao desenvolvimento de ações articuladas entre o ensino e a sociedade, da cidadania 

profissional, por intermédio do conhecimento e da interação com situações 

desafiadoras da realidade social. 

Assim, se baseia na oferta de ensino de qualidade voltado para o 

atendimento das necessidades regionais, locais e nacionais e da capacitação e 

preparação do corpo docente proporcionando desenvolvimento das atividades 

pedagógicas de ensino, iniciação científica e extensão relevantes para a formação 

pessoal, profissional e cidadã. 

O conjunto de diretrizes apresentados para o ensino da FAMA, estão em 

sintonia com os objetivos institucionais. 

 

2.5.1.1. POLÍTICA DE ENSINO - GRADUAÇÃO 

A política de ensino de graduação da Faculdade FAMA visa ampliar as 

atividades de ensino em todos os níveis, promovendo a indissociabilidade com a 

pesquisa e a extensão, inclusive articulando a graduação à pós-graduação e 

buscando a melhoria da qualidade do ensino, sempre respeitando a diversidade das 
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áreas de conhecimento, mas incentivando a interdisciplinaridade, a atenção às 

mudanças de paradigmas e o atendimento às demandas sociais. 

A interdisciplinaridade é um dos princípios metodológicos que visam garantir 

uma política de ensino que permita uma real compreensão dos fenômenos 

científicos. Nesse sentido a comunicação entre os conteúdos curriculares será o 

modelo fundamental para a consolidação dessas políticas de ensino, na produção e 

difusão do conhecimento. 

A FAMA consolida suas Políticas de Ensino revisando e atualizando os 

Projetos Pedagógicos dos diversos cursos oferecidos, norteados pela missão da 

instituição. Essas políticas têm como indicadores, além da excelência do ensino, a 

qualificação profissional, a postura pautada pela ética e cidadania desenvolvida 

através dos cursos de graduação. 

Afirma-se que essas políticas estão em sintonia com as exigências do 

mercado, uma vez que a FAMA atua nesse cenário preparando seus futuros 

profissionais. Mas, compreende-se aqui uma parceria e não uma mera subordinação 

às condições de mercado, propondo e posicionando-se na concepção de melhorias 

tanto sociais como econômicas, através do compromisso com a formação científico-

tecnológica e ética dos acadêmicos. 

O compromisso das políticas de ensino está ancorado nos princípios da 

participação e respeito às manifestações dos diversos grupos que compõem a 

comunidade acadêmica e a sociedade, bem como com a reflexão sistemática do 

projeto institucional e do diálogo interdisciplinar constante. 

Através da identidade de cada curso e em sintonia com as diretrizes 

curriculares nacionais, as Políticas de Ensino da FAMA buscam propiciar aos 

acadêmicos aprendizagem permanente, através do estreito relacionamento com a 

pesquisa e a extensão, proporcionando conhecimento também além das salas de 

aula. 

Assim, os cursos de graduação objetivam formar profissionais capazes de 

produzirem uma articulação entre o desenvolvimento de conhecimentos gerais, 

básicos e específicos de uma determinada profissão, que permitam ao graduado a 

elaboração de uma concepção de mundo e de atividades de trabalho perpassados 

pela diversidade, devido à dinâmica dos contextos que se organizam e reorganizam, 
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a todo o momento, e exigem novas ações profissionais que incorporem o genérico e 

o peculiar. 

Compatível com o acima exposto, a estrutura da organização curricular se 

concretiza na oferta de três núcleos de componentes curriculares: 

1. formação geral; 

2. formação básica; e 

3. formação específica. 

Os componentes curriculares que fazem parte do núcleo 1 visam capacitar o 

graduando a identificar e a analisar diferentes aspectos constitutivos da realidade, 

como também identificar, compreender e analisar diferentes saberes, processos de 

comunicação e especificidades culturais. 

Aqueles que constituem o núcleo 2 têm em vista habilitar o estudante a se 

apropriar dos conhecimentos nucleares da área de conhecimento na qual o seu 

curso está inserido e utilizá-los em novas construções de atividades profissionais. 

Os que fazem parte do núcleo 3 buscam habilitar o estudante a se apropriar do 

conhecimento teórico, prático e tecnológico relativo a um determinado campo de 

atuação profissional e empregá-lo de modo inovador. 

Ressalta-se a valorização constante pela Instituição, da preparação e 

qualificação de seu corpo docente e do corpo técnico-administrativo, que são 

agentes decisivos na concretização das Políticas de ensino implementadas no dia-a-

dia, nos espaços educativos da FAMA. 

Em síntese, para garantir a qualidade sempre buscando a excelência do 

Ensino, a FAMA empreende ações como: atualização dos processos pedagógicos e 

administrativos, modernização e instalação de laboratórios que atendam ás 

demandas dos cursos, efetiva qualificação do corpo docente e corpo técnico-

administrativo, ampliação do acervo bibliográfico com clara política de atualização do 

acesso, informatização de procedimentos e a disponibilização de recursos 

audiovisuais de última geração. 

O nivelamento dos alunos ingressantes é realizado sempre que necessário, 

prioritariamente nas áreas de Português e Matemática, visando possibilitar a estes 

alunos um melhor acompanhamento do curso.  
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As políticas de ensino para os cursos de graduação da FAMA guiam-se 

pelas seguintes diretrizes: 

• organizar e estruturar mecanismos que propiciem a integração das 

diferentes áreas de conhecimento e referenciais para operacionalização e avaliação 

continuada dos projetos pedagógicos dos cursos, aprimorando a qualidade 

acadêmica, o desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes relevantes 

para atender à configuração atual e demandas do mercado de trabalho e do setor 

produtivo; 

• conceber cursos de graduação com identidade e diferenciais 

competitivos específicos, fundamentados na integração do ensino com a iniciação 

científica e a extensão, via atenção às necessidades do público- alvo, a integração 

sistêmica dos currículos e o atendimento aos parâmetros legais estabelecidos pelo 

MEC; 

• desenvolver a capacidade de aprendizagem continuada e  a constante 

adaptação aos novos desafios, com elevado potencial de inserção profissional, 

espírito empreendedor, demonstrado pelo engajamento e comprometimento com os 

problemas da comunidade e do meio ambiente; 

• formar profissionais com espírito crítico para analisar e interpretar as 

informações, domínio de habilidades instrumentais básicas, senso ético e formação 

cidadã; 

• acompanhar a ação pedagógica para atendimento das contínuas e 

emergentes mudanças no processo de ensino  e aprendizagem; 

• rever e atualizar periodicamente os projetos pedagógicos, dos 

ordenamentos institucionais em conformidade com o Plano de Desenvolvimento 

Institucional - PDI e com o Projeto Pedagógico Institucional - PPI. 

 

2.5.1.2  POLÍTICA DE ENSINO  -  PÓS - GRADUAÇÃO  

A pós-graduação lato sensu pensada pela FAMA deverá refletir a 

antecipação das tendências relativas à especialização em torno das diversas áreas 

do conhecimento, considerando a vivência profissional, o estímulo à prática 

profissional para um mercado de trabalho que muda rapidamente e exige pessoas 

cada vez mais preparadas. 
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Portanto, deverá utilizar o conceito de interdisciplinaridade e proporcionar 

conhecimentos para a construção e gestão de diferenciais competitivos e proposição 

de valor, percursos alternativos de formação, de forma compatível com os avanços 

científicos e tecnológicos. 

Os cursos devem ser elencados considerando a demanda regional e os 

avanços tecnológicos. 

Assim, exigirá professores mestres, doutores e profissionais de destaque em 

sua área de atuação, conteúdos atualizados com as exigências atuais, componentes 

curriculares desenvolvidos por meio de metodologias avançadas e ampla troca de 

experiência. 

A FAMA atua na área de pós-graduação desde 2002. Foram promovidos 

vários cursos de pós-graduação em nível de especialização lato-sensu, permitindo o 

aperfeiçoamento necessário a diversos profissionais.       

As políticas de ensino para os cursos de pós-graduação da FAMA guiam-se 

pelas seguintes diretrizes: 

• formar profissionais criadores, capazes de desenvolver novas técnicas 

e processos tendo em vista a expansão da indústria brasileira e as necessidades do 

desenvolvimento nacional em todos os setores; 

• abranger as áreas e linhas correlatas à graduação, mediante 

diagnósticos prévios e observância dos aspectos legais, organização sistêmica dos 

componentes curriculares, organização acadêmica e administrativa e gestão do 

corpo docente; 

• estabelecer de relações de cooperação e parcerias com outras 

instituições de ensino e pesquisa para implementar os programas de pós- 

graduação. 

 

2.5.1.3   POLÍTICA DA MODALIDADE EAD 

Fortalecer a modalidade de Educação a Distância enquanto oportunidade de 

acesso à educação superior por meio das tecnologias de informação e 

comunicação, mediadas por professores e tutores com a marca do perfil do egresso 

FAMA.  

A política da modalidade EaD na FAMA guiam-se pelas seguintes diretrizes: 
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• consolidar o modelo de educação a distância da FAMA; 

• instituir mecanismos que evitem a evasão dos estudantes; 

• oportunizar a formação de professores para o desenvolvimento de conteúdos 

e metodologias; 

• qualificar a equipe multidisciplinar para a produção de material didático 

pedagógico; 

• avaliar a disponibilidade e a qualidade de conteúdos já produzidos para a 

definição da necessidade de sua produção interna, considerando a 

conveniência técnica e econômica; 

• zelar pela sustentabilidade econômico-financeira da educação a distância e 

dos setores institucionais vinculados à sua gestão. 

 

2.5.2 POLÍTICAS DE EXTENSÃO 

A extensão universitária na FAMA tem-se firmado na prática cotidiana como 

um elo de permanente interação com a sociedade, especialmente com as 

comunidades e segmentos populares de Iturama e Região. Essa postura requer o 

rompimento da compreensão tradicional da extensão como difusão de 

conhecimentos. Significa dizer que a produção do conhecimento pela prática da 

extensão, acontece a partir do encontro do saber acadêmico com os diversos outros 

conhecimentos possíveis. 

Essa postura dialógica, e não impositiva, resultante da participação e do 

confronto com a realidade, implica a formação mais qualificada e engajada dos 

estudantes; a atualização e qualificação do professor, ampliando os conteúdos 

trabalhados em sala de aula; e, sobretudo, a transformação social, pois o 

conhecimento produzido imediatamente será apropriado por quem dele necessite. 

Nessa perspectiva, para o estabelecimento da extensão na FAMA, várias 

ações articuladas e concomitantes são empreendidas. Normas e incentivos tem sido 

criado para desenvolver um ambiente de motivação, por exemplo, a obrigatoriedade 

da ação extensionista nos currículos dos cursos de graduação enquanto atividade 

complementar. 

Na relação com a sociedade e suas instituições tem-se procurado 

estabelecer as parcerias para a promoção do acesso de pessoas e segmentos 
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populares às políticas públicas. Nesse particular, a política de extensão da FAMA 

tem contribuído para a geração de trabalho e renda, educação ambiental e 

desenvolvimento sustentável, combate ao analfabetismo, inclusão digital, formação 

de professores, inclusão, preservação da cultura afro brasileira e indígena e outras 

iniciativas de igual importância social e acadêmica. 

Para os próximos cinco anos, deverá se intensificar o processo de 

institucionalização da extensão na FAMA, considerando as ações estruturantes já 

implementadas. Contudo não se pode, em momento algum, deixar de estabelecer 

estratégias que visem ao alcance dos objetivos fundamentais: 

a) reafirmar a extensão como indispensável na formação e qualificação da 

comunidade acadêmica, construída no confronto com a realidade social; 

b) integrar as políticas de extensão às demais políticas de ensino superior; e 

c) inserir a extensão no mesmo nível e articulada ao Ensino e à Pesquisa. 

Na FAMA pretende-se que a extensão seja capaz de: 

I. articular-se com o desenvolvimento das atividades de ensino e de pesquisa; 

II. propiciar uma abordagem multidisciplinar e interdisciplinar, pressupondo 

interação entre os conhecimentos técnicos, ecológicos, sociais, econômicos, 

culturais e políticos; 

III. auxiliar na promoção do desenvolvimento sustentável, alicerçando-se nas 

prioridades do local, regional e do país, nesta ordem, e 

IV. promover a articulação da FAMA com a comunidade e seus segmentos 

significativos, inclusive órgãos públicos. 

 

2.5.2.1 POLÍTICA DE CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO 

A curricularização da extensão é um processo pelo qual as atividades 

extensionistas desenvolvidas pelos alunos são alinhadas aos Projetos Político 

Pedagógicos (PPCs) dos Cursos e são creditadas durante todo o período curricular. 

Com a curricularização da extensão, os cursos deverão ter em seus PPCs 

uma ou mais modalidades de atividades curricularizadas, isso permitirá que: 

a) mais estudantes tenham oportunidade de realizar atividades extensionistas; 

b) os estudantes possam se matricular ou se inscrever em diferentes 

modalidades de extensão, independente da área que estudam; 
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c) a matriz curricular do curso de graduação já preveja atividades extensionistas 

que complementem o Ensino e a Pesquisa; 

d) a formação do discente será mais rica e diversificada, dado a possibilidade de 

interdisciplinaridade; 

e) haja um estímulo contínuo do protagonismo do discente; 

f) a integração da comunidade interna da FAMA com a comunidade externa: 

municipais, estaduais e dos países parceiros da FAMA. 

g) que a extensão seja executada em espaços físicos e virtuais para o alcance 

desse diálogo; 

h) contemple as especificidades do corpo discente, em especial os discentes 

trabalhadores, gestantes e pessoas com deficiência; 

i) contemple a diversidade étnico-racial, de gênero, sexualidade e de classe. 

Os pilares da política de curricularização da extensão na FAMA são: 

1. Transdisciplinaridade 

A FAMA deve contemplar nos currículos de seus cursos ações 

extensionistas que tenham como princípio a interlocução de saberes provenientes 

de diferentes cursos de graduação, permitindo que os estudantes possam criar 

conhecimentos transdisciplinares. 

2. Protagonismo Estudantil 

A FAMA deve contemplar nos currículos de seus cursos ações 

extensionistas que tenham como princípio o protagonismo dos estudantes, 

permitindo que estes possam desenvolver a autonomia, criatividade e interlocução 

entre a sociedade e a faculdade. 

3. Protagonismo das Comunidades 

A FAMA deve contemplar nos currículos de seus cursos ações 

extensionistas dedicadas a criar conexões entre estudantes com as comunidades 

interiorizadas, vulneráveis e periféricas que circundam o campus da FAMA, de modo 

que sejam construídos saberes dialógicos atendendo às demandas dessas 

comunidades. 

4. Diversidade 

A FAMA deve contemplar nos currículos de seus cursos ações 

extensionistas que incluam a diversidade do corpo discente, em especial os 
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discentes trabalhadores, gestantes e pessoas com deficiência e a diversidade 

étnico-racial, de gênero, sexualidade e de classe. 

 

2.5.3. POLÍTICA DE PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

A FAMA considera a pesquisa indispensável para a concretização de seu 

projeto acadêmico, que pressupõe a articulação sistemática e indissociável do 

ensino, pesquisa e extensão na formação dos futuros profissionais, entendendo que 

a construção do saber científico é fundamental na formação de profissionais 

capazes de se posicionar e atender às demandas da sociedade. 

Estimula a articulação entre as Linhas de Pesquisa com as várias áreas do 

conhecimento, assim como o fortalecimento das áreas específicas, potencializando 

a missão institucional e a inserção da Faculdade no contexto nacional e 

internacional, de forma integrada aos projetos pedagógicos dos cursos de 

graduação e às atividades de extensão da Faculdade. 

Acredita ainda que a pesquisa é fundamental na prática docente, juntamente 

com o ensino e a extensão, evitando assim que o professor será mero reprodutor de 

conteúdo. 

Considera, ainda, a Iniciação Científica como uma prática acadêmica de 

inserção de alunos de graduação na pesquisa científica, desenvolvida 

prioritariamente enquanto pesquisa bibliográfica. Na FAMA a pesquisa pode ser 

desenvolvida nos seguintes programas: 

a. Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 

(PIBIC/FAMA) - é um programa centrado na iniciação científica de novos talentos 

em todas as áreas de conhecimento. Voltado para o aluno de graduação, e servindo 

de incentivo à formação, privilegia a participação ativa de alunos em projetos de 

pesquisa com qualidade acadêmica, mérito científico e orientação adequada e 

continuada. Os projetos culminam com um trabalho final avaliado e valorizado, 

fornecendo retorno imediato ao bolsista, com vistas à continuidade de sua formação, 

de modo particular, na pós-graduação.  

O PIBIC/FAMA obterá anualmente, da Instituição Ituramense de Ensino 

Superior (INSTITUES), uma quota de bolsas de iniciação científica que serão 

distribuídas de acordo com critérios de mérito acadêmico. O desenvolvimento do 
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aluno bolsista será acompanhado pela Coordenação de curso através de relatórios 

semestrais e em eventos científicos onde todos os bolsistas terão a obrigação de 

apresentar seus trabalhos.  

b. Programa de Iniciação Científica (PIC/ FAMA) - envolve todos os 

alunos que desenvolvem atividades de IC na FAMA, sejam com bolsas concedidas 

por instituições de fomento  (CNPq/Fapemig) ou ainda sem bolsas, desde que 

cumpram com os requisitos estabelecidos pela Instituição.  

A FAMA compromete-se com a produção do conhecimento, tendo em vista a 

participação na melhoria da qualidade de vida da sociedade que atua. Para tal, 

entende-se que o fortalecimento da pesquisa, agrega valor aos processos, produtos 

e serviços produzidos em Iturama e região, fomentando intensamente o processo de 

inclusão social. 

Nesta direção, a pesquisa na FAMA orienta-se pelos seguintes objetivos: 

• desenvolver um conjunto de instrumentos que estimule a utilização do 

conhecimento gerado pela pesquisa aqui desenvolvida, de modo a produzir um 

crescimento econômico-sustentável;  

• estimular a pesquisa e, a partir do conhecimento gerado, agregar valor à 

produtos, processos e serviços;  

• despertar vocação científica e incentivar novos talentos potenciais entre 

estudantes de graduação; 

• possibilitar ações extensionistas visando sanar lacunas/deficiências 

diagnosticadas pela pesquisa; 

• estimular a inovação tecnológica entre os pesquisadores e despertar a 

consciência com relação ao importante papel da inovação para o aumento da 

competitividade da nossa economia; 

• possibilitar através da pesquisa o desenvolvimento sustentável regional. 

 

2.5.4. POLÍTICAS E AÇÕES DE ESTÍMULO À DIFUSÃO PARA A PRODUÇÃO 

ACADÊMICA DOCENTE 

A FAMA contribui na difusão das produções acadêmicas: científica, didático-

pedagógica, tecnológica, artística e cultural por meio de: 
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• publicação de revista acadêmica que possua significativo valor científico, 

tecnológico e cultural (para difusão das produções acadêmicas: científica, didático-

pedagógica, tecnológica, artística e cultural produzidas na Instituição ou em outras 

organizações); 

• parceria com editoras e com entidades congêneres visando a publicação 

de trabalhos desenvolvidos pelos docentes; 

• publicação e/ou disponibilização on-line dos trabalhos de conclusão de 

curso, publicações específicas de interesse institucional e de seus cursos, 

dissertações e teses / outras produções originárias de pesquisa, ou obras de 

relevância artística e cultural; 

• disponibilização on-line de bases de dados e de periódicos científicos das 

diferentes áreas do conhecimento (temas transversais); 

• estímulo à inserção de temas científicos, tecnológicos, artísticos e culturais, 

da área dos cursos ofertados ou de temas transversais, na agenda dos veículos de 

comunicação através de informações veiculadas em noticiário impresso, televisivo, 

radiofônico ou pela Internet; contribuindo com a democratização do conhecimento 

científico, facilitada pelo uso de uma linguagem acessível à maioria, levando-se em 

consideração o entendimento de que o acesso às informações científicas e 

tecnológicas pode contribuir com a melhoria da qualidade de vida e com a tomada 

de decisões; 

• desenvolvimento e participação em atividades de extensão, ações 

comunitárias, promoção e participação em concursos, eventos, reuniões científicas e 

culturais, seminários, congressos etc.; 

• incentivo financeiro, conforme previsto no plano de investimentos e na 

previsão orçamentária deste PDI para participação docente em eventos de difusão 

de conhecimento. 

 

2.5.5. POLÍTICAS E AÇÕES DE ESTÍMULO À PRODUÇÃO DISCENTE E A  

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS (GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO) 

A FAMA contribui na difusão das produções acadêmicas: científica, didático-

pedagógica, tecnológica, artística e cultural por meio de: 
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• publicação de revista acadêmica que possua significativo valor científico, 

tecnológico e cultural (para difusão das produções acadêmicas: científica, didático-

pedagógica, tecnológica, artística e cultural produzidas na Instituição ou em outras 

organizações); 

• parceria com editoras e com entidades congêneres visando a publicação 

de trabalhos desenvolvidos pelos discentes; 

• publicação e/ou disponibilização on-line dos trabalhos de conclusão de 

curso, publicações específicas de interesse institucional e de seus cursos, 

dissertações e teses / outras produções originárias de pesquisa, ou obras de 

relevância artística e cultural; 

• estímulo à inserção de temas científicos, tecnológicos, artísticos e culturais, 

da área dos cursos ofertados ou de temas transversais, na agenda dos veículos de 

comunicação através de informações veiculadas em noticiário impresso, televisivo, 

radiofônico ou pela Internet; contribuindo com a democratização do conhecimento 

científico, facilitada pelo uso de uma linguagem acessível à maioria, levando-se em 

consideração o entendimento de que o acesso às informações científicas e  

tecnológicas pode contribuir com a melhoria da qualidade de vida e com a tomada 

de decisões; 

• desenvolvimento e participação em atividades de extensão, ações 

comunitárias, promoção e participação em concursos, eventos, reuniões científicas e 

culturais, seminários, congressos etc.; 

• incentivo financeiro, conforme previsto no plano de investimentos e na 

previsão orçamentária deste PDI para participação discente em eventos de difusão 

de conhecimento. 

A FAMA oferece apoio para a participação de alunos em eventos como 

congressos, encontros, seminários e etc. Para tanto, divulga agenda de eventos 

relacionados às áreas dos cursos ministrados e oferece auxílio financeiro para 

alunos que participarem na condição de expositor. 

A FAMA também realiza regularmente atividades dessa natureza 

envolvendo toda a comunidade acadêmica e membros da comunidade externa. Com 

vista à consolidação dos objetivos institucionais, a IES promove atividades 

extracurriculares tais como: semanas de estudo, semanas acadêmicas, seminários, 
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palestras, jornadas e ciclos de atualização profissional, dentre outras. As atividades 

extracurriculares são atividades institucionais relacionadas às áreas dos cursos 

oferecidos e visam a integração da comunidade acadêmica, além de complementar 

a formação interdisciplinar discente. 

Além disso, apoia a divulgação de trabalhos de autoria dos seus alunos, 

mediante incentivos para publicação em canais próprios ou de terceiros e realização 

de eventos para exposição dos mesmos. 

E com o fim de fomentar a produção científica discente, devem ser 

incentivadas as seguintes ações: 

a) fortalecer os programas de iniciação científica (PIC/PIBIC) na Faculdade. 

b) estimular a formação sistemática de pesquisadores bolsistas e 

voluntários, com vistas à qualificação profissional e à preparação para pós-

graduação. 

c) aproximar alunos de graduação e pós-graduação em reuniões temáticas 

de interesse comum. 

d) incentivar projetos de ensino e pesquisa referentes a aspectos sociais 

mais imediatos, na esfera de atuação da FAMA. 

e) incentivar à promoção de eventos voltados para questões sociais. 

f) vincular preferencialmente projetos de pesquisa a disciplinas da 

graduação ou pós-graduação. 

g) aperfeiçoar a divulgação dos mecanismos de fomento, para aumentar o 

nível de participação. 

h) desenvolver um programa de atividades envolvendo direitos humanos e 

cidadania, inclusão social e questões étnico-racial e da diversidade, propiciando o 

conhecimento e a reflexão dos problemas sociais; a compreensão da situação 

específica da região e no contexto nacional, no que se refere a esses problemas; 

reflexões sobre as relações entre o mundo do trabalho e os problemas sociais; a 

formulação de estratégias de ação social para intervir nesse processo. 

j) promover conferências e atividades complementares. 

A fim de estimular a formação continuada de alunos e egressos, a IES 

deverá aumentar as condições de acesso dos alunos e egressos as informações. 

Para isto, devem ser realizadas as seguintes ações: 
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• ofertar cursos de pós-graduação que contemplam campos de saber 

específicos, e podem envolver mais de uma área de conhecimento. 

• incentivar ações interdisciplinares, e outras atividades de caráter 

complementar, eventuais ou permanentes de conexão entre disciplinas regulares. 

 

2.5.6 POLÍTICA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA – INCLUSÃO SOCIAL 

O conceito de inclusão social está basicamente relacionado ao acesso de 

todos aos benefícios oferecidos pela sociedade, tendo como fundamento o respeito 

às diferenças, o exercício da cidadania e a dignidade humana. Refere-se, portanto, 

às questões de igualdade de acesso a bens culturais, tecnologias, informações e 

serviços, bem como a valorização das expressões culturais, as escolhas religiosas, 

a diversidade étnico-racial e a orientação sexual, sendo o princípio do respeito à 

diversidade o que mais atende a questão da inclusão social. 

O Brasil, um país indígena, colonizado por europeus, formado pela mão de 

obra negra escrava, apresenta uma ampla riqueza cultural e encontra-se em 

desenvolvimento, porém ainda apresenta grande número de pessoas sem acesso a 

um dos requisitos básicos para o desenvolvimento econômico, a educação. 

Neste sentido, a FAMA entende que no âmbito de sua atuação, o processo 

de inclusão social requer Diretrizes Políticas, quais sejam: 

• oferecer educação de qualidade a todas as pessoas independente de sua 

etnia, gênero, credo e condição socioeconômica; 

• possibilitar acesso a programas de financiamento para estudantes com baixo 

poder aquisitivo; 

• propiciar as condições necessárias aos ingressantes para a permanência nos 

cursos de graduação; 

• desenvolver ações voltadas para os grupos da terceira idade; 

• apoiar eventos, pesquisas e publicações relacionadas à inclusão social; 

• realizar programa de nivelamento, apoio psicopedagógico e incentivo à 

iniciação científica, tendo como meta a inclusão social; 

• fomentar programas de valorização da diversidade, de ações de voluntariado 

e medidas socioeducativas. 

• desenvolver ações que promovam a igualdade étnico-racial. 
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2.5.7 POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA E 

PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO 

AUTISTA 

 

Atenta às legislações sobre os requisitos de acessibilidade de alunos que 

apresentam deficiências, assim como a Política Nacional de Proteção dos Direitos 

da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista a FAMA determinou políticas que 

reconhecem as necessidades diversas dos seus alunos, acomodando os estilos e 

ritmos de aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade a todos, por 

meio de metodologias de ensino apropriadas, arranjos organizacionais, uso de 

recursos diversificados e parceria com as organizações especializadas que 

permitam o acesso, a permanência e conclusão dos estudos.  

A Política de atendimento aos alunos com deficiência  ou com Transtorno do 

Espectro Autista obedecerá aos seguintes princípios: 

• desenvolver ações de modo a assegurar a plena integração do aluno; 

• estabelecer mecanismos e instrumentos legais e operacionais que assegurem 

aos alunos pleno exercício de seus direitos básicos; e 

• respeitar às pessoas com deficiência ou com Transtorno do Espectro Autista . 

• adaptar currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 

escolar, para atender às necessidades individuais; 

• promover atendimento especializado com professores ou profissionais com 

especialização adequada; 

• adequar a estrutura física, o mobiliário e os equipamentos da FAMA para 

atender as diferentes demandas, 

• garantir a permanência do aluno com deficiência ou com Transtorno do 

Espectro Autista nas salas regulares de ensino, com atendimento das necessidades 

específicas e as devidas adaptações curriculares; 

• integração das pessoas com deficiência ou com Transtorno do Espectro 

Autista nas atividades artísticas e culturais da instituição e no Núcleo de Apoio ao 

Discente – NAD oferecendo, quando necessário, atendimento individualizado; 
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• realizar um trabalho conjunto com o CIEE3 para encaminhar o educando ao 

mundo de trabalho; 

• romper as barreiras culturais, afetivas e educacionais, que dificultam a 

inclusão das pessoas com deficiência ou com Transtorno do Espectro Autista na 

Faculdade; 

• promover educação continuada aos funcionários técnico-administrativos e 

professores visando o melhor atendimento à pessoas com deficiência (física, 

motora, sensorial, ou mental) ou com Transtorno do Espectro Autista. 

 

2.5.8  POLÍTICA PARA A RESPONSABILIDADE SOCIAL 

A responsabilidade social na FAMA é um tema que deve estar presente nas 

atividades e ações empreendidas pelos docentes, discentes e técnicos 

administrativos. Deve ser considerada nos projetos pedagógicos dos cursos (PPC) 

de forma transversal, estando presente no modelo de ensino, pesquisa e extensão, 

de gestão bem como dos diferentes processos de avaliação. 

Portanto a FAMA construirá sua política de Responsabilidade Social, 

visando à inclusão social e cidadania de seus discentes, docentes, funcionários e a 

sociedade em geral. 

Nesse sentido, a FAMA procura sempre conscientizar, orientar e estimular 

práticas socialmente responsáveis, tais como: a disseminação de conhecimentos 

sobre a responsabilidade social e o incentivo de ações indutoras de valores à 

sociedade.  

 Na perspectiva das instituições de ensino superior, a FAMA se defronta 

simultaneamente com a necessidade de qualificar seus discentes contemplando as 

variáveis ambientais, e responsabilidade ética e social na sua formação, e também 

de internalizar as práticas mais adequadas de gestão. Na medida em que a 

Instituição evolui nessas práticas estará contribuindo para a construção de uma 

sociedade mais justa, inclusiva, econômica, social, ética e ambientalmente 

responsável.   

A responsabilidade social inclui como subtemas: educação ambiental e 

sustentabilidade, o desenvolvimento econômico e social, a memória cultural, 
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produção artística e do patrimônio cultural, a educação em direitos humanos assim 

como das relações étnico-raciais e ensino da história e cultura indígena e afro-

brasileira. 

2.5.8.1 Educação Ambiental e Sustentabilidade  

A Educação Ambiental visa à construção de conhecimentos, ao 

desenvolvimento de habilidades, atitudes e valores sociais, ao cuidado com a 

comunidade de vida, a justiça e a equidade socioambiental, e a proteção do meio 

ambiente natural e construído, sendo construída com responsabilidade cidadã, na 

reciprocidade das relações dos seres humanos entre si e com a natureza.  

A inserção dos conhecimentos concernentes à Educação Ambiental nos 

currículos dos cursos oferecidos pela FAMA, pode ocorrer:  

I - pela transversalidade, mediante temas relacionados com o meio ambiente 

e a sustentabilidade socioambiental;  

II - como conteúdo dos componentes já constantes do currículo;  

III - pela combinação de transversalidade e de tratamento nos componentes 

curriculares. 

Os cursos de licenciatura, que qualificam para a docência na Educação 

Básica, e os cursos e programas de pós-graduação, qualificadores para a docência 

na Educação Superior, devem incluir formação com essa dimensão, com foco na 

metodologia integrada e interdisciplinar. 

 Além da inserção da educação ambiental nos currículos dos seus cursos, a   

FAMA vem desenvolvendo projetos, programas e ações que demonstram a 

responsabilidade ambiental e sustentável da instituição.  

A FAMA, através do planejamento curricular e da gestão institucional devem: 

I - estimular:  

a) visão integrada, multidimensional da área ambiental, considerando o 

estudo da diversidade biogeográfica e seus processos ecológicos vitais, as 

influências políticas, sociais, econômicas, psicológicas, dentre outras, na relação 

entre sociedade, meio ambiente, natureza, cultura, ciência e tecnologia;  

b) pensamento crítico por meio de estudos filosóficos, científicos, 

socioeconômicos, políticos e históricos, na ótica da sustentabilidade socioambiental, 

valorizando a participação, a cooperação e a ética;  
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c) reconhecimento e valorização da diversidade dos múltiplos saberes e 

olhares científicos e populares sobre o meio ambiente, em especial de povos 

originários e de comunidades tradicionais;  

d) vivências que promovam o reconhecimento, o respeito, a 

responsabilidade e o convívio cuidadoso com os seres vivos e seu habitat;  

e) reflexão sobre as desigualdades socioeconômicas e seus impactos 

ambientais, que recaem principalmente sobre os grupos vulneráveis, visando à 

conquista da justiça ambiental;  

f) uso das diferentes linguagens para a produção e a socialização de ações 

e experiências coletivas de educomunicação, a qual propõe a integração da 

comunicação com o uso de recursos tecnológicos na aprendizagem.  

II - contribuir para:  

a) o reconhecimento da importância dos aspectos constituintes e 

determinantes da dinâmica da natureza, contextualizando os conhecimentos a partir 

da paisagem, da bacia hidrográfica, do bioma, do clima, dos processos geológicos, 

das ações antrópicas e suas interações sociais e políticas, analisando os diferentes 

recortes territoriais, cujas riquezas e potencialidades, usos e problemas devem ser 

identificados e compreendidos segundo a gênese e a dinâmica da natureza e das 

alterações provocadas pela sociedade;  

b) a revisão de práticas escolares fragmentadas buscando construir outras 

práticas que considerem a interferência do ambiente na qualidade de vida das 

sociedades humanas nas diversas dimensões local, regional e planetária;  

c) o estabelecimento das relações entre as mudanças do clima e o atual 

modelo de produção, consumo, organização social, visando à prevenção de 

desastres ambientais e à proteção das comunidades;  

d) a promoção do cuidado e responsabilidade com as diversas formas de 

vida, do respeito às pessoas, culturas e comunidades;  

e) a valorização dos conhecimentos referentes à saúde ambiental, inclusive 

no meio ambiente de trabalho, com ênfase na promoção da saúde para melhoria da 

qualidade de vida;  
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f) a construção da cidadania planetária a partir da perspectiva crítica e 

transformadora dos desafios ambientais a serem enfrentados pelas atuais e futuras 

gerações.  

III - promover:  

a) observação e estudo da natureza e de seus sistemas de funcionamento 

para possibilitar a descoberta de como as formas de vida relacionam-se entre si e os 

ciclos naturais interligam-se e integram-se uns aos outros;  

b) ações pedagógicas que permitam aos sujeitos a compreensão crítica da 

dimensão ética e política das questões socioambientais, situadas tanto na esfera 

individual, como na esfera pública;  

c) projetos e atividades, inclusive artísticas e lúdicas, que valorizem o 

sentido de pertencimento dos seres humanos à natureza, a diversidade dos seres 

vivos, as diferentes culturas locais, a tradição oral, entre outras, inclusive 

desenvolvidas em espaços nos quais os estudantes se identifiquem como 

integrantes da natureza, estimulando a percepção do meio ambiente como 

fundamental para o exercício da cidadania;  

d) experiências que contemplem a produção de conhecimentos científicos, 

socioambientalmente responsáveis, a interação, o cuidado, a preservação e o 

conhecimento da sociobiodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra;  

e) trabalho de comissões, grupos ou outras formas de atuação coletiva 

favoráveis à promoção de educação entre pares, para participação no planejamento, 

execução, avaliação e gestão de projetos de intervenção e ações de 

sustentabilidade socioambiental na instituição educacional e na comunidade, com 

foco na prevenção de riscos, na proteção e preservação do meio ambiente e da 

saúde humana e na construção de sociedades sustentáveis. 

 

2.5.8.2 Desenvolvimento Econômico e Social 

Dentre as diversas possibilidades que a FAMA adota como Instituição de 

Educação Superior para exercer o seu compromisso social, apontam-se duas 

dimensões importantes: a formação pessoal e a transformação social. 

A função essencial da FAMA configura-se no desenvolvimento pleno do 

educando, abrangendo capacitação para o trabalho e exercício da cidadania, 
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traduzida, articulada e/ou complementada em inserção na realidade social, 

envolvimento com projetos comunitários e implementação de propostas e ações que 

contribuam para a transformação social, considerando o desenvolvimento 

econômico e social, melhoria da infraestrutura urbana e local, melhoria das 

condições e qualidade de vida da população e projetos de inovação social. 

 

2.5.8.3 Preservação da Memória Cultural, Produção Artística e do Patrimônio 

Cultural 

A FAMA tem como objetivo para a preservação à memória cultural, 

produção artística e do patrimônio cultural desenvolver ações em favor da 

preservação do patrimônio cultural e da memória e divulgando e promovendo 

estudos sobre a produção artística e cultural de Iturama e região. 

 

2.8.5.4 Educação das Relações Étnico-Raciais e Ensino da História e Cultura 

Indígena e Afro-Brasileira 

As ações decorrentes das relações étnico-raciais e do ensino da  história e 

cultura indígena e afro-brasileira devem contemplar diversos aspectos da história e 

da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois 

grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos 

negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o 

negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas 

contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. 

A FAMA tem como objetivo desenvolver ações que possibilitem o estudo das 

relações étnico-raciais divulgando a produção de conhecimentos, bem como de 

atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos quanto a pluralidade étnico-

racial, tornando-os capazes de interagir e de negociar objetivos comuns que 

garantam, a todos, respeito aos direitos legais e valorização de identidade, na busca 

da consolidação da democracia brasileira. 

Além disso, estas ações, deve favorecer o desenvolvimento de ações que 

contemplem o ensino da  história e cultura indígena e afro-brasileira, reconhecendo 

e valorizando a identidade, história e cultura dos afro-brasileiros, bem como a 
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garantia de reconhecimento e igualdade de valorização das raízes africanas da 

nação brasileira, ao lado das indígenas, europeias, asiáticas. 

A FAMA incluirá nos conteúdos de disciplinas e atividades curriculares dos 

seus cursos, a Educação das Relações étnico-raciais, bem como o tratamento de 

questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes, nos termos da 

legislação pertinente. 

 

2.5.9 POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PARA OS DIREITOS HUMANOS 

A Educação em Direitos Humanos, refere-se ao uso de concepções e 

práticas educativas fundadas nos Direitos Humanos e em seus processos de 

promoção, proteção, defesa e aplicação na vida cotidiana e cidadã de sujeitos de 

direitos e de responsabilidades individuais e coletivas.  

A FAMA desenvolverá ações na área de Educação em Direitos Humanos 

referentes ao uso de concepções e práticas educativas fundadas nos Direitos 

Humanos e em seus processos de promoção, proteção, defesa e aplicação na vida 

cotidiana e cidadã de sujeitos de direitos e de responsabilidades individuais e 

coletivas. 

Os cursos oferecidos pela FAMA deverão, em sua organização curricular, 

inserir conhecimentos concernentes à Educação em Direitos Humanos das 

seguintes formas:  

I - pela transversalidade, por meio de temas relacionados aos Direitos 

Humanos e tratados interdisciplinarmente;  

II - como um conteúdo específico de uma das disciplinas já existentes no 

currículo escolar;  

III - de maneira mista, ou seja, combinando transversalidade e 

disciplinaridade. 

A Educação em Direitos Humanos deverá orientar a formação inicial e 

continuada de todos(as) os(as) profissionais da educação, sendo componente 

curricular obrigatório nos cursos destinados a esses profissionais.  

A Educação em Direitos Humanos deverá estar presente na formação inicial 

e continuada de todos(as) os(as) profissionais das diferentes áreas do 

conhecimento.  
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A Educação em Direitos Humanos tem como objetivo central a formação 

para a vida e para a convivência, no exercício cotidiano dos Direitos Humanos como 

forma de vida e de organização social, política, econômica e cultural nos níveis 

regionais, nacionais e planetário, norteando-se pelos seguintes princípios, que 

devem ser alcançados pela FAMA:  

I – dignidade humana  

II – igualdade de direitos  

III – reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades  

IV – laicidade do Estado  

V – democracia na educação  

VI – transversalidade, vivência e globalidade  

VII – sustentabilidade socioambiental: 

Deve-se ainda: 

• garantir a Educação em Direitos Humanos como parte integrante do processo 

educativo; 

• fomentar a defesa dos direitos humanos e dos valores da democracia; 

• formar o cidadão para o compromisso ético; 

• conscientizar o aluno sobre a importância de participar da vida democrática; 

• promover, na comunidade acadêmica e na sociedade, os valores da 

tolerância, do respeito, da solidariedade, da fraternidade, da justiça, da inclusão, da 

pluralidade e da sustentabilidade; 

• incentivar e disseminar medidas protetivas voltadas para segmentos da 

população, tais como crianças e adolescentes; idosos; pessoas com deficiência; 

população negra, indígena e cigana; mulheres vítimas de opressão de gênero; 

lésbicas, gays e transgêneros; menores abrigados ou em processo de adoção; 

sentenciados e refugiados.  

• ampliar a relação entre a FAMA e a sociedade com o objetivo de promover e 

efetivar os Direitos Humanos. 

 

2.5.10 POLÍTICA INSTITUCIONAL DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO 

CORPO DOCENTE E TÉCNICO ADMINISTRATIVO  
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A Política Institucional de formação e capacitação do corpo docente e 

Técnico-administrativo da FAMA caracteriza-se como um mecanismo de apoio 

institucional à participação dos colaboradores em processos de qualificação e 

capacitação (titulação, atualização e participação em eventos). Neste sentido, 

compreende a realização de cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu, 

atividades de atualização, desenvolvimento e participação em eventos de caráter 

científico ou cultural, que poderão ocorrer dentro ou fora da FAMA. 

São objetivos da Política Institucional de formação e capacitação do corpo docente e 

Técnico-administrativo da FAMA:  

I – qualificar, adequadamente, o corpo docente e técnico-administrativo da 

Instituição, oferecendo, ao mesmo tempo, condições à formação de uma equipe 

estável e comprometida com a eficiência e eficácia dos resultados esperados, 

atendendo as necessidades apontadas nos Projetos Pedagógicos dos Cursos – 

PPCs. 

II - qualificar, adequadamente, o corpo docente e técnico-administrativo da 

Instituição possibilitando a progressão de carreira, nos termos dos respectivos 

planos de cargos e salários; 

III - adotar mecanismos que promovam o acesso dos colaboradores a novos 

conhecimentos, técnicas e tecnologias próprios das áreas de atuação da IES, assim 

como à construção ou ampliação de competências profissionais;  

IV – apoiar as iniciativas individuais de ingresso e progressão em programas de pós-

graduação stricto sensu e lato sensu, garantindo o retorno para as ações de ensino, 

pesquisa e extensão da FAMA; 

V - apoiar a participação de docentes em eventos científicos, atividades internas e 

externas de formação, capacitação e aprimoramento como forma de estimular a 

pesquisa, construir conhecimentos e ampliar e disseminar a produção intelectual;  

VI - adotar mecanismos que promovam o acesso dos colaboradores a novos 

conhecimentos, técnicas e tecnologias próprios das áreas de atuação da IES, assim 

como à construção ou ampliação de competências profissionais;  

VII - estabelecer mecanismos de interação estratégica entre o Programa de 

Capacitação institucional, a Prática Docente e os mecanismos oficiais e 
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institucionais de avaliação (CPA), possibilitando intervenções mediadas por 

relatórios. 

 

2.5.11 POLÍTICAS DE GESTÃO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

As políticas de gestão e avaliação institucional para os próximos cinco anos 

estarão centradas numa atualização do sistema de planejamento da faculdade, com 

a institucionalização do planejamento estratégico tendo como norte os resultados 

oriundos da auto avaliação realizada pela Comissão Própria de Avaliação – CPA, 

assim como das deliberações dos órgãos colegiados. Desta forma observa-se uma 

participação mais efetiva da comunidade acadêmica na gestão institucional. 

São objetivos da gestão da FAMA: 

• coordenar e fomentar as atividades de caráter administrativo e operacional 

da Faculdade; 

• implementar programas de qualificação com vistas ao aprimoramento de 

seu corpo docente e técnico-administrativo, visando à formação continuada e à 

melhoria da atuação profissional; 

• promover a adequação da infraestrutura em função da qualidade das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

• manter a ouvidoria na busca de informação eficaz à gestão; 

• manter a instituição atualizada em relação às inovações tecnológicas. 

A auto avaliação institucional tem como objetivo possibilitar que os 

resultados obtidos com   essa avaliação forneçam os subsídios necessários à 

reflexão e revisão de políticas, programas e projetos que favoreçam os processos de 

gestão em todas as instâncias da FAMA. 

 

2.5.12 POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 

A comunicação  institucional interna e externa requer transparência e 

diretrizes específicas, visando consolidar a marca institucional na região e no setor 

educacional, bem como valorizar os cursos, programas e atividades gerando 

respeito, credibilidade e relevância junto à sociedade e ao mercado de trabalho. 

O site institucional reúne as informações sobre os serviços educacionais 

prestados, bem como disponibiliza à comunidade acadêmica o autoatendimento, 
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facilitando a interação com os sistemas acadêmicos e de controle administrativos da 

Instituição. 

A Ouvidoria tem como objetivo principal a integração entre a comunidade 

acadêmica, sociedade e a Instituição, por meio de um canal de comunicação 

direcionado para dar soluções imediatas e conciliadoras e ao mesmo tempo como 

fonte de informações sobre a Instituição, cursos, programas e serviços ofertados. 

A comunicação interna se faz presente, também, no setor de atendimento 

aos alunos, que se caracteriza como um espaço amplo para atendimento aos 

alunos, com iluminação e ventilação natural e artificial, acústica adequada, 

segurança e acessibilidade.  

A FAMA, entendendo a importância da divulgação de suas atividades, conta 

com Setor de Comunicação e Marketing Institucional, que fica responsável pela 

comunicação e divulgação institucional, coordenando os objetivos e as ações de 

comunicação institucional. 

Neste sentido o processo de comunicação interna e externa abrangerá as 

seguintes diretrizes: 

• promover a comunicação com a sociedade, mantendo coerência com as 

ações constantes nos documentos oficiais e de gestão; 

• promover a interação institucional que valorizem a prática da 

responsabilidade social e da cidadania, a oferta de serviços educacionais 

sintonizados com as necessidades regionais; 

• adotar procedimentos de comunicação alinhando todos os setores e áreas, 

atendendo a comunidade por meio da socialização dos conhecimentos construídos, 

utilizando recursos como cursos, capacitações, atendimentos, eventos entre outros; 

• planejar a comunicação mediante a escolha adequada de ferramentas que 

melhor se adaptem aos objetivos de cada processo; 

• utilizar de forma proativa dos canais de comunicação como o site 

institucional, as redes sociais, as rádios locais, os carros de som, as mídias 

impressas e digitais, outdoor, e-mail entre outros; 

• divulgar as informações contidas nos documentos institucionais 

(regulamentos, portarias,  manual do aluno, atas de reuniões, ordenamentos 

institucionais, etc.). 



93 

                                                                                                            
 

 

 

2.5.13 POLÍTICA PARA INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DE 

LABORATÓRIOS 

As instalações físicas foram pensadas para atender a todos os requisitos 

necessários para a realização das atividades de ensino, pesquisa e extensão que a 

Instituição oferecerá. A projeção da infraestrutura considera as orientações das 

normas arquitetônicas e atende a questões de conforto, acessibilidade e segurança 

necessários para que o corpo social possa realizar todas as atividades acadêmicas 

previstas nos projetos pedagógicos dos cursos. 

As instalações direcionadas às atividades de ensino e iniciação científica e 

laboratórios estão adequadas para esse fim e todos os ambientes contam com 

sistema de segurança, iluminação, ventilação, equipamentos e mobiliários 

adequados. 

A política da infraestrutura e equipamentos de laboratórios prevê a 

manutenção, expansão e atualização das condições das instalações e 

equipamentos de laboratório para assegurar que os alunos, docentes e demais 

funcionários terão a todo o tempo condições de desempenharem suas funções no 

que tange ao desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa, extensão e 

administrativas.  

 A  aquisição, manutenção e atualização dos equipamentos de laboratório é 

colocada em prática por meio do Plano de Aquisição, Expansão e Atualização dos 

equipamentos de laboratório. 

 

2.5.14 POLÍTICA PARA MANUTENÇÃO E GUARDA DO ACERVO ACADÊMICO  

A FAMA deve manter permanentemente organizado e em condições 

adequadas de conservação, fácil acesso e pronta consulta todo o Acervo Acadêmico 

sob sua guarda. 

O Acervo Acadêmico será composto de documentos e informações definidos 

no Código e na Tabela constantes na portaria MEC n° 1.224, de 18 de dezembro de 

2013, devendo a FAMA obedecer a prazos de guarda, destinações finais e 

observações previstos nessa Portaria. 
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O Acervo Acadêmico poderá ser consultado a qualquer tempo pela 

Comissão Própria de Avaliação (CPA). 

O Acervo Acadêmico poderá ser averiguado a qualquer tempo pelos órgãos 

e agentes públicos atuantes para fins de regulação, avaliação e supervisão.  

A FAMA pertencente ao sistema federal de ensino deverá manter atualizado 

no Ministério da Educação, o nome completo e número de Cadastro de Pessoas 

Físicas (CPF) do responsável pela guarda e conservação do Acervo Acadêmico, 

designado "Depositário do Acervo Acadêmico" (DAA) da Instituição. 

O representante legal da FAMA, a Mantenedora, o Depositário do Acervo 

Acadêmico e os Depositários do Acervo Acadêmico precedentes são solidariamente 

responsáveis pela manutenção e guarda do Acervo Acadêmico. 

A política de Acervo Acadêmico conta com regulamento próprio. 

 

2.5.15  POLÍTICA PARA ATUALIZAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO  

A atualização do acervo é realizada conforme a verba disponível no 

planejamento financeiro da INSTITUES.  

A indicação da bibliografia básica ou complementar é vista de acordo com o 

Plano de Ensino do Docente em consonância com o Projeto Político Pedagógico do 

Curso.   

A Política para Atualização do Acervo Bibliográfico é colocada em prática 

por meio do Plano de Aquisição, Expansão e Atualização do Acervo da Biblioteca 

Central FAMA. 

 

2.5.17 POLÍTICA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR, 

PROFESSOR-TUTOR E TÉCNICO-ADMINISTRATIVO  

A Política de formação e capacitação do professor, professor-tutor e técnico 

administrativo da FAMA caracteriza-se como um mecanismo de apoio institucional à 

participação dos colaboradores em processos de qualificação e capacitação 

(titulação, atualização e participação em eventos), e neste sentido, compreende a 

realização de cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu, atividades de 

formação continuada, desenvolvimento e participação em eventos de caráter 

científico ou cultural, que poderão ocorrer dentro ou fora da FAMA. 
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São objetivos da Política formação e capacitação do professor, professor-

tutor e técnico administrativo da FAMA: 

I – qualificar, adequadamente, o professor, professor-tutor e técnico 

administrativo da FAMA, oferecendo, ao mesmo tempo, condições à formação de 

uma equipe estável e comprometida com a eficiência e eficácia dos resultados 

esperados, atendendo as necessidades apontadas nos Projetos Pedagógicos dos 

Cursos – PPCs. 

II - qualificar, adequadamente, o professor, professor-tutor e técnico 

administrativo da FAMA  possibilitando a progressão de carreira, nos termos dos 

respectivos planos de cargos e salários. 

III - adotar mecanismos que promovam o acesso dos colaboradores a novos 

conhecimentos, técnicas e tecnologias próprios das áreas de atuação da IES, assim 

como à construção ou ampliação de competências profissionais. 

IV – apoiar as iniciativas individuais de ingresso e progressão em programas 

de pós graduação stricto sensu e lato sensu, garantindo o retorno para as ações de 

ensino, pesquisa e extensão da FAMA. 

V- apoiar a participação de docentes em eventos científicos, atividades 

internas e externas de formação, capacitação e aprimoramento como forma de 

estimular a pesquisa, construir conhecimentos e ampliar e disseminar a produção 

intelectual. 

VI - adotar mecanismos que promovam o acesso dos colaboradores a novos 

conhecimentos, técnicas e tecnologias próprios das áreas de atuação da IES, assim 

como à construção ou ampliação de competências profissionais. 

VII - estabelecer mecanismos de interação estratégica entre o Programa de 

Capacitação institucional, a Prática Docente e os mecanismos oficiais e 

institucionais de avaliação (CPA), possibilitando intervenções mediadas por 

relatórios. 
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III  CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO E DOS CURSOS 

 
3.1 CURSOS DE GRADUAÇÃO PRESENCIAIS AUTORIZADOS 

 

Quadro 01 - Cursos de graduação presenciais autorizados (2021) 

CURSO ATO DE AUTORIZAÇÃO 
RECONHECIMENTO 

VAGAS TURNO DURAÇÃO  
SEMESTRE 

CPC
CC 

 
ADMINISTRAÇÃO 

Autorizado pela Portaria Ministerial nº 890 de 21 de 
junho de 1999. Renovação de Reconhecimento: 
Portaria Ministerial nº. 206 de 25/06/2020, publicada no 
D.O.U de 07 de  julho de 2020, seção 01, página 60. 

 
100 

 

 
Noturno 

 

 
8 

 
4 

 
CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS 

Autorizado pela Portaria Ministerial nº. 375 de 08 de 
maio de 1998. Renovação de Reconhecimento: 
Portaria Ministerial nº. 206 de 25/06/2020, publicada no 
D.O.U de 07 de  julho de 2020, seção 01, página 60. 

 
90 
 

 
Noturno 

 

 
8 

 
4 

DIREITO Autorizado pela Portaria Ministerial nº. 919 de 27 de 
março de 2002. Publicada no D.O.U de 28 março de 
2002, página 10.   Renovação de Reconhecimento: 
Portaria Ministerial nº. 206 de 25/06/2020, publicada no 
D.O.U de 07 de  julho de 2020, seção 01, página 60. 

150  
Noturno 

 

 
10 

 
4 

ENGENHARIA 
CIVIL 

Autorizado pela Portaria Ministerial nº. 114 de 07 de 
março de 2013. Publicada no D.O.U de 08 de março de 
2013, seção 1, página 23. Renovação de 
Reconhecimento: Portaria Ministerial nº. 109 de 
04/02/2021, publicada no D.O.U de 05 de  fevereiro de 
2021, seção 01, página 93 

100  
Noturno 

 

 
10 

 
3 

 
PEDAGOGIA 

Autorizado pela Portaria Ministerial nº. 1.506 de 19 de 
outubro de 1999. Publicada no D.O.U de 20 de outubro 
de 1999, página 06. Renovação de Reconhecimento: 
Portaria Ministerial nº. 276 de 20/04/2018, publicada no 
D.O.U de 23 de  abril de 2018, seção 01, página 37. 

 
135 

 

 
Noturno 

 

 
7 

 
3 

PSICOLOGIA Autorizado pela Portaria nº 914 de 27 de novembro de 
2015. Publicada no D.O.U de 30 de novembro de 2015, 
seção 1, página 24. 

 
80 

 
Noturno 

 
10  

 
4 

SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO 

Autorizado pela Portaria Ministerial nº. 114 de 07 de 
março de 2013. Publicada no D.O.U de 08 de março de 
2013, seção 1, página 23. 

 
80 

 
Noturno 

 
8 

 
4 

Fonte: Sistema de controle acadêmico/sistema e-mec. 

 

O curso de Sistema de Informação não teve alunos regularmente 

matriculados desde 2016 e sua desativação voluntária foi solicitada em 10 de 

outubro de 2016 atendendo o disposto na Nota Técnica nº. 559/2013 – 

CGFPR/DIREG/SERES-MEC. O curso foi extinto, a pedido da instituição, por força 
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da Portaria nº 578, de 9 de dezembro de 2020, publicada no DOU de 11/12/2020, p. 

74 seção 01. 

  

3.2 CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU CADASTRADOS NO E-MEC 

 

Quadro 02 - Cursos de pós-graduação cadastrados no sistema e-mec (2021) 

 

DENOMINAÇÃO MODALIDADE CARGA 

HORÁRIA 

VAGAS 

Alfabetização e letramento Presencial 400h 60 

Auditoria e Perícia Contábil Presencial 504h 60 

Contabilidade gerencial, auditoria e controladoria Presencial 400h 60 

Desenvolvimento web e aplicativos móveis Presencial 712h 60 

Direito Administrativo Presencial 520h 60 

Direito Ambiental Presencial 400h 60 

Direito da Família Presencial 520h 60 

Direito do trabalho e processo de trabalho Presencial 408h 60 

Direito Penal e Processo Penal Presencial 400h 60 

Direito Processual Presencial 400h 60 

Direito Público Presencial 456h 60 

Direito societário com ênfase em cooperativismo Presencial 712h 60 

Direito tributário Presencial 400h 60 

Docência no Ensino Superior Presencial 400h 60 

Edificações e o Meio Ambiente Presencial 400h 60 

Educação Especial com ênfase em Libras Presencial 620h 60 

Educação Inclusiva: Dificuldades de 

Aprendizagem e Altas Habilidades 

Presencial 400h 60 

Educação Infantil Presencial 400h 60 

Estruturas Metálicas Presencial 400h 60 

Finanças empresariais Presencial 440h 60 
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Fundações: Projetos, Patologias e Controle de 

Qualidade 

Presencial 424h 60 

Gestão de Negócios, auditoria e controladoria Presencial 400h 60 

Gestão e tecnologia da informação Presencial 456h 60 

Gestão Empresarial e Agronegócios Presencial 400h 60 

Gestão escolar Integradora Presencial 999h 60 

Gestão Estratégica de Negócios Presencial 456h 60 

Gestão Financeira e Auditoria Presencial 640h 60 

Gestão Hospitalar e unidades de saúde pública Presencial 520h 60 

Gestão pública Presencial 400h 60 

Gestão Sulcroalcooleira e fontes de energia 

alternativa 

Presencial 520h 60 

Informática na Educação Presencial 544h 60 

MBA em auditoria e gestão de riscos 

coorporativos 

Presencial 512h 60 

MBA em contabilidade e direito tributário Presencial 430h 60 

MBA em Departamento Pessoal e Rotinas 

Trabalhistas 

Presencial 520h 60 

MBA em gestão empresarial com ênfase em 

marketing e pessoas 

Presencial 544h 60 

MBA em Marketing e Comunicação Presencial 496h 60 

MBA executivo gestão de negócios em vendas Presencial 456h 60 

Neuropsicopedagogia Presencial 488h 60 

Pedagogia Empresarial Presencial 400h 60 

Psicomotricidade aplicada à educação Presencial 400h 60 

Psicopedagogia Clínica Presencial 400h 60 

Psicopedagogia Institucional e Clínica Presencial 644h 60 

Segurança no trabalho Presencial 408h 60 

Sistemas Construtivos e Edificações Presencial 424h 60 

Solução de conflitos aplicados à educação Presencial 400h 60 

Fonte: Sistema e-mec. 
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Todos os cursos de pós-graduação lato sensu encontram-se desativados no 

sistema e-mec e, portanto, não estão com turmas em funcionamento.  

 

3.3. PROJEÇÃO DE NOVOS CURSOS  

A projeção de implantação dos novos cursos de graduação a serem 

oferecidos pela FAMA surgiu atendendo a uma demanda identificada em consulta à 

sociedade organizada de Iturama MG e região. 

 Em pesquisa qualitativa por amostragem, realizada por meio de entrevistas 

aplicadas a membros da sociedade civil organizada, alunos do ensino médio e 

personalidades integrantes de segmentos sociais atuantes representativos dos 

municípios de Iturama e região, foram relacionadas menções às potencialidades da 

região e apontadas algumas áreas mais promissoras para criação de cursos de 

graduação atendendo a necessidade regional.  

Também foi identificada a necessidade do oferecimento de cursos de 

graduação e pós-graduação na modalidade do ensino à distância. Para tanto a 

FAMA solicitará, no ano de 2022 o seu credenciamento para oferecimento de cursos 

EaD.  

A partir do levantamento da demanda regional foi elaborada a tabela abaixo: 

 

Tabela 04 - Previsão de Cursos de graduação a serem oferecidos pela FAMA (2022-2026)  
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Tabela 05 - Cursos de graduação: Estimativa de crescimento de matrículas por ano 

(2022-2026) 

Licenciatura e bacharelado  

CURSO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Administração 100 105 110 115 120 125 

Ciências Contábeis 77 80 84 88 92 97 

Direito 283 297 312 327 343 361 

Engenharia Civil 58 78 81 100 105 125 

Pedagogia  57 77 80 100 105 125 

Psicologia   105 110 115 121 127 134 

Licenciatura e bacharelado  
 

CURSO MODALIDADE CARGA 
HORÁRIA DO 

CURSO  

TEMPO DE 
INTEGRALIZAÇÃO 

SOLICITAÇÃO 
AUTORIZAÇÃO 

ANO DE 
IMPLANTAÇÃO 

VAGAS 
ANUAIS 

Administração EaD 3.000 4 anos 2022 2023 250 

Ciências 

Contábeis 

EaD 3.000 4 anos 2022 2023 250 

Pedagogia EaD 3.200 4 anos 2022 2023 250 

Enfermagem EaD 4.000 5 anos 2023 2024 250 

Arquitetura EaD 3.600 5 anos 2023 2024 250 

Medicina Presencial 7.200 6 anos 2024 2025 80 

Tecnólogos 

Gestão de 

Recursos 

Humanos 

EaD 1.600 2 anos 2023 2024 80 

Logística EaD 1.600 2 anos 2023 2024 80 

Estética e 

Cosmética  

EaD 2.000 2 anos 2023 2024 80 

Gestão do 

Agronegócio 

EaD 2.400 2 anos 2023 2024 80 

TOTAL DE VAGAS                                                               1.650 

Fonte: Pesquisa PDI FAMA 2021 
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Administração (EaD) - - 100 150 200 250 

Ciências Contábeis (EaD) - - 100 150 200 250 

Pedagogia (EaD) - - 100 150 200 250 

Enfermagem (EaD) - - - 100 150 200 

Arquitetura (EaD) - - - 100 150 200 

Medicina - - - - 80 160 

Tecnólogos 

Gestão de Recursos Humanos - - - 80 105 130 

Logística - - - 80 105 130 

Estética e Cosmética  - - - 80 105 130 

Gestão do Agronegócio - - - 80 105 130 

Total 680 747 1082 1821 2292 2797 

Fonte: Pesquisa PDI FAMA 2021 

 

Para os cursos de pós-graduação não há projeção de novos cursos, 

somente oferecimento dos cursos já existentes de acordo com a demanda regional. 

Atualmente não há alunos matriculados em cursos de pós-graduação.  
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IV. PERFIL DO CORPO DOCENTE 
 

O corpo docente da FAMA é composto de professores com pós-graduação lato 

ou stricto sensu. Para a categorização dos docentes da FAMA de acordo com o 

regime de trabalho são adotados os seguintes conceitos com fulcro na legislação 

vigente: 

• Docente horista - O regime de trabalho horista corresponde ao docente 

contratado pela instituição exclusivamente para ministrar aulas, 

independentemente da carga horária contratada, ou que não se enquadre em 

outros regimes de trabalho. 

• Docentes em tempo parcial - Docente contratado atuando com 12 ou mais 

horas semanais de trabalho na mesma instituição, reservado pelo menos 25% 

do tempo para estudos, planejamento, avaliação e orientação de estudantes. 

• Docentes em tempo integral - O regime de trabalho em tempo integral 

compreende a prestação de 40 horas semanais de trabalho, na mesma 

instituição, nele reservado o tempo de, pelo menos, 20 horas semanais para 

estudos, pesquisa, trabalhos de extensão, planejamento e avaliação.  

No ano de 2021 o corpo docente da FAMA contempla a seguinte 

distribuição: 27 especialistas, 17 mestres e 04 doutores, como pode ser verificado no 

gráfico abaixo: 

 

Gráfico 01 - Titulação do Corpo Docente FAMA – 2021 
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FONTE: Setor de Recursos Humanos 

 

O regime de trabalho dos docentes, no ano de 2021 contempla a seguinte 

distribuição: 28 professores horistas, 16 parciais e 04 integrais, como pode ser 

verificado no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 02 - Regime de trabalho do Corpo Docente FAMA – 2021 

 

 FONTE: Setor de Recursos Humanos 
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4.1 CAPACITAÇÃO DOCENTE  

A capacitação docente na FAMA é realizada por meio do Núcleo de Apoio 

Pedagógico (NAP) e do Programa Capacitação Institucional. 

O apoio docente desenvolvido pelo NAP visa complementar e aprofundar os 

conhecimentos em didática, em metodologia do ensino superior e em inclusão 

(inclusive cursos de capacitação em LIBRAS) capacitando os professores para o 

melhor desempenho das suas ações em sala de aula. 

O Programa Capacitação Institucional auxilia financeiramente o docente 

para que o mesmo possa participar de eventos científicos apresentando ou não 

trabalhos e oferece condições de ampliar os escores de titulações dos docentes da 

instituição em face dos critérios de avaliação do Ministério de Educação – MEC e 

dos requisitos de qualidade estabelecidos para o monitoramento do processo de 

ensino-aprendizagem. Dispõe de bolsas de pós-graduação lato e stricto sensu 

fomentadas pela INSTITUES. Os critérios para concessão das bolsas são definidos 

em regulamento do programa.  

 

4.2  PROGRAMA DE PROGRESSÃO DA CARREIRA DOCENTE 

O Programa de Progressão da Carreira Docente é o instrumento que 

regulamenta os procedimentos operacionais e disciplinares da política de pessoal 

docente e do Administrativo da Faculdade. O mesmo é regido por regulamento 

próprio. 

Os professores integrantes do Programa de Progressão da Carreira Docente 

são remunerados segundo a categoria funcional e o regime de trabalho, conforme os 

valores expressos na tabela salarial, aprovada e atualizada periodicamente de 

acordo com a legislação, pela Entidade Mantenedora 

 

4.3 CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DO CORPO DOCENTE 

Os critérios para seleção e contratação do corpo docente da FAMA é 

definido por regulamento específico, sendo este transcrito abaixo:  
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Art. 1º  O processo de seleção de Professor para a Faculdade Aldete Maria Alves – 

FAMA,  obedecerá às normas contidas neste regulamento. 

TÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 2º  A Instituição Ituramense de Ensino Superior, mantenedora da Faculdade 

FAMA, poderá contratar, por proposta do Conselho de Coordenações, professor 

para atender às necessidades das atividades de ensino, desde que fique 

configurada uma das seguintes situações: 

I - existência de vaga efetiva; 

II - necessidade de substituir temporariamente um professor afastado (licença saúde 

superior a 30 dias ou licença maternidade) ou impedido. 

TÍTULO II 

COMISSÃO DE SELEÇÃO 

Art. 3º  Para contratação docente deve ser formada uma Comissão de Seleção, 

sendo esta constituída pelo Diretor ou Vice Diretor Geral, pelo coordenador do curso  

no qual o docente está pleiteando aulas e por 2 docentes da instituição 

preferencialmente com título mínimo de mestre na área de conhecimento em 

análise. 

Parágrafo único Em situações emergenciais, a Comissão de Seleção, poderá ser 

constituída apenas pelo Diretor ou Vice Diretor Geral e pelo coordenador do curso  

no qual o docente está pleiteando aulas. 

Art. 4º  A comissão de seleção deverá encaminhar à Instituição Ituramense de 

Ensino Superior, mantenedora da Faculdade FAMA, o resultado do processo de 

seleção, no prazo de até 3 (três) dias úteis após a data da avaliação didática. 

PROCESSO DE SELEÇÃO 

Art. 5º.  O processo de seleção docente consistirá de: 

I - avaliação do curriculum vitae (obrigatória); 

II - avaliação didática (obrigatória); 

Art. 6º.  Na avaliação do curriculum vitae, cada membro da Comissão de Seleção 

atribuirá ao candidato uma nota na escala de zero a dez, utilizando-se, para tanto, a 

tabela constante do anexo III, que é parte integrante deste regulamento. 
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Parágrafo único.  A nota da avaliação do curriculum vitae será calculada por meio da 

soma das notas de cada membro da Comissão de Seleção e deverá ter 2 (duas) 

casas decimais com aproximação matemática. 

Art. 7º.  A avaliação didática será aberta ao público e versará sobre item do 

ementário da disciplina a qual o candidato está pleiteando a vaga, sendo que um 

candidato não poderá assistir à avaliação didática de outro candidato da mesma 

área de conhecimento ou matéria. 

§ 1º Iniciada a avaliação didática, não será permitida a entrada do público. 

§ 2º O não-comparecimento à avaliação didática, na data, horário e local pré-

estabelecidos, por qualquer motivo, implicará desclassificação automática e 

irrecorrível do candidato. 

Art. 8º  A observação da avaliação didática, será norteada segundo os critérios de 

avaliação constantes do anexo II, que é parte integrante deste regulamento, e 

deverá abranger, no mínimo, os seguintes aspectos: 

I - conhecimento específico da área ou matéria; 

II - conhecimento de natureza didático-pedagógica. 

§ 1º  A avaliação didática compreenderá parte expositiva, com duração de até 30 

(trinta) minutos, podendo cada membro da comissão julgadora, no prazo máximo de 

10 (dez) minutos, solicitar esclarecimentos relacionados com o conteúdo exposto. 

§ 2º  Ao iniciar a parte expositiva, o candidato entregará, obrigatoriamente, a cada 

membro da comissão julgadora, uma cópia do plano de aula, elaborado conforme 

anexo II, sendo que, o candidato que não entregar o plano de aula no início da prova 

didática, será automaticamente desclassificado. 

§ 3º  Durante a parte expositiva, o candidato não poderá ser interrompido, sob 

qualquer forma ou pretexto.  

§ 4º  A avaliação didática de cada candidato observará os critérios estabelecidos no 

anexo II deste regulamento, não cabendo pedido de reconsideração quanto ao 

resultado. 

Art. 9º  A nota final de cada candidato será a média aritmética ponderada das notas 

da avaliação do curriculum vitae, da prova didática ou prática e da prova  escrita, 
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quando houver,  que terão pesos 7 (sete) e 3 (três), respectivamente, e deverá ter 

duas casas decimais com aproximação matemática. 

Art. 10  Será considerado aprovado o candidato que obtiver nota final igual ou 

superior a 5,00 (cinco inteiros). 

Art. 11  A classificação será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida 

por cada candidato e, em caso de empate, terá preferência, sucessivamente, o 

candidato que: 

I - possuir maior titulação acadêmica; 

II - obtiver maior nota na avaliação didática, quando for o caso; 

III - possuir mais tempo de experiência no magistério superior (será considerada 

somente a documentação apresentada quando da inscrição); 

IV - possuir mais tempo de experiência profissional na área que pleiteia ministrar 

aulas (será considerada somente a documentação apresentada quando da 

inscrição); 

V - for mais idoso. 

Art. 12  A FAMA, uma vez de posse do resultado apresentado pela Comissão de 

Seleção, divulgará o resultado final do processo de seleção. 

 

4.4 PLANO DE EXPANSÃO DO CORPO DOCENTE 

 

Tabela 06 - Projeção da evolução do Quadro de Docentes, por Regime de Contrato 

(2022-2026) 

REGIME DE TRABALHO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Horista 28 30 32 33 34 35 

Parcial 16 18 20 25 28 30 

Integral 04 05 06 08 10 12 

TOTAL 
48 53 58 66 72 77 

FONTE: INSTITUES. 

 

Verifica-se, na evolução do regime de trabalho, uma migração gradativa para 

as categorias de regime parcial e integral conforme alterações na titulação do corpo 
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docente e maiores necessidades de horas de dedicação para atividades 

administrativas, de extensão e pesquisa científica. 

 

Tabela 07 - Projeção da evolução de Docentes por Titulação (2022-2026) 

REGIME DE TRABALHO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Especialista 27 29 30 30 30 30 

Mestre 17 19 22 26 30 32 

Doutor 04 05 06 10 12 15 

TOTAL 
48 53 58 66 72 77 

         FONTE: INSTITUES. 
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V.  PERFIL DE PROFESSOR-TUTOR DE EDUCAÇÃO A 
DISTÂNCIA 
 

O professor-tutor de EaD deve estar familiarizado com as novas tecnologias 

para oferecer boas instruções aos estudantes e, assim, motivar e estimular seu 

interesse pelo conteúdo proposto. 

Um professor-tutor de EaD é aquele que ajuda no processo da informação, 

liderando e mediando a aprendizagem. Por isso, deve desempenhar suas 

habilidades de liderança nos ambientes virtuais de aprendizagem. 

O conjunto básico das competências e as habilidades necessárias que 

caracterizam o papel do professor-tutor em disciplinas EaD são: possuir habilidades 

de comunicação, liderança, dinamismo, iniciativa, entusiasmo, criatividade, 

participação, motivação, competência interpessoal e de trabalho em equipe, além de 

comprometimento com a formação dos estudantes e agilidade no atendimento ao 

estudante, proporcionando feedback das atividades, conhecer a organização 

pedagógica e administrativa do curso e ter uma formação condizente com as 

atividades que irá desenvolver. 

 

5.1. REQUISITOS DA TITULAÇÃO DO PROFESSOR-TUTOR 

Para os requisitos de titulação do professor-tutor a FAMA busca seguir os 

parâmetros do instrumento de autorização de curso para oferta na modalidade EaD 

do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES –, que 

especifica que o tutor deve possuir formação acadêmica em nível de Graduação, 

preferencialmente com Pós-Graduação Lato Sensu na área, além de possuir cursos 

específicos sobre Educação a Distância e domínio de ferramentas de tecnologia da 

informação e comunicação. 

 

5.2. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DO PROFESSOR-TUTOR 

O professor-tutor de EaD na FAMA integra a categoria dos técnicos-

administrativos e de apoio, seguindo os mesmos critérios de seleção e contratação 

descritos no item  
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O processo seletivo é realizado em uma das seguintes modalidades: 

Processo Seletivo Interno, Processo Seletivo Externo e Processo Seletivo Misto. As 

etapas do processo são constituídas de prova prática, análise de currículo 

documentado e  entrevista. 

O contrato de trabalho é feito no regime da Consolidação das Leis do 

Trabalho, e a formalização do mesmo fica condicionada à obtenção de Atestado de 

Saúde Ocupacional – ASO – como apto à função. 

 

5.3. ESTRATÉGIAS DE QUALIFICAÇÃO E PLANO DE CARREIRA DO 

PROFESSOR-TUTOR 

O Plano de Cargos e Salários dos professor-tutor EaD é o mesmo do 

pessoal técnico-administrativo e de apoio da Instituição. 

A capacitação do  professor-tutor EaD  na FAMA é realizada por meio do 

Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP) e do Programa Capacitação Institucional. 

As estratégias de qualificação visam complementar e aprofundar os 

conhecimentos em ensino a distância e novas tecnologias, capacitando os 

professores-tutores para o melhor desempenho das suas ações. 

 

5.4. REGIME DE TRABALHO DO PROFESSOR-TUTOR 

O regime de trabalho é definido no contrato individual de trabalho conforme 

as leis trabalhistas, acordo ou convenção coletiva da categoria, segundo a 

necessidade da unidade demandante, e compreende regime de trabalho de até 40 

horas semanais. 

 

5.5 PLANO DE EXPANSÃO DO QUANTITATIVO DE PROFESSOR-TUTOR 

 

Tabela 08 - Projeção da evolução do número de professor-tutor (2022-2026) 

PROFESSOR-TUTOR 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 10 15 25 35 38 40 

TOTAL 10 15 25 35 38 40 

FONTE: INSTITUES. 
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VI. PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 
 

6.1 CAPACITAÇÃO DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO    

O corpo técnico-administrativo é constituído pelos servidores não docentes e 

técnicos que desenvolvem as atividades complementares ao processo de ensino-

aprendizagem; compreende as funções relacionadas aos processos de 

coordenações, secretaria, biblioteca, núcleo de pesquisa e laboratórios. 

A capacitação do corpo técnico-administrativo na FAMA é realizada por meio 

do Programa Capacitação Institucional (PCI) 

O Programa de Capacitação Institucional – PCI prevê, como objetivos 

específicos: 

I – qualificar, adequadamente, o corpo docente e técnico-administrativo da 

Instituição, oferecendo, ao mesmo tempo, condições à formação de uma equipe 

estável e comprometida com a eficiência e eficácia dos resultados esperados; 

II - qualificar, adequadamente, o corpo docente e técnico-administrativo da 

Instituição possibilitando a progressão de carreira, nos termos dos respectivos 

planos de cargos e salários; 

II – apoiar as iniciativas individuais de ingresso e progressão em programas 

de pós-graduação stricto sensu e lato sensu, garantindo o retorno para as ações de 

ensino, pesquisa e extensão da FAMA; 

III – incentivar a participação em treinamentos, seminários, congressos na 

Instituição ou em outras instituições. 

 

6.2 PROGRAMA DE PROGRESSÃO DA CARREIRA DO TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO 

O Programa de Progressão da Carreira do Corpo Técnico Administrativo 

regulamenta os procedimentos operacionais e disciplinares da política de pessoal 

Técnico Administrativo da Faculdade sendo regido por regulamento próprio. 

A administração do Programa de Progressão da Carreira do Corpo Técnico 

Administrativo da Instituição Ituramense de Ensino Superior tem por objetivo 
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reconhecer a capacitação profissional dos seus colaboradores. O desenvolvimento 

técnico-profissional do colaborador e sua contribuição efetiva para os resultados da 

empresa devem ser os indicadores utilizados para esse reconhecimento.  

 

6.3 CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DO CORPO 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 

A Mantenedora zela pela manutenção de padrões de recrutamento e 

seleção, realizando sempre a análise curricular do candidato e sua aptidão e 

formação para realizar a função pretendida,   bem como por condições de trabalho 

condizentes com a sua natureza de IES, oferecendo oportunidade e 

aperfeiçoamento de seu pessoal técnico-administrativo.  

Os critérios para seleção e contratação do corpo técnico-administrativo da 

FAMA é definido por regulamento específico, sendo este transcrito abaixo:  

 

Capítulo I 

Das contratações e das condições exigidas 

Art. 1º  As contratações dos colaboradores para atuarem em funções nos setores 

administrativos da FAMA devem obedecer às regras estabelecidas neste 

Regulamento. 

Parágrafo único. A contratação dos colaboradores deve ser feita mediante 

processo seletivo que considera a idoneidade e a qualificação do candidato, de 

acordo com o perfil desejado e anteriormente traçado por psicóloga responsável 

pelo processo seletivo, juntamente com o responsável imediato do setor para a vaga 

disponível. 

Capítulo II 

Do processo seletivo 

Art. 2.º O processo seletivo deve ser realizado, por psicóloga, juntamente com o 

responsável imediato do setor, para avaliar se o perfil do candidato está próximo do 

desejado. 

§ 1.º São etapas do processo de seleção: 

• Análise da Descrição de Cargo; 
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• Alinhamento do Perfil; 

• Divulgação da Vaga; 

• Triagem de Currículos; 

• Preenchimento de Formulário; 

• Aplicação de Dinâmica em Grupo; 

• Prova situacional; 

• Prova prática para cargos de gestão;  

• Aplicação de Teste Psicológico; 

• Entrevista por competência e/ou comportamental; 

• Entrevista Técnica e/ou Entrevista Final ( opcional ); 

§ 2.º  Na análise de Currículo terá como escopo a formação, experiência na área e 

formação. A prova de redação ou prova prática consistirá de uma redação com um 

tema atual, buscando avaliar a escrita e a prova prática objetivando buscará avaliar 

conhecimentos específicos para o cargo. Por fim, a entrevista visa avaliar o perfil do 

candidato, suas experiências anteriores, disponibilidade para o trabalho. 

 

Capítulo III 

Da contratação 

Art. 3.º  O contratado receberá a lista de documentos necessários a serem 

apresentados e será realizado o agendamento do exame admissional em local 

indicado pelo setor de Recursos Humanos. 

§ 1.º  Salvo necessidades pontuais, que podem exigir a apresentação de 

documentação diversa, os documentos a serem apresentados são: 

a) 1 foto 3x4; 

b) Cópia do CPF; 

c) Cópia da Identidade; 

d) Certificado de Reservista ou dispensa da incorporação; 

e) Carteira de Trabalho; 

f) Cópia do Título de Eleitor; 

g) Cópia do cartão do PIS/PASEP; 

h) Cópia do comprovante de residência (conta de agua ou luz atualizada); 
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i) Cópia da certidão de nascimento ou casamento; 

j) Cópia da certidão de nascimento dos filhos menores de 21 anos e cartões de 

vacinação para menores de até 14 anos; 

h) E-mail e telefones de contato; 

i) Exame admissional. 

§ 2.º Apresentando todos os documentos exigidos e tendo avaliação positiva no 

exame médico admissional, o contratado já poderá ser designado para início de 

suas atividades junto a IES. 

§ 3.º O colaborador será encaminhado ao setor onde atuará, dando início o 

treinamento de suas tarefas e ao período de experiência. 

§ 4º Após 45 dias de contrato, será realizada uma avaliação de desempenho, sob a 

supervisão do responsável pelo setor onde o colaborador estiver desempenhando 

suas funções, tendo com objetivo saber se o colaborador atende as expectativas do 

cargo, bem como para constatar se está apto à função, seu grau de adaptação à 

função e ao ambiente de trabalho, bem como outros quesitos necessários. 

Art. 4º A contratação de colaboradores para atender a situações excepcionais, ou 

emergenciais, sem a observância dos procedimentos ora descritos, fica a cargo da 

Presidente da Instituição Ituramense de Ensino Superior - INSTITUES. 

 

 

Capítulo IV 

Das disposições finais 

Art. 5º  Os casos omissos serão resolvidos pela Presidente da Instituição 

Ituramense de Ensino Superior - INSTITUES. 

Art. 6º  O presente regulamento entra em vigor na data de sua divulgação.  

 

6.4  PLANO DE EXPANSÃO DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 

Tabela 09 - Projeção da evolução do quadro de funcionários Técnico-administrativos 

(2022-2026) 
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FUNÇÃO  2021  2022  2023  2024  2025  2026  

Advogado  1 1 1 1 1 1 

Analista de desenvolvimento de 
sistemas  

2 2 2 2 2 2 

Analista de Suporte 
Computacional  

1 1 2 2 2 2 

Auxiliar Administrativo  10 10 12 12 14 14 

Auxiliar de Secretaria  1 1 2 3 3 3 

Auxiliar Técnico de Educação  1 1 2 2 2 2 

Auxiliar de Serviços Gerais 5 5 5 6 6 6 

Assistente Administrativo  2 2 3 3 3 3 

Bibliotecário 1 1 1 1 1 1 

Coordenação de Comunicação e 
Marketing Institucional  

1 1 1 1 1 1 

Gerente Administrativo  1 1 1 1 1 1 

Procurador Jurídico  1 1 1 1 1 1 

Supervisor de Desenvolvimento 
de Sistemas  

1 1 1 1 1 1 

Supervisor Financeiro   1 1 1 1 1 1 

Supervisor de Compras  1 1 1 1 1 1 

Secretário  1 1 1 1 1 1 

Total  31 31 37 39 41 41 

Fonte: INSTITUES  
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VII. ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA E ADMINISTRATIVA 
 

7.1. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

A Administração Geral da Faculdade será exercida pelos seguintes órgãos e 

instâncias: 

I. Administração Superior: 

a) Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE;  

b) Direção Geral; 

c) Vice-Direção Geral; 

d) Entidade Mantenedora. 

 

II. Administração Básica: 

a) Coordenações de cursos de graduação e pós-graduação; 

b) Colegiado de cursos e NDE; 

c) Instituto Superior de Educação- ISE. 

 

III. Órgãos Suplementares: 

a) Pesquisador Institucional; 

b) Comissão Própria de Avaliação; 

c) Comissão Local de Acompanhamento e Controle Social do Programa 

Universidade para Todos – COLAP PROUNI 

d) Secretaria Geral; 

e) Setor de Registro de Diplomas e Certificados; 

f) Setor de Relacionamento com o Aluno; 

g) Biblioteca Central; 

h) Setor de Tecnologia da Informação; 

i) Setor de Comunicação e Marketing; 

j) Núcleo de Apoio Pedagógico; 

k) Núcleo de Apoio ao Discente; 

l) Núcleo de Acessibilidade e Inclusão 

m) Ouvidoria; 
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n) Procuradoria Jurídica; 

o) Coordenação de Estágio Supervisionado; 

p) Coordenação do Núcleo de Práticas Jurídicas; 

q) Coordenação do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal – NAF; 

r) Coordenação da Clínica- Escola de Psicologia; 

s) Empresas Juniores 

 

7.2. INSTÂNCIAS DE DECISÃO 

A estrutura organizacional da mantenedora Instituição Ituramense de Ensino 

Superior Limitada – INSTITUES - é voltada para atender as necessidades 

administrativas e financeiras da Faculdade Aldete Maria Alves – FAMA, ficando com 

as responsabilidades contratuais de receitas e despesas, pelos contratos com os 

alunos e atividades afins. 

 A cargo da Direção da Faculdade, ficam todas as decisões para condução 

acadêmica e suas respectivas implicações, tais como projetos pedagógicos dos 

cursos, laboratórios, bibliotecas, corpo docente e discente, etc., conforme descrito 

em seu Regimento Interno. Todo o planejamento da Faculdade Aldete Maria Alves – 

FAMA é realizado em conjunto.  

O relacionamento entre Mantenedora e Mantida dá-se de maneira 

participativa, mantidas as respectivas responsabilidades acadêmicas e 

administrativo-financeiras, de forma a garantir o perfeito comprometimento com os 

resultados. 
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7.3 ORGANOGRAMA INSTITUCIONAL – FAMA 
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7.4 INSTITUIÇÃO ITURAMENSE DE ENSINO SUPERIOR LIMITADA  - INSTITUES 

É o órgão provedor das condições necessárias à execução da política 

institucional da FAMA, conduzindo as suas relações desta com a mantenedora. 

A administração dos negócios sociais da INSTITUES é exercida pela Sócia 

EVA DIAS DE FREITAS com exclusividade, que representará a sociedade ativa e 

passivamente, em juízo ou fora dele, desta forma, compete a Sócia Administradora a 

supervisão das condições de funcionamento da FAMA, promovendo a sua 

articulação com a Mantenedora e a observância aos princípios filosóficos 

institucionais. 

São atribuições da INSTITUES: 

• aprovar as decisões do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e 

Extensão - CONSEPE que importem em aumento de despesas; 

• promover adequadas condições de funcionamento das atividades da 

Faculdade, colocando-lhe à disposição os bens imóveis e móveis necessários, de 

seu patrimônio ou de terceiros a ela cedidos, e assegurando-lhe suficientes recursos 

financeiros de custeio;  

• zelar pelo respeito à integridade dos princípios morais e éticos, pela 

preservação dos seus ideais, pela Faculdade para que ela atenda seus objetivos, 

cumpra suas finalidades e alcance a sua missão declarada; 

• escolher, nomear e dar posse ao Diretor Geral da Faculdade; 

• designar seus representantes no Conselho Superior Ensino, Pesquisa 

e Extensão - CONSEPE e emitir parecer sobre a indicação de membro da sociedade 

civil organizada, do corpo técnico-administrativo e coordenador de curso de 

graduação, de pós-graduação e de pesquisa e extensão; 

• contratar e dispensar pessoal docente e/ou técnico-administrativo nos 

termos da legislação vigente; 

• dar apoio às atividades realizadas pelo corpo docente no que se refere 

a trabalhos científicos, pesquisas, estudos, aperfeiçoamentos didático-pedagógico; 

• analisar, aprovar e dar provimentos aos programas orçamentários, 

apresentados pela Faculdade. 



                                                                                                            
 

120 

 

7.5 FAMA -  ÓRGÃOS COLEGIADOS 

Entendendo como órgãos colegiados aqueles em que há representações 

diversas e nos quais as decisões são tomadas em grupo de forma igualitária e 

refletindo as diversas experiências individuais de seu componentes, bem como 

refletindo a diversidade de cenários encontrados no ambiente acadêmico, a 

Faculdade Aldete Maria Alves – FAMA adota estes como canais de diálogo, debate 

e proposição de ações e políticas institucionais, assim como de fiscalização. 

Estes órgãos tratam de assuntos específicos, desenvolvendo meios, 

critérios, estratégias e políticas para ações relacionadas ao processo de ensino e 

aprendizagem desenvolvidos no âmbito da Faculdade. 

Desta forma, em sua estrutura organizacional, a Faculdade Aldete Maria 

Alves – FAMA procura organizar-se em coletivos decisórios a fim de dar as suas 

ações e decisões o maior grau possível de participação dos diversos atores 

envolvidos no processo de ensino e aprendizagem e um máximo de 

representatividade da diversidade verificada no ambiente acadêmico e na sociedade 

em que se insere. 

 

7.5.1 CONSELHO SUPERIOR DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CONSEPE 

O Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE, órgão 

máximo de natureza normativa, deliberativa e consultiva, destinado a orientar, 

coordenar e supervisionar o ensino, a pesquisa e a extensão da Faculdade é 

constituído: 

I. pela Direção Geral, que o preside; 

II. pela Vice-Direção Geral; 

III. pela Coordenação de cada curso técnico e de graduação; 

IV. pela Coordenação de Pós Graduação; 

V. pela Presidência da Comissão Própria de Avaliação; 

VI. por dois representantes da mantenedora, por ela indicados; 

VII. por um representante dos professores, eleito pelos seus pares; 

VIII. por um representante do corpo discente, indicado pelo Diretório 

Acadêmico, ou na ausência deste, em eleição direta pelos seus pares; 
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IX. por um representante do corpo técnico-administrativo, indicado pelos 

seus pares; 

X. por um representante da sociedade civil organizada, indicado pelo 

Diretor Geral da Faculdade; 

XI. pelo Secretário-Geral. 

Os mandatos dos representantes referidos nos incisos VI, VII,  VIII, IX, X  

são de 2 (dois) anos, permitida recondução. 

O Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE reunir-

se-á ordinariamente uma vez por semestre ou em sessão extraordinária, mediante 

convocação de seu presidente, pelo menos com quarenta e oito horas de 

antecedência. 

O Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE reunir-

se-á com a presença da maioria de seus membros e decidirá com maioria simples, 

salvo nos casos previstos neste Regimento. 

Das reuniões do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão - 

CONSEPE será lavrada ata e assinada pelos conselheiros presentes, na mesma 

reunião ou na seguinte.  

O presidente do CONSEPE, além de seu voto, tem, nos casos de empate, o 

voto de qualidade. 

Na ausência do Diretor Geral, o Conselho será presidido pelo Vice-Diretor 

Geral ou, na ausência deste, pelo coordenador de curso mais antigo no magistério 

da instituição, com preferência para o mais idoso em caso de empate. 

As reuniões de caráter solene são públicas e funcionam com qualquer 

número de membros presentes. 

É obrigatória e tem preferência sobre qualquer outra atividade o 

comparecimento dos membros às reuniões dos colegiados. 

Ausente a 3 (três) reuniões consecutivas, sem motivo justificado por escrito, 

a critério do Presidente do Conselho, o Conselheiro poderá ser afastado das suas 

funções e do seu respectivo cargo. 

A cessação do vínculo empregatício, bem como afastamento das atividades 

docentes, independentemente do motivo, ou do vínculo acadêmico, também 
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acarretam a perda imediata, independente de comunicação formal, do mandato do 

Conselheiro. 

Poderão ser deliberados e aprovados assuntos em regime de urgência, a 

critério da Presidência, desde que sejam incluídos na pauta do dia. 

Compete ao Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão - 

CONSEPE: 

I. supervisionar as atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

II. propor à Entidade Mantenedora, a criação, desmembramento, fusão ou 

extinção de cursos, a serem submetidos à autorização dos órgãos de Estado 

competentes; 

III. deliberar sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI e Projeto 

Pedagógico Institucional – PPI da Faculdade e sobre os Projetos Pedagógicos dos 

cursos Técnicos, de Graduação e de Pós-Graduação; 

IV. regulamentar o funcionamento dos Cursos Técnicos e Superiores de 

Graduação, de Pós-Graduação, Sequenciais e de Extensão; 

V. regulamentar as atividades de pesquisa e de extensão; 

VI. aprovar as matrizes curriculares dos cursos técnico, de graduação e de 

pós-graduação, e suas alterações, considerando as diretrizes curriculares e normas 

específicas; 

VII. regulamentar o desenvolvimento de estágios supervisionados e outras 

práticas, trabalhos de conclusão de curso e atividades complementares; 

VIII. estabelecer normas gerais para organização do processo seletivo para 

acesso aos cursos técnico, de graduação, pós-graduação e de extensão; 

IX. estabelecer normas sobre o aproveitamento de estudos e dispensas de 

matérias ou disciplinas equivalentes às cursadas em outro Curso Superior ou nas 

disciplinas em que o aluno comprovar proficiência; 

X. regulamentar o Processo Seletivo para ingresso de candidatos 

estrangeiros em cursos técnico, de graduação e pós-graduação, com base em 

convênios culturais, institucionais ou governamentais; 

XI. regulamentar o processo de avaliação da aprendizagem; 

XII. aprovar calendário escolar dos cursos; 



                                                                                                            
 

123 

 

XIII. dar parecer sobre os pedidos de apoio a atividades do corpo docente, no 

que se refere a trabalhos científicos, pesquisas, estudos, aperfeiçoamento didático-

pedagógico e convênios; 

XIV. deliberar sobre as representações protocoladas pelo corpo discente; 

XV. deliberar sobre propostas de alteração deste Regimento; 

XVI. emitir atos normativos sob a forma de Resolução; 

XVII. estabelecer normas complementares para atender o direito de 

aprendizagem dos alunos em regime especial;  

XVIII. estabelecer normas para alunos ouvintes e especiais;  

XIX. aprovar Regulamentos Institucionais; 

XX. exercer o poder disciplinar e decidir, em grau de recurso, os processos 

que lhe forem encaminhados pela Presidência; 

XXI.apurar responsabilidades do Diretor Geral e vice diretor geral da Faculdade, 

de seus Coordenadores e outros, quando por omissão ou tolerância, permitirem ou 

favorecerem o não cumprimento da legislação, do Regimento, de Regulamentos ou 

de outras normas internas; 

XXII. aprovar  regulamento da solenidade de colação de grau; 

XXIII. aprovar convênios e  acordos   com   entidades   públicas   e   privadas, 

nacionais e estrangeiras; 

XXIV. constituir comissões para atender projetos específicos; 

XXV. aprovar a criação e concessão de títulos honoríficos e prêmios; 

XXVI.deliberar, em situações excepcionais, sobre o recesso parcial ou total das 

atividades escolares de cada período letivo; 

XXVII. deliberar sobre símbolos, bandeiras e flâmulas no âmbito da Faculdade; 

XXVIII.    exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e no  

regimento. 

 

7.5.2  COLEGIADO DE CURSO 

O Colegiado de Curso é o órgão que tem por finalidade acompanhar a 

implementação do projeto pedagógico, propor alterações das matrizes curriculares, 
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discutir temas ligados ao curso, planejar e avaliar as atividades acadêmicas deste, 

sendo composto: 

I. pelo Coordenador do Curso; 

II. pelo corpo docente do curso; 

III. por dois representantes discentes eleitos por seus pares. 

O Colegiado de Curso reúne-se ordinariamente uma vez por semestre e, 

extraordinariamente, quando convocado pelo Coordenador, por iniciativa própria ou 

a requerimento de, pelo menos, um terço dos seus integrantes. 

São competências do Colegiado de Curso: 

I. analisar e integrar as ementas e planos de ensino das disciplinas, 

compatibilizando-os ao Projeto Pedagógico; 

II. sugerir medidas para aperfeiçoar o perfil profissional de cada curso, em 

função de suas características profissionais e sociais; 

III. planejar a distribuição equitativa, ao longo do período letivo, dos 

trabalhos acadêmicos a serem exigidos dos alunos, nas várias disciplinas do curso, 

de acordo com o Calendário Acadêmico; 

IV. organizar e propor cursos extraordinários, seminários ou conferências 

julgadas necessárias ou úteis à formação profissional dos alunos; 

V. apresentar proposta de aquisição de material bibliográfico e de apoio 

didático-pedagógico; 

VI. zelar pela execução das atividades e dos planos de ensino das 

disciplinas que integram a matriz curricular; 

VII. propor medidas para o aperfeiçoamento do ensino, da pesquisa e da 

extensão; 

VIII. exercer as demais funções previstas neste Regimento ou que lhe 

sejam delegadas 

São membros natos do colegiado de curso o coordenador, que o preside e a 

integralidade do corpo docente. 

Os mandatos dos representantes do corpo discente são de (2) dois anos, 

permitida recondução. 
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O Colegiado de Curso reunir-se-á ordinariamente duas vezes por semestre 

ou em sessão extraordinária, mediante convocação de seu presidente, pelo menos 

com (48) quarenta e oito horas de antecedência. 

O Colegiado de Curso reunir-se-á com a presença da maioria de seus 

membros e decidirá com maioria simples, salvo nos casos previstos neste 

Regimento. 

Das reuniões do Colegiado de Curso será lavrada ata e assinada pelos 

presentes, na mesma reunião ou na seguinte.  

O presidente do Colegiado de Curso, além de seu voto, tem, nos casos de 

empate, o voto de qualidade. 

 

7.5.3 NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - NDE 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é o órgão consultivo de cada curso de 

graduação, cuja finalidade é auxiliar, apoiar e assessorar na elaboração e na 

melhoria contínua do Projeto Pedagógico do Curso.  

O NDE da Faculdade Aldete Maria Alves atende  o regime de trabalho em 

tempo integral ou parcial dos docentes que o constituem. 

A sua constituição e finalidades são regulamentadas por documento 

específico para este fim e aprovado pelo CONSEPE. 

 

7.5.4 COMISSÃO LOCAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO 

PROUNI – COLAP 

A Comissão Local de Acompanhamento e Controle Social do PROUNI, 

órgão colegiado de natureza consultiva, tem a finalidade de promover a articulação 

entre a Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle Social - CONAP e a 

comunidade acadêmica.  

Compete à Comissão Local:  

I - exercer o acompanhamento, averiguação e fiscalização da implementação do 

PROUNI nas Instituições de Ensino Superior (IES) participantes do Programa;  

II - interagir com a comunidade acadêmica e com as organizações da sociedade 

civil, recebendo reclamações, denúncias, críticas e sugestões para apresentação, se 
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for o caso, à Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle Social do PROUNI 

– CONAP; 

III - emitir, a cada processo seletivo, relatório de acompanhamento do PROUNI;  

IV - fornecer informações sobre o PROUNI à CONAP.  

As Comissões Locais terão a seguinte composição:  

I - 1 (um) representante do corpo discente das instituições privadas de ensino 

superior, que deve ser bolsista PROUNI;  

II - 1 (um) representante do corpo docente das instituições privadas de ensino 

superior, que deve ser professor em regime de dedicação mínima de 20 (vinte) horas 

semanais; 

 III - 1 (um) representante da direção das instituições privadas de ensino superior, 

que deve ser o coordenador ou um dos representantes do PROUNI na IES;  

IV - 1 (um) representante da sociedade civil.  

A forma de eleição dos membros, a coordenação da comissão e o tempo de 

mandato estão definidos na Portaria Nº 1.132, de 2 de dezembro de 2009. 

 

7.6 ÓRGÃOS DE APOIO AS ATIVIDADES ACADÊMICAS 

7.6.1 DIRETORIA DA FACULDADE ALDETE MARIA ALVES - FAMA 

A Diretoria é órgão executivo superior de organização, acompanhamento, 

avaliação e controle das atividades da Faculdade, exercida pelo Diretor Geral e pelo 

Vice-Diretor Geral. 

O vice-diretor substitui o diretor geral em suas ausências e impedimentos.  

Os Diretores são escolhidos pela Entidade Mantenedora, obedecidos os 

seguintes critérios: 

I.  possuir identificação com a filosofia e os objetivos da Instituição; 

II.  serem portadores, no mínimo, do título especialista. 

As atribuições do  Diretor Geral no  âmbito de sua atuação são definidas no 

Regimento Interno da FAMA.  
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7.6.2 COORDENAÇÃO DE CURSO  

Coordenação de Curso é o órgão executivo das atividades de natureza 

didático-científica, responsável pelo acompanhamento do ensino, pesquisa e 

extensão em cursos de graduação da Faculdade.  

A gestão acadêmica e estratégica dos cursos técnico, de graduação e 

programas de pós-graduação é de responsabilidade dos coordenadores dos 

respectivos cursos e programas. 

O Coordenador de Curso será designado pelo Diretor Geral da Faculdade, 

ouvida a Mantenedora. 

As atribuições do  Coordenador de Curso no  âmbito de sua atuação são 

definidas no Regimento Interno da FAMA.  

 

7.6.3 INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO – ISE 

O Instituto Superior de Educação- ISE terá uma coordenação formalmente 

constituída, responsável por articular a formação, execução e avaliação do projeto 

institucional de formação de professores. O Coordenador do ISE será designado 

pela Mantenedora, por indicação do Diretor Geral. 

O ISE será organizado na forma de um colegiado, composto por todos os 

coordenadores de cursos de licenciatura. 

Os membros do Instituto participarão, em seu conjunto, da elaboração, 

execução e avaliação dos respectivos projetos pedagógicos específicos. 

 

7.6.4 COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA) 

Conforme estabelece a Portaria INEP nº 2.051/04, de 9 de julho de 2004, 

que regulamenta a Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, é atribuição da Comissão 

Própria de Avaliação, a coordenação dos processos internos de avaliação da 

instituição, de sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo INEP, 

com autonomia em relação a conselhos e demais órgãos colegiados existentes na 

instituição de educação superior.  
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A Faculdade Aldete Maria Alves- FAMA, fundamentada pela Portaria nº. 

2.051/04 criou a Comissão Própria de Avaliação – CPA, na finalidade de realizar 

uma avaliação interna desta IES.  

A Avaliação Institucional (auto avaliação) constitui-se em um estudo 

proposto pela Faculdade Aldete Maria Alves- FAMA, no intuito de conhecer melhor o 

desempenho das suas atividades curriculares dos Cursos de graduação e pós 

graduação, atividades extra-curriculares propostas pelas Coordenações de Cursos, 

assim como avaliar a gestão institucional, o corpo docente e discente, o pessoal 

técnico-administrativo, a infraestrutura, a produção acadêmico-científica, as 

atividades de extensão e ações de intervenção social.   

A avaliação surge como uma das mais ricas oportunidades para redefinir ou 

reafirmar a missão institucional e seus valores, revelando-se excelente exercício 

formativo para a comunidade acadêmica que passa a se responsabilizar pelo uso 

dos resultados. 

A avaliação interna da FAMA é desenvolvida seguindo as diretrizes 

propostas pelo SINAES realizando sua auto avaliação, a partir das dimensões a 

seguir: 

I. A missão e o plano de desenvolvimento institucional; 

II. A política para o ensino de graduação e  pós-graduação, a extensão e 

as respectivas formas de operacionalização, incluídos os procedimentos para 

estímulo à produção acadêmica, de monitoria e demais modalidades; 

III. A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no 

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

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

artística e do patrimônio cultural; 

IV. A comunicação com a sociedade; 

V. As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo 

técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas 

condições de trabalho; 

VI. Organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e 

representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com 
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a mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade universitária nos 

processos decisórios; 

VII. Infra-estrutura física, especialmente a de ensino, biblioteca, recursos 

de informação e comunicação; 

VIII. Planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e 

eficácia da auto avaliação institucional; 

IX. Políticas de atendimento aos estudantes; 

X. Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da 

continuidade dos compromissos na oferta da educação superior. 

XI. A avaliação de cursos e avaliação de desempenho dos estudantes e 

sua influência nas ações institucionais 

 

7.6.5 OUVIDORIA 

A Ouvidoria da Faculdade Aldete Maria Alves - FAMA é um elo de ligação 

entre a comunidade – acadêmica ou externa – e as instâncias administrativas da 

Faculdade, visando agilizar a administração e aperfeiçoar a democracia.  A ouvidoria 

é coordenada por um ouvidor. 

São objetivos da Ouvidoria da FAMA:  

I – assegurar a participação da comunidade na Instituição, para promover a 

melhoria  das atividades desenvolvidas; e  

II – reunir informações sobre diversos aspectos da Faculdade, com o fim de  

contribuir para a gestão institucional.   

 

7.6.6 NÚCLEO DE APOIO AO DISCENTE (NAD) 

O Núcleo de Apoio aos Discentes (NAD) tem por finalidade apoiar os alunos 

da FAMA proporcionando apoio e soluções educacionais que minimizem as 

variáveis que interferem nas condições de permanência dos alunos na faculdade, 

evitando a evasão e possibilitando êxito no processo de ensino e de aprendizagem. 

O apoio aos discentes é desenvolvido pelo NAD extensivamente, ao longo 

do ano letivo, visando alcançar os objetivos propostos, de forma permanente, 

através de diferentes atividades, tais como:   
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a. apoio psicopedagógico; 

b. intermediação e viabilização de estágios curriculares e 

extracurriculares;  

c. bolsas de estudo; 

d. bolsas de pesquisa; 

e. apoio às atividades de extensão;  

f. nivelamento;  

g. monitoria. 

 

7.6.7 NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO (NAP) 

O NAP tem por finalidade apoiar os docentes em sua qualificação didático-

pedagógica, tendo vista a qualidade do ensino ministrado pela FAMA no 

cumprimento de sua missão e das visões dela decorrentes.  

O apoio docente desenvolvido pelo NAP visa complementar e aprofundar os 

conhecimentos em didática e em metodologia do ensino superior, capacitando os 

professores para o melhor desempenho das suas ações em sala de aula 

 

7.6.8 NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE, INCLUSÃO E DIREITOS HUMANOS (NAID) 

O NAID deve garantir o atendimento ao Estudante com Deficiências, 

limitações, superdotações e com Transtorno do Espectro Autista, prevendo o 

desenvolvimento de ações voltadas para o acesso, para a permanência e para 

qualidade do ensino oferecidos aos estudantes matriculados na Instituição e aos 

seus colaboradores.  

O NAID deverá garantir que a infraestrutura da instituição esteja adequada 

para permitir a locomoção para pessoas com mobilidade reduzida, adaptação de 

sanitários, bebedouros e sinalização tátil e em braile compatível para pessoas com 

deficiência visual, de forma que o estudante, professores e demais funcionários 

tenham acesso a todos os espaços institucionais.  

Ao NAID caberá promover ações de difusão dos Direitos Humanos, como 

processo dinâmico, multidimensional, que envolva toda a comunidade acadêmica e 

que dissemine a necessidade de igualdade e de defesa da dignidade humana.  
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O Núcleo de Acessibilidade, Inclusão e Direitos Humanos - NAID será 

designado por Portaria do Diretor-Geral e terá a seguinte composição:  

I. Diretor Geral;  

II. Coordenador da CPA;  

III. Um representante dos Coordenadores;  

IV. Um representante do corpo técnico-administrativo.  

O NAID se reunirá, ordinariamente, uma vez, por semestre, 

preferencialmente antes do início do período letivo, para deliberar sobre 

procedimentos a serem adotados em caso de matrícula de alunos com deficiências, 

limitações, superdotações ou com Transtorno do Espectro Autista e 

extraordinariamente, sempre que necessário.  

 

7.6.9 SECRETARIA 

A Secretaria Geral é o órgão central de desempenho das atividades 

administrativas e está subdividida em: 

I –  Setor Acadêmico; 

II – Setor de Registros de Diplomas e Certificados; 

A Secretaria Geral é dirigida por um Secretário Geral designado pelo Diretor 

Geral. 

 

7.6.10 LABORATÓRIOS  

Os  Laboratórios de Informática, Química, Física, Topografia, Materiais de 

Construção e Técnicas Construtiva, Resistência dos Materiais e Anatomia são 

utilizados por conteúdos curriculares afins dos cursos de graduação e pós-

graduação. Os laboratórios são utilizados também para o desenvolvimento de ações 

extensionistas. 

As normas para utilização dos laboratórios constam em regulamentos 

próprios. 
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7.6.11 EMPRESA JÚNIOR FAMA 

A Empresa Júnior FAMA é uma associação civil, sem fins lucrativos. É 

constituída por alunos de graduação da FAMA, prestando serviços e desenvolvendo 

projetos para empresas, entidades, órgãos públicos e sociedade em geral, nas suas 

áreas de atuação sob a supervisão de professores e profissionais especializados.  

 

7.6.12 NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS 

O Núcleo de Prática Jurídica tem como objetivo oferecer aos discentes os 

meios necessários para a prática de atuação: jurídica oral, técnicas de conciliação 

de negociação, mediação e arbitragem, visitas orientadas, análises de autos findos, 

elaboração de textos e peças jurídicas legais. Todas as atividades práticas 

realizadas pelo discente será apresentada em relatório; sendo que todas as 

atividades jurídicas serão orientadas ou supervisionadas pelo professor.   

 

7.6.13 NÚCLEO DE APOIO CONTÁBIL E FISCAL (NAF) 

O Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) é um projeto de Educação Fiscal 

realizada pela instituição de ensino superior, em parceria com a Receita Federal do 

Brasil, que busca trazer cidadania às comunidades e treinamento diferenciado aos 

estudantes valorizando e promovendo o conhecimento fiscal por meio da prática 

Esta parceria proporciona a oportunidade de treinamento prático para os 

discentes, supervisionados por coordenador acadêmico, que promoverá a 

construção conjunta de soluções a partir de problemas reais apresentados pela 

comunidade; enquanto que, para a Receita Federal, possibilitará maior cooperação 

com as instituições de ensino e permitirá uma maior proximidade com o grande 

público, para o desenvolvimento de canal técnico de comunicação institucional com 

colaboradores externos, além de estimular a capacitação do futuro profissional do 

desenvolvimento de uma consciência cidadã sobre a fonte e o uso dos tributos.   

 

7.6.14 CLÍNICA-ESCOLA DE PSICOLOGIA 

A Clínica e Serviço-Escola de Psicologia têm por objetivo desenvolver nos 

alunos do curso de Psicologia competências previstas pelas Diretrizes Curriculares, 
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bem como prestar serviços de atendimentos às demandas comunitárias por meio 

dos estágios realizados pelos alunos e supervisionados membros do corpo docente 

da FAMA. 

 

7.6.15 BRINQUEDOTECA 

O laboratório Pedagógico da FAMA tem como objetivo: 

• proporcionar um espaço de aprendizagem dos alunos de pedagogia e alunos de 

áreas afins,  inclusive dos cursos de pós-graduação;  

• incentivar a valorização de jogos, brinquedos e brincadeiras como atividades 

geradoras de desenvolvimento cognitivo, emocional e social de crianças, jovens 

e adultos; 

• viabilizar aos alunos da fama, o acesso aos brinquedos, jogos de alfabetização e 

brincadeiras nos seus aspectos teóricos e práticos relacionando-os com a sua 

utilização no ambiente escolar; 

• fornecer subsídios práticos e teórico às instituições de educação da rede regular 

de ensino para que montem sua brinquedoteca de acesso a todas as crianças;  

• trabalhar recursos psicopedagógicos com alunos que apresentam dificuldades 

de aprendizagem. 

 

7.5.16 SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS 

A sala de recursos multifuncionais tem como objetivo apoiar os professores 

acerca da inclusão, bem como atender os alunos com necessidades educacionais 

especiais para auxiliar o seu processo de aprendizagem, inclusive sanando 

dificuldades das séries anteriores. 
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VIII. POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES 
 

8.1 PROGRAMAS DE APOIO PEDAGÓGICO E FINANCEIRO 

 

• Isenção de Taxas 

A INSTITUES oferece a isenção de taxa de inscrição do Processo Seletivo 

para ingresso nos cursos de graduação. 

 

• Programa de Bolsas de Estudo e Descontos de Mensalidade 

É o programa que trata e regulamenta a concessão de Bolsas de Estudos 

para Cursos de Graduação e Pós-Graduação para alunos, ex-alunos e técnico-

administrativo ou dependentes dos docentes e técnico-administrativo da Instituição.  

Com a expectativa de dar sustentabilidade na permanência de alunos de 

baixa renda no curso, a FAMA participa dos programas instituídos pelo Governo 

Federal, como:  

 

• Programa Universidade para Todos – PROUNI, que foi criado pela Lei nº 

11.096/2005, e tem como finalidade a concessão de bolsas de estudos 

integrais e parciais a estudantes de cursos de graduação, em instituições 

privadas de educação superior. 

 

• Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior –FIES, que é 

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, 

conforme legislação em vigor. 

 

8.2  ESTÍMULO À PERMANÊNCIA  

O Núcleo de Apoio aos Discentes (NAD) tem por finalidade apoiar os alunos 

da FAMA proporcionando apoio e soluções educacionais que minimizem as 

http://prouniportal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=category&id=23&Itemid=134
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variáveis que interferem nas condições de permanência dos alunos na faculdade, 

evitando a evasão e possibilitando êxito no processo de ensino e de aprendizagem. 

O apoio aos discentes é desenvolvido pelo NAD extensivamente, ao longo 

do ano letivo, visando alcançar os objetivos propostos, de forma permanente, 

através de diferentes atividades, tais como:   

• Apoio Psicopedagógico - Responsável pelas atividades de 

acompanhamento sócio pedagógico e apoio emocional, desenvolve ações 

para facilitar a convivência, a harmonia, assim como as dificuldades de 

aprendizagem que por ventura sejam detectadas nos discentes. 

• Intermediação e Viabilização de Estágios Curriculares e 

Extracurriculares – Os alunos que atenderem o perfil determinado pela 

Empresa, Órgão ou Organização interessada em oferecer a vaga de estágio 

serão encaminhados para entrevista. A escolha dos candidatos é feita sem 

interferência da Instituição.  

• Bolsas de Estudo – Oferecimento de bolsas de estudo aos alunos de baixa 

renda através de parcerias ou mantidas pela INSTITUES. 

• Bolsas de Pesquisa - Programa de incentivo e apoio à pesquisa, através do 

fomento de Projetos de Iniciação Científica coordenados pelos docentes da 

FAMA com a participação dos discentes. 

• Apoio às Atividades de Extensão - Divulgar e compartilhar com a sociedade 

o conhecimento produzido e adquirido através do apoio ao desenvolvimento e 

implantação de projetos e demais atividades que contemplem a Extensão. 

• Nivelamento - tem por objetivo propiciar ao aluno ingresso, a oportunidade 

de amenizar deficiências em sua escolarização fundamental e média, 

prioritariamente nas áreas de Português e Matemática, no sentido de que ele 

possa acompanhar os conteúdos relacionados ao curso. Visa também 

promover uma atualização ou aprendizagem dos conhecimentos que o aluno 

adquiriu em cursos de ensino médio, de forma que seu aproveitamento 

acadêmico seja compatível com os pressupostos estabelecidos pela 

instituição, acelerando assim, sua adaptação ao ambiente acadêmico. O 

nivelamento na instituição se concretizará através de 03 fases, sendo:  
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1. Fase da triagem: A fase de triagem dos ingressantes com necessidades de 

nivelamento e diagnóstico destas necessidades se iniciará na primeira 

semana de aula do primeiro semestre letivo e se estenderá até o final do 

primeiro mês do ano letivo. Compete ao Coordenador de Curso o 

planejamento e a coordenação das ações que conduzam à triagem dos 

ingressantes e ao diagnóstico de suas necessidades no(s) curso(s) que 

coordena. Os trabalhos de triagem e diagnóstico ocorrerão de forma 

concomitante às aulas previstas para o período.  

2. Fase de Planejamento: Coordenado de ações de nivelamento: Na fase de 

planejamento, os Coordenadores de Curso se reunirão, e planejarão de forma 

conjunta, visando à racionalização de ações, o nivelamento na Faculdade 

como um todo. As ações serão programadas para ocorrerem no primeiro e/ou 

no segundo semestre do primeiro ano letivo. Exemplo destas ações é o 

oferecimento de componentes, oficinas, cursos, tutoriais, estudos dirigidos 

entre outras.  

3. Fase de execução das ações de nivelamento: Na fase de execução das 

ações de nivelamento, os alunos deverão participar das atividades 

planejadas. Independentemente da modalidade da ação de nivelamento 

prevista, os alunos participantes serão avaliados quanto ao seu aprendizado. 

• Monitoria – Objetivando melhor auxiliar os alunos no processo ensino-

aprendizagem são disponibilizados monitores em algumas disciplinas para 

atendimento aos discentes. As disciplinas que irão oferecer monitores são 

elencadas pelo NDE a cada período letivo tomando como referência a 

necessidade de apoio pedagógico aos discentes do curso.  

 

8.3 ORGANIZAÇÃO ESTUDANTIL 

 

Conforme previsto no Regimento Interno da FAMA, a representação 

estudantil está organizada da seguinte forma: 

Seção II 

Da Representação Estudantil 
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Art. 157. O corpo discente tem representação, com direito a voz e voto nos órgãos 

colegiados da Faculdade, na forma deste Regimento. 

Art. 158. O órgão de representação estudantil na Faculdade é o diretório acadêmico 

dos estudantes. 

Art. 159.  A organização, o funcionamento e as atividades da entidade a que se 

refere o artigo anterior são estabelecidos em seu estatuto, elaborado pelo próprio 

órgão estudantil e aprovado na respectiva assembleia geral. 

Art. 160.  A Diretoria do Diretório Acadêmico é eleita  diretamente  pelos alunos da 

Faculdade, de acordo com a legislação em vigor e na forma prevista em sua 

regulamentação interna. 

Parágrafo único.  Só podem concorrer a essa eleição os alunos matriculados como 

aluno regular em cursos de graduação da Faculdade, só sendo reconhecida a 

representação estudantil por alunos que mantiverem este vínculo. 

Art. 161. O exercício de cargo ou função no diretório acadêmico não desobriga o 

estudante da frequência, nem de qualquer outra responsabilidade relativa às 

atividades acadêmicas. 

Art. 162. É vedado ao diretório acadêmico, qualquer ação, manifestação, ou 

propagandas de caráter político-partidário, religioso ou que atente contra a 

legislação em vigor. 

Art. 163. As reuniões e assembleias do diretório acadêmico devem realizar-se fora 

do horário de aula. 

Parágrafo único. O Trancamento de matrícula, a conclusão de curso ou qualquer 

outra situação que resultar na suspensão da  condição de aluno regular importam na 

cessação automática do respectivo mandato, cabendo  ao diretório a designação 

imediata de substituto. 

 

8.4 ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS  

O Programa de Acompanhamento do Egresso da FAMA tem como objetivo 

promover avaliação constante dos profissionais formados pela Faculdade, para lhes 

oferecer oportunidades de aperfeiçoamento profissional e formação permanente, 
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além é claro, de acompanhar sua inserção no mercado de trabalho, detectando os 

sucessos e as dificuldades enfrentadas na carreira profissional. 

A responsabilidade pela operacionalização do Programa de 

Acompanhamento de Egressos da FAMA é da Direção Geral e da CPA – Comissão 

Própria de Avaliação. 

Para atingir os objetivos propostos, a Direção Geral, em conjunto com a 

CPA, deverá implantar e operacionalizar os seguintes mecanismos: 

a) Banco de Dados Atualizado dos Egressos 

Os calouros, quando do Processo Seletivo, deverão responder um 

questionário socioeconômico, a fim de colhermos as informações sobre sua atuação 

no mercado de trabalho e renda percebida, além de outras questões que definem 

seu perfil. 

Depois de formado, o ex-aluno deverá preencher um questionário no site da 

FAMA, a fim de colhermos informações pessoais (nome, endereço, telefone, e-mail, 

local de trabalho, etc.), informações acadêmicas (curso que cursou, ano de 

conclusão, formação pós-graduação, etc.), informações sobre a atuação profissional, 

avaliação sobre o curso realizado dentre outras. 

b) Endereço Eletrônico  

Criação do endereço eletrônico específico como canal para o ex-aluno poder 

sanar suas dúvidas, solicitar informações, fazer sugestões e críticas. 

O responsável pelo endereço eletrônico e encaminhamento das questões, 

bem como acompanhamento das respostas é a Direção Geral, sempre com a 

supervisão e apoio da CPA. 

c) Promoção de Encontros, Cursos de Extensão, Seminários, 

Reciclagem e Palestras de Cunho Técnico Profissional 

As Coordenações dos Cursos deverão promover Encontros, Cursos de 

Extensão, Seminários, Reciclagem e Palestras, de cunho técnico-profissional, entre 

outros, para atender as necessidades dos ex-alunos da FAMA, promovendo seu 

aperfeiçoamento profissional e momento de interação com colegas de profissão e 

networking. 
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Todos os Eventos abertos aos alunos e público em geral também deverão 

ser divulgados aos ex-alunos da Faculdade. 

d) Acompanhamento junto às Empresas 

A Direção Geral deverá elaborar, juntamente com a CPA, e aplicar às 

empresas da cidade de Iturama, um questionário com a finalidade de colhermos as 

seguintes informações: 

• critérios de seleção e de contratação adotados; 

• perfil do profissional desejado; 

• dificuldades encontradas ou deficiências mais encontradas; 

• formação desejada. 

e) Acompanhamento junto aos Conselhos Profissionais e Concursos 

A Coordenação do Curso deverá acompanhar os resultados dos Concursos 

e Exames de Conselhos Profissionais, quando houver, com a finalidade de identificar 

ex-alunos da FAMA. 

Para isso a Secretaria deverá manter a Coordenação atualizada com a lista 

de formandos de cada turma. 

O resultado deverá ser encaminhado à Direção Geral da FAMA, para 

acompanhamento e divulgação, quando for o caso. 

f) Atualização dos ex-alunos com relação às atividades da Faculdade 

A Coordenação de Curso deverá manter os ex-alunos atualizados sobre as 

atividades ocorridas na Faculdade, por meio de e-mail, atualização do site e envio do 

Jornal da Faculdade aos ex-alunos, sistematicamente. 

g) Bolsas para cursos de Pós-Graduação 

A Direção Geral deverá manter os ex-alunos atualizados sobre as novas 

turmas de Pós-Graduação da FAMA com a informação da Política de Bolsas aos ex-

alunos. 
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IX. INFRAESTRUTURA 
 

A FAMA está locada em prédio próprio com um total de 6.171,54m2 

construídos, com perspectiva de expansão para mais 11.033,91m², dimensões 

suficientes para o bom andamento das atividades acadêmicas. Todas as 

dependências estão adequadas ao desenvolvimento das atividades e programas 

curriculares. 

A infraestrutura institucional está adequada para permitir a locomoção de 

pessoas com mobilidade reduzida, com adaptação de sanitários, bebedouros e 

sinalização tátil e em braile compatível para pessoas com deficiência visual, de 

forma que o estudante, professores e demais funcionários tenham acesso a todos os 

espaços institucionais. 

As especificações das instalações obedecem aos padrões arquitetônicos 

recomendados quanto à ventilação, iluminação, dimensão, acústica, segurança, 

acessibilidade, conservação e destinação específica. 

A manutenção e limpeza das instalações também atendem sua destinação, 

sendo preocupação constante da gestão,, inclusive buscando sempre práticas 

sustentáveis.  

As salas de aula, laboratórios, biblioteca, cantinas e outras dependências 

são de uso privativo dos corpos docente, discente e técnico-administrativo, permitido 

o acesso de pessoas estranhas quando da realização de eventos, encontros 

culturais, seminários ou em casos de expressa autorização da Direção Geral. 

A infraestrutura física está à disposição dos alunos para atividades 

extraclasse, desde que pertinentes aos cursos ofertados e dentro dos horários 

devidamente reservados. As salas de aula estão aparelhadas para possibilitar 

melhor desempenho docente e discente. 

 

9.1 INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A FAMA possui setores específicos para a execução dos processos 

administrativos, pedagógicos, financeiros e operacionais, conforme descrito abaixo: 

 



                                                                                                            
 

141 

 

Tabela 10 – FAMA:  Distribuição do espaço físico  (2021) 

 

ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE ÁREA EM m
2
 

 Atual    Projeção Atual    Projeção 

Área de Circulação e Convivência de Alunos 01 01 1200,42 m² 1200,42 m² 

Atendimento – Área de Espera 01 01 50,67 m² 50,67 m² 

Quiosques e Praça de Alimentação 01 01 451,00 m² 451,00 m² 

Almoxarifado 01 01 12,70 m² 12,70 m² 

Refeitório para funcionários Técnico-

administrativos 

01 01 37,25 m² 37,25 m² 

Secretaria 01 01 56,06 m² 56,06 m² 

Setor financeiro/RH 01 01 35,57 m² 35,57 m² 

Direção Financeira 01 01 10,26 m² 10,26 m² 

CPD 01 01 10,26 m² 10,26 m² 

Departamento Jurídico 01 01 36,42 m² 36,42 m² 

Coordenação de Divulgação e Marketing 01 01 36,42 m² 36,42 m² 

Salas de direção  03 03 36,42 m² 36,42 m² 

Brinquedoteca  01 01 60,48 m² 60,48 m² 

Sala de Apoio Pedagógico ao Docente 

(NAP) 

01 01 10,26 m² 10,26 m² 

Sala de Recursos Multifuncional 01 01 10,26 m² 10,26 m² 

Sala de Fotocopiadora 01 02 37,25 m² 37,25 m² 

Sala da Ouvidoria 01 01 14,03 m² 14,03 m² 

Sala da CPA 01 01 20,03 m² 20,03 m² 

Sala de Reuniões 01 01 34,36 m² 34,36 m² 

Sala de atendimento aos discentes 01 01 60,48 m² 60,48 m² 

Sala dos Professores 01 02 56,63 m² 144,00 m² 

Setor de Atendimento ao alunos 02 02 30,03 m² 30,03 m² 

Atendimento - Área de Espera 01 01 50,67 m² 50,67 m² 

Salas de coordenação  06 09 71,24 m² 106,86 m² 
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Sala de Apoio ao Discente (NAD) 01 01 10,26 m² 10,26 m² 

Portaria 01 01 10,26 m² 10,26 m² 

Sala Professor-Tutor 04 12 75,20 m² 220,00 m² 

Sanitários Femininos  09 15 66,72 m² 111,20 m² 

Sanitários Masculinos  09 15 66,72 m² 111,20 m² 

Área Total 2469,16 m² 2469,16 m² 

Fonte: Planta baixa 

 

9.2 SALAS DE AULAS 

A FAMA possui 26 salas de aula, todas arejadas e com equipamentos de 

multimídias. 

No ano de 2024 devem ser construídas mais 21 salas de aula possibilitando 

assim a implantação dos novos cursos previstos neste PDI. 

 

Tabela 11 - FAMA:  Distribuição do espaço físico - Salas de Aulas (2021) 

 

ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE ÁREA EM m
2
 

 Atual    Projeção Atual    Projeção 

Salas de aula  26 47 1.862,34 m² 3.366,53 m² 

Área Total 1.862,34 m² 3.366,53 m² 

Fonte: Planta baixa 

 

9.3 AUDITÓRIO 

A FAMA possui 01 auditório, equipado com equipamentos de multimídias e 

arejado com capacidade de 400 pessoas.  

 

9.4 SALA DOS PROFESSORES 

A FAMA possui 01 sala dos professores, equipada com cinco 

microcomputadores e uma impressora, armários para que o professor possa guardar 

o seu material, mesas para realização de estudos individuais ou em grupo e ar 

condicionado. 
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No ano de 2024 deve ser construída mais 01 salas de professores 

possibilitando assim a implantação dos novos cursos previstos neste PDI. 

 

Tabela 12- FAMA:  Distribuição do espaço físico -  Sala dos professores 

(2021) 

 

ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE ÁREA EM m
2
 

 Atual    Projeção Atual    Projeção 

Sala dos Professores 01 02 56,63 m² 144,00 m² 

Área Total 56,63 m² 144,00 m² 

Fonte: Planta baixa 

 

9.5 ESPAÇOS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS 

A FAMA disponibiliza infraestrutura específica para atendimento ao aluno. 

 Todas as instalações são equipadas com microcomputadores, impressora, 

ar condicionado. 

No ano de 2024 devem ser construídas mais 07 salas de coordenação 

possibilitando assim a implantação dos novos cursos previstos neste PDI. 

 

Tabela 13 - FAMA:  Distribuição do espaço físico - Atendimento aos alunos 

(2021) 

 

ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE ÁREA EM m
2
 

 Atual    Projeção Atual    Projeção 

Setor de Atendimento ao alunos 02 02 30,03 m² 30,03 m² 

Atendimento - Área de Espera 01 01 50,67 m² 50,67 m² 

Salas de coordenação  06 07 71,24 m² 106,86 m² 

Sala de Apoio ao Discente (NAD) 01 01 10,26 m² 10,26 m² 

Área Total 162,20 m² 197,82 m² 

Fonte: Planta baixa 
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9.6 INFRAESTRUTURA PARA CPA 

A FAMA disponibiliza infraestrutura específica para a realização do trabalho 

da Comissão Própria de Avaliação - CPA. 

Além da sala própria, a CPA utiliza também a sala de reuniões da FAMA 

para realização de suas reuniões.  

 Todas as instalações são equipadas com microcomputadores, impressora e 

ar condicionado. A sala de reuniões possui Datashow.  

 

Tabela 14 - FAMA:  Distribuição do espaço físico - CPA (2021) 

 

ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE ÁREA EM m
2
 

 Atual    Projeção Atual    Projeção 

Sala da CPA 01 01 20,03 m² 20,03 m² 

Sala de Reuniões 01 01 34,36 m² 34,36 m² 

Área Total 54,39 m² 54,39 m² 

Fonte: Planta baixa 

 

9.7 ESTAÇÕES DE TRABALHO PARA PROFESSORES TEMPO INTEGRAL – TI 

E PROFESSOR-TUTOR 

A FAMA disponibiliza infraestrutura específica para a realização do trabalho 

dos professores com regime de trabalho integral e Professor-Tutor, com 08 salas 

equipada com microcomputadores, impressora e ar condicionado. 

No ano de 2024 devem ser construídas mais 08 salas possibilitando assim a 

implantação dos novos cursos previstos neste PDI. 

 

Tabela 15 - FAMA:  Distribuição do espaço físico – Sala Professor-Tutor (2021) 

ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE ÁREA EM m
2
 

 Atual    Projeção Atual    Projeção 

Sala Professor-Tutor 04 12 75,20 m² 220,00 m² 

Área Total 75,20 m² 220,00 m² 

Fonte: Planta baixa 
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9.8 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

A FAMA possui 18 instalações sanitárias (09 masculinos e 09 femininos) em 

diversos locais do campus para facilitar o acesso dos alunos, professores, 

funcionários técnico-administrativos e comunidade.  

No ano de 2024 devem ser construídos mais 12 sanitários, sendo 06 

masculinos e 06 femininos possibilitando assim a implantação dos novos cursos 

previstos neste PDI. 

Os sanitários contam com adaptação para pessoas com deficiência e/ou 

mobilidade reduzida.  

 

Tabela 16 - FAMA:  Distribuição do espaço físico – Instalações sanitárias (2021) 

 

ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE ÁREA EM m
2
 

 Atual    Projeção Atual    Projeção 

Sanitários Femininos  09 15 66,72 m² 111,20 m² 

Sanitários Masculinos  09 15 66,72 m² 111,20 m² 

Área Total 133,44 m² 222,40 m² 

Fonte: Planta baixa 

 

9.9  LABORATÓRIOS 

A FAMA possui laboratórios para a realização de aulas práticas e 

atendimento a comunidade. Todos os laboratórios possuem sistema de refrigeração 

de ar e alguns possuem, além de equipamentos específicos, multimídias. 

No ano de 2023 devem ser construídos: Laboratório de simulação da prática 

profissional – Medicina e Enfermagem, Laboratório de Técnicas básicas de 

enfermagem, Laboratório Multidisciplinar de saúde coletiva e a Clínica-Escola de 

Estética e Cosmética. 

No ano de 2024 devem ser construídos: Laboratório de Parasitologia Geral, 

Laboratório de Bioquímica, Laboratório de Fisiologia, Laboratório de Microbiologia e 

Imunologia, Laboratório de Semiologia e Semiotécnica, Laboratório de Microscopia, 

possibilitando assim a implantação dos novos cursos previstos neste PDI. 
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Tabela 17 - FAMA:  Distribuição do espaço físico – Laboratórios (2021) 

 

ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE ÁREA EM m
2
 

 Atual    Projeção Atual    Projeção 

Laboratórios de Informática  03 05 91,15  182,00  

Brinquedoteca 01 01 80,83  80,83  

Laboratório de Química e Saneamento 01 01 60,48  60,48  

Laboratório de Física, Eletricidade e 

Instalações Elétricas 

01 01 60,48  60,48  

Laboratório de Desenho Técnico 01 01 336,00  336,00  

Laboratório de Topografia 01 01 60,20  60,20  

Laboratório de Fenômenos de Transporte e 

Hidráulica 

01 01 63,00  63,00  

Laboratório de Resistência de Materiais, 

Materiais de Construção, Técnicas 

Construtivas e Solos 

01 01 70,00  70,00  

Laboratório de Câmara Úmida – Corpo de 

Prova 

01 01 12,00  12,00  

Laboratório de Anatomia Humana 01 01 80,89  80,89  

Clínica-Escola de Psicologia 01 01 89,00 89,00  

Núcleo de Práticas Jurídicas 01 01 67,00 67,00 

Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal - NAF 01 01 85,00 85,00 

Laboratório de simulação da prática 
profissional – Medicina e Enfermagem 

--- 01 --- 115,00  

Laboratório de Parasitologia Geral --- 01 --- 70,00  

Laboratório de Bioquímica --- 01 --- 115,00  

Laboratório de Fisiologia --- 01 --- 80,89  

Laboratório de Microbiologia e Imunologia --- 01 --- 115,00  

Laboratório de Semiologia e Semiotécnica --- 01 --- 70,00  

Laboratório de Microscopia --- 01 --- 80,89  
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Laboratório de Técnicas básicas de 

enfermagem 

--- 01 --- 115,00  

Laboratório Multidisciplinar de saúde coletiva --- 01 --- 115,00  

Clínica-Escola de Estética e Cosmética  --- 01 --- 102,00  

Área Total 1156,03 2110,66 

 

9.9.1 DESCRIÇÃO DOS LABORATÓRIOS EXISTENTES 

 

LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA  

Espaço físico: 91,15 m2 

Curso/Séries de Utilização: 
Administração/ Ciências Contábeis / 
Direito / Engenharia Civil/ Pedagogia 
Psicologia 

Quantidade: 03 

Equipamentos básicos: 

• Microcomputadores 

• Monitores 

• Teclados 

• Mouse 

• Fone de ouvido 

• Datashow   

Mobiliário: 
Laboratório de Informática 01  
01 mesa de apoio ao professor  
54 bancadas de apoio para microcomputadores 
55 cadeiras  
01 lousa 
 
Laboratório de Informática 02  
01 mesa de apoio ao professor  
42 bancadas de apoio para microcomputadores 
42 cadeiras  
01 lousa 
 
Laboratório de Informática 03  
01 mesa de apoio ao professor  
31 bancadas de apoio para microcomputadores 
31 cadeiras  
01 lousa 
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LABORATÓRIO DE QUÍMICA E SANEAMENTO 

Espaço físico 60,48 m2 
Curso/Séries de Utilização: 
Engenharia Civil - 1 e 8 período 

Quantidade:01 

Componentes específicos:       

• Química Geral e Tecnológica 

• Tratamento de Água e Saneamento 

Ensaios básicos: 

• Interação entre o conteúdo teórico-prático, com amplo universo de variáveis, 
aliado à simulação de situações reais usando conceitos de Ph, Turbidez, eletrólise, 
etc. Com materiais, instrumentos e insumos necessários para atender as aulas 
práticas, bem como, bancadas de experiências com infraestrutura para as aulas 
(bico de Bunsen), capela, sistema de proteção e segurança de usuários, etc. 

Equipamentos básicos: 

• Balança digital;  

• Estufa; 

•  Banho Maria;  

• Destilador;  

• Bicos de Bunsen instalados;  

• Chapa de aquecimento e agitação; 

• Capela;  

• Equipamento de segurança (chuveiro com lava olhos); 

• Refrigerador;  

• Vidrarias (incluindo dessecador, bureta, balões volumétricos, Becker, etc).   

Mobiliário: 
8 Bancadas retangulares, 60 banquetas, 1 refrigerador, 1 armário de madeira 
branco, 1 armário de madeira branco com porta de vidro, 1 armário de aço, 2 
prateleiras, armários embutidos embaixo de pia, 1 Lousa, 1 mesa de professor, 2 
cadeiras almofadadas 

 

LABORATÓRIO DE FÍSICA, ELETRICIDADES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Espaço físico: 60,48 m2 
Curso/Séries de Utilização: 
Engenharia Civil - 2,3, 4, 5 e 6 períodos 

Quantidade:02 

Componentes específicos:       

• Física Geral e Experimental I 

• Física Geral e Experimental II 

• Física Geral e Experimental III 

• Eletricidade 

• Instalações Prediais Elétricas 

Ensaios básicos: 
 

• Neste laboratório o aluno é apresentado à experimentação em Mecânica e 
Oscilações, permitindo a união da teoria e prática, essencial nos cursos da área 
tecnológica. Com seus equipamentos, podem-se compor experimentos sobre 
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cinemática, dinâmica, estática, osciladores harmônicos e anarmônicos. 

• Em outra etapa, oferece ao aluno a verificação de fenômenos na área de 
Eletricidade e Eletrodinâmica. Baseado em experimentos clássicos o laboratório 
induz ao raciocínio prático, despertando no aluno o interesse para a pesquisa e 
desenvolvimento de tecnologia. Com seus equipamentos podem-se compor 
experimentos sobre eletricidade estática, eletrodinâmica, e experimentos 
relacionados com os dispositivos utilizados em instalações elétricas residenciais, 
prediais, comerciais e industriais de baixa tensão, de acordo com as normas NBR 
5410, NBR 5419. 
 

Equipamentos básicos: 

• Colchão de ar, roldanas associadas e simples, dinamômetros, balanças de 
prato e balança de precisão, massas padronizadas e suportes, réguas, planos 
inclinados, paquímetros, micrômetros, cronômetros, níveis de bolha de ar, 
dispositivos para Lei de Hooke e outros aparelhos diversos. 

• Balanças, Dilatômetros, Calorímetros, Termômetros, Densímetros, 
Manômetros, Diapasões, Geradores de áudio, Décadas, Transformadores, 
Osciloscópios, Multímetros, Multímetros com termopar, Fontes de alimentação, 
Potenciômetros, Indutores, Solenoides, etc 

• Bancada Didáticas para Instalações Elétricas Prediais  
 

Mobiliário: 

• 5 Balcões circulares ou sextavados , com encosto, com 06 banquetas cada, 
02 armários, bancada, mesa e cadeira, quadro branco. 
 

 

LABORATÓRIO DE TOPOGRAFIA 

Espaço físico 60,20 m2 
Curso/Séries de Utilização: 
Engenharia Civil - 4, 3,6 e 7 períodos 

Quantidade:01 

Componentes específicos:       

• Topografia - Planimetria 

• Topografia – Altimetria 

• Estradas - Projetos 

• Estradas - Pavimentação 

Ensaios básicos: 

• Constituído de equipamentos de medição, destina-se a demonstrar aos 
alunos como levantar as características planialtimétrica das áreas e traçar perfis de 
terrenos. Com equipamento GPS, usa-se os dados de satélites para estabelecer em 
coordenadas geográficas. Não há instalações físicas, visto as aulas serem 
realizadas em campo. 

Equipamentos básicos (ou similares): 

• Teodolitos Wild T-16, Níveis Wild,  

• Planímetros,  

• Estereoscópios e materiais de apoio,  
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• Estação Total Zeiss/Trimble 3305DR-CE,  

• prisma multifacetado refletor AVR e  

• Rastreadores GPS Garmin e-trex. 

Mobiliário: 

• 2 Bancadas retangulares com 15 banquetas, 

 

LABORATÓRIO DE RESISTENCIA DOS MATERIAIS, MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO, TÉCNICAS CONSTRUTIVAS E SOLOS 

Espaço físico: 70,00 m2 
Curso/Séries de Utilização: 
Engenharia Civil - 1, 2, 4, 5 e 8 períodos 

Quantidade:01 

Componentes específicos:       

• Materiais de Construção Civil 

• Tecnologia da Construção I e II 

• Geologia Aplicada 

• Mecânica dos Solos 

• Maciços e Obras de Terra 

• Resistência dos Materiais I e II 

• Teoria das Estruturas I e II 

• Concreto I, II e III 

• Estruturas de Madeira 

• Estruturas de Aço 

• Estruturas Especiais 

Ensaios básicos: 

• Ensaios para análise dos materiais utilizados na construção civil: cerâmica, 
madeira, vidro, aço, concreto, agregados, solos e materiais de acabamento. Tem 
como objetivo demonstrar as propriedades e características dos materiais. E o 
comportamento dos materiais e dos diversos componentes estruturais, quando 
sujeitos às solicitações. 

Equipamentos básicos: 

• Mesa de consistência(1un) 

• Gtec-teste (1un) 

• Estufa (1un) 

• Jogo de peneiras (1un) 

• Paquímetro (1un) 

• Slump teste (1un) 

• Mesa vibratória (1un) 

• Vibrador de mangote (1un) 

• Balança digital (1un) 

• Balança de varão (1un)Betoneira 
(2un)Prensa mecânica – Capacidade 
100 tons  

• Molde para corpo de prova (5x10 
cm) (9un) 

• Molde para corpo de prova (10x20 
cm) (35un) 

• Aparelho para ensaio de 
casagrande,  

Mobiliário: 

• 3 Bancadas retangulares        

• 20 banquetas       

• 1 cadeira almofadada       

• 1 computador       
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• 1 pia       

• 1 lousa      . 

 

LABORATÓRIO DE FENÔMENOS DE TRANSPORTE E HIDRÁULICA 

Espaço físico: 63,00 m2 
Curso/Séries de Utilização: 
Engenharia Civil - 6, 7,8 e 9 períodos 

Quantidade:01 

Componentes específicos:       

• Fenômenos de Transporte 

• Hidráulica I 

• Hidráulica II 

• Hidrologia Urbana 

• Instalações Hidro sanitárias 

Ensaios básicos: 

• Determinação de Numero de Reynolds 

• Verificação do Teorema de Bernoulli 

• Associação de bombas centrifuga 

• Determinação de perdas de cargas em diferentes configurações de 
tubulações. 

• Estudos de Canais: Regimes de Escoamento, Ressalto, Remanso, 
Vertedores 

Equipamentos básicos: 

• Bancada didática para Ensaio de Reynolds 

• Bancada didática para Ensaios em Condutos Forçados 

• Bancada didática para Ensaios de Associação de Bombas 

• Bancada didática para Ensaios em Canais Abertos 

Mobiliário: 

• 4 bancadas didáticas para ensaios       

• 1 lousa       

• 1 bancada com repartição       

• 1 pia       
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LABORATÓRIO DE DESENHO TÉCNICO 

Espaço físico: 336,00 m2 
Curso/Séries de Utilização: 
Engenharia Civil – 1 e 2 períodos 

Quantidade:01 

Componentes específicos:       

• Desenho Técnico 

• Desenho Arquitetônico 

Equipamentos básicos: 

• Pranchetas para desenhos 

• Datashow 

Mobiliário: 

•  Pranchetas para desenhos 

• 01 mesa de apoio ao professor 

• 30 pranchetas para desenho 

• 31 cadeiras  

• 01 lousa 
 

 

LABORATÓRIO DE ANATOMIA HUMANA 

Espaço físico: 80,89 m2 
Curso/Séries de Utilização: 
Psicologia - 1 e 2 Períodos 
Demais componentes quando solicitado 

Quantidade:    01 

Componentes específicos:       

• Todos 

Equipamentos básicos: 
 • 02 coluna flexível multifuncional  

  • 05 Metade da cabeça com musc. Corte médio  

  • 01 Célula animal  

  • 05 Cérebro região funcional córtex  

  • 05 Cérebro art. 9 partes  

  • 01 Torso bissexual  

  
• 05 Crânio com Cérebro 

• 01 Esqueleto humano 
  

 

Mobiliário: 

• 05 mesas 

• 41 bancos 

• 01 bancada para materiais 

• 01 armário 

 

BRINQUEDOTECA 

Espaço físico: 80,83 m2 
Curso/Séries de Utilização: 
Pedagogia - 1 ao 7 períodos 
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Quantidade:    01 

Componentes específicos:       

• Todos 

Equipamentos básicos: 
 • 01 TV 29 polegadas  

  • 01 aparelho reprodutor de DVD  

  • Jogo pedagógicos  
 

Mobiliário: 

• 05 mesas 

• 20 cadeiras 

• 01 armário 

• 01 estante 

• 01 espelho 

 

LABORATÓRIO DE CORPO DE PROVA – CÂMARA ÚMIDA 

Espaço físico: 80,83 m2 
Curso/Séries de Utilização: 
Engenharia Civil - 1 ao 8 períodos 
 

Quantidade:    01 

Componentes específicos:       

• Todos 

Equipamentos básicos: 

• 15 estantes 

• Irrigação 

 

CLÍNICA-ESCOLA DE PSICOLOGIA 

Espaço físico: 80,83 m2 
Curso/Séries de Utilização: 
Psicologia - 4 ao 10 períodos 
 

Quantidade:    01 

Componentes específicos:       

• Práticas 

Equipamentos básicos: 

• Jogos pedagógicos diversos  

• Testes diversos 
  

   
   
 

Mobiliário: 

• 02 mesas ovais com 13 cadeiras 

• 01 computador ligado a impressora 

• 01 divã 

• 01 estante (para colocar brinquedos)  

• 01 impressora 
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• 04 mesas de canto 

• 01 mesa de trabalho 

• 01 mesa infantil com quatro cadeiras 

• 02 cadeiras na frente da mesa (para atendimento) 

• 08 poltronas 

• 05 cadeiras  

• Cabo de acesso internet 

• 01 Longarina 

• 01 mesa 04 lugares 

• 02 Telefones (ligação interna e externa) 

• Wifi 

 

NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS 

Espaço físico: 67,00 m2 
Curso/Séries de Utilização: 
Direito - 4 ao 10 períodos 
 

Quantidade:    01 

Componentes específicos:       

• Práticas 

Equipamentos básicos: 

• Material para simulação de júri 

• Bibliografia pertinente a área 
•   

 

Mobiliário: 

• 01 computador ligado a impressora 

• 05 estantes 

• 01 arquivo - gavetas 

• 01 impressora 

• 04 mesas  

• 08 cadeiras na frente das mesas (para atendimento) 

• 08 poltronas 

• Cabo de acesso internet 

• 01 Longarina 

• 02 Telefones (ligação interna e externa) 

• Wifi 

 

NÚCLEO DE APOIO CONTÁBIL E FISCAL - NAF 

Espaço físico: 80,83 m2 

Curso/Séries de Utilização: 
Administração e Ciências Contábeis  
1 ao 8 períodos 
 

Quantidade:    01 

Componentes específicos:       

• Todos 
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Equipamentos básicos: 

• Bibliografia pertinente a área •   
 

Mobiliário: 

• 01 computador ligado a impressora 

• 01 arquivo - gavetas 

• 01 impressora 

• 02 mesas  

• 04 cadeiras na frente das mesas (para atendimento) 

• Cabo de acesso internet 

• 01 Longarina 

• 02 Telefones (ligação interna e externa) 

• Wifi 

 

9.10 NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS 

A FAMA possui infraestrutura adequada para a realização das atividades do 

Núcleo de Práticas Jurídicas.  

Todas as instalações do NPJ são equipada com ar condicionado.  

 

Tabela 18 - FAMA:  Distribuição do espaço físico no Núcleo de Práticas (2021) 

 

ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE ÁREA EM m
2
 

 Atual    Projeção Atual    Projeção 

Sala dos Advogados 01 01 15 m² 15 m² 

Secretaria do NPJ 01 01 20 m² 20 m² 

Sala de Estudo 02 02 20 m² 20 m² 

Atendimento 01 01 12 m² 12 m² 

Área Total 67 m² 67 m² 

Fonte: Planta baixa 

 

O Núcleo de Práticas Jurídicas funciona em endereço diverso ao da FAMA, 

objetivando maior proximidade do Fórum e Centro da cidade, facilitando assim o 

acesso das pessoas atendidas. 
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8.11 NÚCLEO DE APOIO CONTÁBIL E FISCAL (NAF) 

A FAMA possui infraestrutura adequada para a realização das atividades do 

Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF).  

Todas as instalações do NAF são equipada com ar condicionado.  

 

Tabela 19 - FAMA:  Distribuição do espaço físico no Núcleo de Apoio Contábil 

e Fiscal (2021) 

 

ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE ÁREA EM m
2
 

 Atual    Projeção Atual    Projeção 

Sala dos Estagiários 01 01 15 m² 15 m² 

Sala do Coordenador 01 01 20 m² 20 m² 

Secretaria do NAF 01 01 18 m² 18 m² 

Sala de Estudo 02 02 20 m² 20 m² 

Atendimento 01 01 12 m² 12 m² 

Área Total 85 m² 85 m² 

 

9.12 CLÍNICA-ESCOLA DE PSICOLOGIA 

A FAMA possui infraestrutura adequada para a realização das atividades na 

Clínica-Escola de Psicologia. 

Todas as instalações da Clínica são equipada com ar condicionado.  

 

Tabela 20 - FAMA:  Distribuição do espaço físico na Clínica-Escola de 

Psicologia. (2021) 

 

ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE ÁREA EM m
2
 

 Atual    Projeção Atual    Projeção 

Recepção 01 01 15 m² 15 m² 

Sala Coordenação (Responsável Técnico) 01 01 20 m² 20 m² 

Sala de arquivo 01 01 18 m² 18 m² 
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Sala de Atendimento em grupo/supervisão 02 02 20 m² 20 m² 

Sala de atendimento individual 04 04 16 m² 16 m² 

Sala dos estágios 01 01   

Área Total 89 m² 89 m² 

 

9.13 RECURSOS TECNOLÓGICOS E DE ÁUDIO VISUAL 

A FAMA disponibiliza para utilização em suas unidades acadêmicas 

equipamentos eletrônicos atualizados periodicamente. 

 

Tabela 21 - FAMA: Equipamentos eletrônicos (2021) 

 

 

ESPECIFICAÇÃO 

QUANTIDADE 

Atual    Projeção 

Tela para projeção  02 04 

Projeção 3D 01 01 

Computadores  118 140 

Data Show  30 50 

Caixas de Som 08 12 

Notebooks 09 18 

Fonte: INSTITUES 

 

9.14 BIBLIOTECA 

A Biblioteca Central FAMA – Faculdade Aldete Maria Alves, possui 

330.98m2, ordenados e preservados em condições de armazenamento adequados, 

com iluminação natural e artificial, equipamentos de combate a incêndio, sinalização, 

mobiliário, instalações elétricas planejadas para os equipamentos de informática da 

estrutura da Biblioteca, espaços de leitura individual e em grupo e acesso para 

portadores de necessidades especiais. 

As condições de preservação incluem a manutenção dos acervos através de 

serviços de restauração, encadernação e dedetização  para controle de fungos e 

antimofo. 
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Na biblioteca são disponibilizados terminais de consulta locais para alunos e 

professores pesquisarem o Catálogo coletivo, que também pode ser consultado 

através de acesso remoto, na página da  FAMA. 

 

Tabela 22 - FAMA:  Distribuição do espaço físico - Biblioteca (2021) 

 

 

ESPECIFICAÇÃO 

QUANTIDADE ÁREA EM m
2
 

Atual    Projeção Atual    Projeção 

Espaço físico para acervo 01 01 142,00 m² 526,45 m² 

Espaço físico para periódicos e revistas 01 01 82,21 m² 246,00 m² 

Espaço físico para DVD 01 01 12,00 m² 25,00 m² 

Espaço para técnico-administrativos 01 01 32,00 m² 75,24 m² 

Espaço físico para estudos individuais 05 15 22,45 m² 46,35 m² 

Espaço físico para estudos em grupo 07 21 40,32 m² 196,96 m² 

 Área Total 330,98 m² 1116,00 m² 

Fonte: Planta baixa 

 

Tabela  23 - Biblioteca: Equipamentos e mobiliários (2021) 

 

ESPECIFICAÇÃO 

QUANTIDADE 

Atual    Projeção 

Computadores para pesquisa do acervo  04 08 

Estantes de livros 42 76 

Estantes de revistas 06 10 

Mesas para leitura e pesquisa 12 17 

Cadeiras  48 72 

Impressoras  01 02 

Balcão para controle de empréstimos de livros 01 01 

Armários 32 50 

Cabines individuais 07 12 

Cabines em grupo 05 08 
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Computadores utilizados para empréstimo e devolução  02 03 

Fonte: INSTITUES 

 

Atualmente conta com acervo de 15.786 (Quinze mil setecentos e oitenta e 

seis) volumes, separado por áreas segundo classificação CDD.  O acervo inclui 

obras da área de Ciências Humanas, Ciências Sociais, Ciências Exatas, e 

Biológicas, com ênfase nas áreas. Tem toda sua base de dados no Sistema de 

Gerenciamento de Bibliotecas TOTVS.  

O material é localizado pelos usuários, auxiliados, se necessário, pelos 

funcionários, o acervo é aberto para consulta e empréstimos. 

 

Tabela 24 - Biblioteca FAMA: Acervo (2021) 

Área 

Situação Atual Situação Projetada 

Livros Periódicos 

por Títulos 

Livros Periódicos 

por Títulos 
Títulos Volumes Títulos Volumes 

Ciências Exatas e 

da Terra 
414 1.396 05 

762 3.358 09 

Ciências Humanas 819 3.231 15 914 4.587 19 

Ciências Sociais 

Aplicadas 
1.283 6.629 26 

1.502 7.957 38 

Engenharias 337 999 4 419 1.204 6 

Linguística, Letras e 

Artes 
235 967 0 

284 1.040 2 

Outras 612 2.486 28 702 2.817 30 

Total 3.700 15.708 78 
4.583 20.963 104 

Fonte: Biblioteca FAMA/PDI. 

 

Além do acervo físico a biblioteca conta também com acervo eletrônico com 

mais de dez mil títulos.  

Dentre os serviços oferecidos destacam-se: 

a) Empréstimo Domiciliar  
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Serviço oferecido ao usuário docente, discente e técnico-administrativo para 

pesquisa fora do ambiente da Biblioteca e com data prevista para devolução do (s) 

material (is) solicitado. O empréstimo domiciliar é facultado ao professores, alunos e 

funcionários da Instituição. O empréstimo do livro poderá ser renovado via internet, 

por igual período, desde que o mesmo não tenha sido solicitado por outro usuário. 

b) Consulta Local  

Consulta no próprio ambiente da biblioteca, dispondo de 15 (quinze) cabines 

individuais que permitem o atendimento também ao deficiente físico e 05 cabines 

para estudo em grupo e mesas redondas e 6 cadeiras para estudos coletivos. 

c) Levantamento Bibliográfico  

Serviço de busca e recuperação da informação realizada nos diversos fontes 

e suportes informacionais, de acordo com a solicitação do usuário. 

d) Comutação Bibliográfica  

Serviço de comutação on-line, que consiste na solicitação e recebimento de 

artigos de periódicos técnico-científicos, teses e anais de congressos existentes em 

outras bibliotecas nacionais e estrangeiras, que fazem parte da Rede Comut. 

e) Normalização Bibliográfica  

Orientações na elaboração dos trabalhos acadêmicos, utilizando o Manual 

para elaboração de trabalhos científicos e acadêmicos elaborado pela FAMA 

conforme as Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

f) Biblioteca Virtual (Bases de Dados) 

Consistirá em seleção de “sites” indicados pelos professores, 

correlacionados aos conteúdos curriculares dos cursos e periodicamente 

atualizados. 

g) Multimídia e Internet 

O uso dos computadores em pesquisas em bases de dados disponíveis na 

Internet terá a finalidade para alunos, docentes e comunidade em geral. Os alunos 

têm disponíveis notebooks para empréstimo nas dependências da biblioteca. 
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9.14.1. Atendimento a Comunidade 

Os serviços de biblioteca e atendimento  a comunidade local e acadêmica 

são desempenhados por 01 bibliotecário (graduado em Biblioteconomia) e 02 

auxiliares de biblioteca.  

Bibliotecária responsável: Adriana Fernandes Barbosa Vilas Boas 

 CRB: MG-003728/O 

Horário de funcionamento: 07h30min. às 22h50min. 

 

9.14.2 Plano de Atualização e Expansão do Acervo  

A biblioteca da FAMA possui sistemática regular para a aquisição e 

atualização do acervo, pois, a cada semestre, verifica as necessidades de sua 

ampliação, considerando a necessidade de oferecer uma quantidade adequada de 

exemplares de obras básicas e complementares para cada disciplina, proporcional 

ao número de alunos. 

A política de atualização do acervo abrange todas as modalidades de 

aquisição (compra, doação, assinatura e permuta) de tudo o que será disponibilizado 

aos alunos. As coleções são selecionadas e adquiridas com base no conteúdo 

programático das disciplinas, de acordo com as bibliografias básicas e 

complementares sugeridas nos Projetos Pedagógicos dos Cursos. Ao início de cada 

semestre letivo, Coordenadores e Professores, ao planejarem suas atividades 

acadêmicas, encaminham as sugestões bibliográficas referentes à formação geral e 

específica dos cursos à Biblioteca para fins de aquisição. Este procedimento 

mantém o acervo atualizado e garante a expansão ordenada e otimizada do mesmo. 

Quanto ao número de títulos, são adquiridos três dos indicados na 

bibliografia básica e na bibliografia complementar de cada disciplina. A quantidade 

de exemplares é proporcional ao número de alunos e segue as recomendações dos 

órgãos oficiais de educação, porém é possível adquirir maior quantidade de 

exemplares, conforme a demanda de uso das obras.  

A atualização e expansão do acervo será através de: 

• indicação do corpo docente nos planos de ensino das disciplinas; 

• por doação e/ou permutas; 
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• pelo serviço de reserva utilizado pelos usuários, o que gere uma lista de 

livros que excedem a cinco reservas; 

• pela manutenção de assinatura de periódicos em papel e em suporte 

eletrônico; 

• pela manutenção de bases de dados especializadas online; 

 

9.15 PLANO DE PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE E ATENDIMENTO 
PRIORITÁRIO, IMEDIATO E DIFERENCIADO PARA UTILIZAÇÃO, COM 
SEGURANÇA E AUTONOMIA, TOTAL OU ASSISTIDA, DOS ESPAÇOS, 
MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS URBANOS, DAS EDIFICAÇÕES, DOS 
SERVIÇOS DE TRANSPORTE, DOS DISPOSITIVOS, SISTEMAS E MEIOS DE 
COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO, SERVIÇOS DE TRADUTOR E INTÉRPRETE 
DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS 
 

A FAMA preocupa-se em promover a acessibilidade atitudinal, arquitetônica, 

metodológica, programática, instrumental, nas comunicações e digital.  

Para tanto oferece atendimento prioritário, imediato e diferenciado para 

utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e 

equipamentos, das edificações, dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação 

e informação, serviços de tradutor e intérprete de Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS). 

Objetivando identificar a melhor forma de atender o aluno com deficiência, a 

FAMA disponibiliza na ficha de inscrição para o processo seletivo (vestibular) a 

possibilidade para que o aluno se manifeste quanto a sua condição para que sejam 

providenciados os recursos necessários para elaboração de sua prova e que, se 

aprovado, futuramente serão usados no acompanhamento da aprendizagem, bem 

como auxílio aos docentes e técnicos administrativos para preparação das aulas. 

A FAMA tem como uma de suas prioridades a inclusão da pessoa com 

deficiência, garantindo-lhe por meio do princípio da responsabilidade social, o 

acesso, o ingresso e a permanência em todos os serviços que oferece à 

comunidade.  

As políticas tratam da acessibilidade física, pedagógica, atitudinal e das 

comunicações atendem as demandas de alunos com deficiências, transtornos de 

conduta (espectro de transtorno autista), altas habilidades.  
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A acessibilidade física atende todas as necessidades das pessoas com 

deficiência e mobilidade reduzida.  A acessibilidade nas comunicações (a Língua de 

Sinais para pessoas com surdez e o DOSVOX e braile para os alunos cegos). A 

acessibilidade pedagógica e atitudinal (com a orientação aos professores 

flexibilidade curricular e metodológica para que propiciem a leitura labial). 

A FAMA, sabendo do seu papel como instituição responsável pela inclusão 

dos alunos com deficiência, pretende desenvolver as seguintes ações: 

1. Para alunos com deficiência visual, a instituição pretende proporcionar, 

caso seja solicitada no ato da matrícula, desde o acesso até a conclusão do curso, 

sala de apoio contendo: 

a) Sistema de síntese de voz. 

b) Fotocopiadora que amplie textos. 

c) Aquisição gradual de acervo bibliográfico em áudio. 

d) Lupas, réguas de leitura. 

e) Aquisição gradual de acervo bibliográfico dos conteúdos básicos em 

Braille. 

A FAMA conta ainda com piso tátil e placas de identificação em braile em todas 

as salas e dependências institucionais possibilitando a mobilidade com segurança e 

autonomia do aluno com deficiência visual por todo o campus. 

Como a finalidade da educação superior é formar profissionais, em relação aos 

alunos com deficiência visual, que necessitam de braile a IES investirá na formação 

dos alunos, tendo como princípio a preparação para o mercado de trabalho 

investindo na utilização dos sistematizadores de voz. 

2. Para alunos com deficiência auditiva, a instituição pretende proporcionar, 

caso seja solicitada no ato da matrícula, desde o acesso até a conclusão do curso: 

a) Tradutor e intérprete da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. 

b) Flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o conteúdo 

semântico. 

c) Aprendizado da língua portuguesa, principalmente na modalidade escrita, 

para o uso de vocabulário pertinente às matérias do curso em que o estudante 

estiver matriculado. 
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1. Para alunos com deficiência física ou mobilidade reduzida, a instituição tem 

suas instalações adaptadas com o fim de assegurar prioridades no processo de 

inclusão, garantindo-lhe o acesso autônomo, o ingresso e a permanência em todos 

os serviços e instalações da faculdade, da seguinte forma: 

a) Rampas com corrimãos que permitem o acesso do estudante com 

deficiência física aos espaços de uso coletivo da FAMA. 

b) Rampas com corrimãos que permitam o acesso do estudante com 

deficiência física a todas as salas de aula e laboratórios da FAMA. 

c) Banheiros adaptados, com portas largas e espaço suficiente para permitir o 

acesso de cadeira de rodas. 

d) Barras de apoio nas paredes dos banheiros. 

e) Lavabos e bebedouros instalados em altura acessível aos usuários de 

cadeiras de rodas. 

De acordo com a Lei 12.764/12 que Institui a Política Nacional de Proteção 

dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, “podemos conceituar o 

transtorno do espectro autista como uma de síndrome clínica caracterizada por uma 

deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação 

social, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal 

usada para interação social, padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, 

interesses e atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais 

estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns”. Segundo esta lei, a 

pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, 

para todos os efeitos legais. 

As pessoas portadoras do TEA (transtorno do espectro autista) têm seus 

direitos, previstos na Constituição Federal em vigor, bem como alguns direitos 

contidos em leis específicas. 

Além dessas leis citadas acima, o Brasil ratificou algumas normas 

internacionais, como por exemplo, a Convenção das Nações Unidas sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência. Essa lei segue os pressupostos delineados 

no recente Plano Nacional de Educação (PNE 2011-2020) que reforça o direito 

social inalienável dos cidadãos a uma educação de qualidade, na perspectiva 
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emancipadora, nas diferentes dimensões e espaços da vida. Trata-se da 

democratização da educação por meio da garantia do acesso, permanência e 

sucesso na sua dimensão pedagógica e institucional. 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (2008), o Decreto de Acessibilidade (nº 5.296/2004) e demais dispositivos 

legais e políticos. Ainda, são fundamentais ações e programas que assegurem a 

transversalidade da educação especial na IES. Além desses, dois outros dispositivos 

não relacionados diretamente a inclusão educacional destacam-se aqueles 

vinculados aos processos de regulação, avaliação e supervisão da educação 

superior, não podem ser esquecidos: a Lei nº 10.861/04, que instituiu o SINAES, o 

Decreto 5773/06 e a Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007, 

republicada em 29 de dezembro de 2010. 

Em relação ao processo seletivo de docentes, alunos, servidores e 

empregados com deficiência serão considerados três momentos distintos na 

elaboração do edital, para que possa expressar, com clareza, os recursos que 

poderão ser utilizados pelo candidato no momento da prova, bem como os critérios 

de correção a serem adotados pela comissão do que irá realizar a correção; no 

momento das avaliações, quando serão providenciadas salas especiais para cada 

tipo de deficiência e a forma adequada de obtenção de respostas pelo candidato e 

no momento da correção das provas, quando será necessário considerar as 

diferenças específicas inerentes a cada portador de deficiência, para que o domínio 

do conhecimento seja aferido por meio de critérios compatíveis com as 

características especiais desses alunos. 

A FAMA conta ainda com o Núcleo de Acessibilidade, Inclusão e Direitos 

Humanos - NAID que deve garantir o atendimento ao Estudante com Deficiências, 

limitações, superdotações e com Transtorno do Espectro Autista, prevendo o 

desenvolvimento de ações voltadas para o acesso, para a permanência e para 

qualidade do ensino oferecidos aos estudantes matriculados na Instituição e aos 

seus colaboradores.  

O NAID deverá garantir que a infraestrutura da instituição esteja adequada 

para permitir a locomoção para pessoas com mobilidade reduzida, adaptação de 
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sanitários, bebedouros e sinalização tátil e em braile compatível para pessoas com 

deficiência visual, de forma que o estudante, professores e demais funcionários 

tenham acesso a todos os espaços institucionais.  

O NAID deverá garantir que a proteção dos Direitos da Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista, sejam atendidos nos termos legais.  

Além do NAID a FAMA conta também com a sala de recursos 

multifuncionais que tem como objetivo apoiar os professores acerca da inclusão, 

bem como atender os alunos com necessidades educacionais especiais na sala de 

recursos multifuncionais para aprimorar o seu processo de ensino aprendizagem, 

inclusive sanando dificuldades das séries anteriores. 

Também serão realizadas capacitações dos professores e funcionários 

técnico-administrativos quanto a acessibilidade pedagógica e atitudinal. 

 

9.16  CRONOGRAMA DE EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA PARA O 

PERÍODO DE 2022-2026  

A ampliação do espaço físico se dará na proporção em que se faça 

necessário, dentro da mesma política que tem norteado a instituição, ou seja, 

atender com toda a presteza, as necessidades de recursos para que a Faculdade 

FAMA mantenha a qualidade de ensino. 

Dentro da previsão de abertura dos novos cursos constantes neste PDI a 

construção do novo bloco de salas de aula de acordo com cronograma já 

especificado. 

 

9.16.1.Plano de Expansão da Infraestrutura Física 
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X. AVALIAÇÃO  E ACOMPANHAMENTO DO 
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
 

No contexto atual, a Avaliação Institucional é uma realidade no campo das 

políticas universitárias, dos governos e de vários organismos internacionais de 

financiamento da educação, e uma das necessidades estruturais do Ensino Superior 

Brasileiro. 

A avaliação surge como uma das mais ricas oportunidades para redefinir ou 

reafirmar a missão institucional e seus valores, revelando-se excelente exercício 

formativo para a comunidade acadêmica que passa a se responsabilizar pelo uso 

dos resultados. 

Todas as necessidades advindas da Avaliação Institucional devem sempre, 

desencadear estudos, reflexões e propostas numa busca de modelos e programas 

educacionais apropriados, que estejam em consonância com o contexto a que se 

destina e voltados para a utilização das tecnologias de informação e comunicação, 

visando à construção de um conceito de qualidade de ensino mais condizente com a 

pós-modernidade.  

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES norteia a 

avaliação do Ensino Superior Brasileiro dentro de três processos diferenciados, a 

saber: 

• Avaliação das Instituições de Educação Superior (AVALIES); 

• Avaliação dos Cursos de Graduação (ACG); 

• Avaliação do Desempenho dos Estudantes (ENADE). 

Como parte de um mesmo sistema de avaliação, cada um destes processos 

é desenvolvido em situações e momentos distintos, fazendo uso de instrumentos 

próprios, mas articulados entre si. 



                                                                                                            
 

170 

 

10.1 AUTO AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

No que tange a Avaliação das Instituições de Educação Superior, a Portaria 

nº 2.051/04, que regulamenta o SINAES – Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior, estabelece que cada instituição de ensino crie comissões 

próprias para realizar a auto avaliação desta instituição, neste sentido a Faculdade 

Aldete Maria Alves - FAMA, criou em 2004, através da Portaria 04/04 a Comissão 

Própria de Avaliação – CPA FAMA, com o objetivo de realizar uma auto avaliação 

desta IES.  

Esta auto avaliação constitui-se em um estudo no intuito de identificar as 

fragilidades e potencialidades de cada uma das dimensões abaixo, assim como 

propor as melhorias necessárias.   

Dimensões analisadas no processo de auto avaliação: 

Dimensão 1: A missão e o plano de desenvolvimento institucional; 

Dimensão 2: A política para o ensino de graduação e pós-graduação, a 

extensão e as respectivas formas de operacionalização; 

Dimensão 3: A responsabilidade social da instituição; 

Dimensão 4: A comunicação com a sociedade; 

Dimensão 5: As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do 

corpo técnico-administrativo; 

Dimensão 6: Organização e gestão da instituição; 

Dimensão 7: Infraestrutura física; 

Dimensão 8: Planejamento e avaliação; 

Dimensão 9: Políticas de atendimento aos estudantes; 

Dimensão 10: Sustentabilidade financeira. 

Dimensão 11: A avaliação de cursos e avaliação de desempenho dos 

estudantes e sua influência nas ações institucionais. 

A partir da Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº. 065/2014, a CPA – FAMA 

desenvolveu sua avaliação com fundamento na nova organização das dimensões 

em torno dos 5 eixos, dividindo-os dentro de um triênio. 
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Quadro 03 - Divisão dos eixos para desenvolvimento da auto avaliação da CPA-

FAMA. 

 

ANO 1  

Eixo Dimensão SINAES 

Eixo 4: Políticas de Gestão Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

ANO 2  

Eixo Dimensão SINAES 

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 

ANO 3  

Eixo Dimensão SINAES 

Eixo 1: Planejamento e 

Avaliação 

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

Dimensão 11: A avaliação de cursos e avaliação de 

desempenho dos estudantes e sua influência nas 

ações institucionais. 

Eixo 2: Desenvolvimento 

Institucional 

Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento 

Institucional 

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

Eixo 5: Infraestrutura Física Dimensão 7: Infraestrutura Física 

Fonte: CPA FAMA. 

 

Entendemos que se faz necessário avaliar para conhecer bem quais são os 

avanços e quais são as deficiências da FAMA. É fundamental à instituição responder 

aos seguintes questionamentos: O que podemos e devemos manter? O que 

precisamos aperfeiçoar? O que precisamos mudar? Pois só encontrando estas 

respostas pode-se chegar a um crescimento qualitativo desta faculdade.  
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O objetivo fundamental do processo de auto avaliação da FAMA é a 

construção de uma consciência institucional, tendo em vista possibilitar que os 

resultados obtidos forneçam os subsídios necessários à reflexão e revisão de 

políticas, programas e projetos que favoreçam os processos de gestão em todas as 

instâncias. 

Para a consecução deste objetivo é necessário: 

Avaliação da Faculdade 

Apontar aspectos frágeis e fortes do Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI); da comunicação social da IES; das políticas de pessoal, de carreiras do corpo 

docente e corpo técnico-administrativo; da organização e gestão da instituição; do 

planejamento da Auto avaliação e meta-avaliação; as políticas de atendimento aos 

estudantes; a sustentabilidade financeira da IES, traçando um perfil da FAMA. 

Avaliação das Políticas Pedagógicas 

Verificar a relação das práticas pedagógicas com a Missão e com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional da FAMA; a política para o ensino, a pesquisa, a pós-

graduação, a extensão e a responsabilidade social da instituição. 

Avaliação do Discente 

Detectar evidências que permitirão nortear procedimentos para a tomada de 

decisões visando a aperfeiçoar: a qualidade dos cursos de graduação e pós-

graduação, assim como a qualidade do atendimento aos alunos e egressos. 

Avaliação do Docente 

Identificar aspectos que evidenciem a competência e o desempenho do 

docente nas suas diversas atribuições no processo ensino-aprendizagem. 

Avaliação da Infraestrutura 

Verificar se as condições da infraestrutura e serviços disponíveis nas 

unidades, na biblioteca, no laboratório de informática e no núcleo de práticas. 

Avaliação da Intervenção Social 

Coletar dados acerca da intervenção social da FAMA no que se refere aos 

projetos desenvolvidos e serviços prestados que resultam na melhoria da qualidade 

de vida da comunidade externa, seja do ponto de vista econômico, social, ambiental, 

cultural ou artístico. 
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A Avaliação será essencialmente qualitativa. Todavia, buscar-se-á a 

conjugação dos benefícios desta com os da abordagem quantitativa e a pesquisa 

documental, por intermédio da consulta e análise de dados secundários existentes 

na FAMA. A abordagem qualitativa pressupõe a utilização de técnicas e 

instrumentos que darão informações mais profundas e úteis à avaliação, bem como 

facilitarão uma maior participação de indivíduos envolvidos, tornando o próprio ato 

de avaliar um momento intencionalmente pedagógico e de potencialização dos 

recursos humanos. 

Para Lüdke e André (1986) a pesquisa qualitativa “tem o ambiente natural 

como fonte de dados e supõe o contato direto e prolongado do pesquisador”. Essa 

característica decorre do fato de que os fenômenos ocorrem naturalmente e são 

influenciados pelo contexto onde estão inseridos, sendo assim, compreender as 

circunstâncias particulares de um determinado objeto é essencial para o 

desenvolvimento da investigação. 

Todavia, buscou-se a conjugação dos benefícios desta com os da 

abordagem quantitativa. 

Os instrumentos de pesquisa que viabilizaram a consecução dos objetivos 

pretendidos foram: 

1. Pesquisa Bibliográfica – A finalidade da pesquisa bibliográfica, segundo 

Lakatos e Marconi (2009, p. 44) é “colocar o pesquisador em contato direto com tudo 

aquilo que foi escrito sobre determinado assunto, com o objetivo de permitir ao 

cientista o reforço paralelo na análise de suas pesquisas ou manipulação de suas 

informações”.  Portanto, objetivando realizar um estudo teórico mais refinado sobre o 

tema proposto a fim de subsidiar os trabalhos subsequentes, realizamos, através da 

pesquisa bibliográfica, um levantamento da bibliografia já publicada na área que 

compreende este estudo.  

2. Pesquisa Documental - No caso da análise documental, Gil (2002) afirma 

que a mesma se vale de dados que não receberam tratamento analítico. Esta 

pesquisa permite a detecção de dados que precisam ser melhor explorados e 

complementa e/ou ratifica informações obtidas por outros instrumentos de coleta.  
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3. Questionário4 – Constituído por uma série de questões que, segundo 

Lakatos e Marconi (2009, p. 111) “devem ser respondidas por escrito e sem a 

presença do pesquisador”, o questionário foi aplicado aos sujeitos da pesquisa 

objetivando coletar informações que possibilitaram avaliar cada uma das dimensões. 

Estes questionários serão elaborados pela CPA tomando como referência as 

11 dimensões explicitadas anteriormente. 

Os questionários serão disponibilizados para preenchimento no formato 

online, no endereço eletrônico www.facfama.edu.br. No período estipulado no 

cronograma e amplamente divulgado, os docentes, discentes, pessoal técnico-

administrativo e comunidade preencherão o questionário de forma voluntária.   

Objetivando expressar o resultado das discussões, de análise e 

interpretação dos dados advindos do processo de auto avaliação da FAMA, a 

Comissão própria de Avaliação – CPA elabora anualmente o Relatório Parcial ou 

Final de Atividades de Auto Avaliação da FAMA, conforme o disposto no item 4 

da Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº. 065/2014. 

O Relatório Parcial ou Final de Atividades de Auto Avaliação da FAMA, é 

divulgado anualmente no site institucional. Seus resultados são expostos ainda nas 

sensibilizações realizadas pela CPA e nos murais institucionais. 

A partir da análise das fragilidades e potencialidades explicitadas no 

Relatório de Atividades de Auto Avaliação da FAMA, a CPA/FAMA, juntamente com 

a Direção da FAMA e da Instituição Ituramense de Ensino Superior – INSTITUES, 

mantenedora da Faculdade Aldete Maria Alves, elabora o Plano Anual de Ações.  

Este plano tem como objetivo nortear a implantação das ações propostas pela CPA 

FAMA, visando sanar as fragilidades diagnosticadas, assim como analisar a sua 

viabilidade. 

Ao final de cada ano o Plano Anual de Ações - FAMA/CPA é avaliado. O 

resultado desta avaliação é explicitado através do Relatório de Acompanhamento 

do Plano Anual de Ações – FAMA/CPA. 

Com esta metodologia a INSTITUES, a FAMA e sua CPA objetivam 

contemplar todo o processo de avaliação, ou seja:  

 
4Vide apêndice B. 

http://www.facfama.edu.br/
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• Avaliar (Auto avaliação CPA) 

• demonstrar resultados e propor soluções (Relatório Parcial ou Final de 

Atividades de Auto Avaliação da FAMA) 

• discutir resultado e soluções e  propor prazos para atender as soluções 

(Plano Anual de Ações)  

• verificar o cumprimento das mesmas (Relatório de Acompanhamento 

do Plano Anual de Ações – FAMA/CPA.) 

A constituição dos membros da CPA terá assegurada a participação de 

representantes dos docentes, dos alunos, dos técnicos administrativos e da 

sociedade civil organizada, sem predominância de nenhum segmento.  A CPA é 

constituída por 11 (onze) membros tendo a seguinte composição: 

I – 1 (um) representante da Direção, indicado pelo Diretor Geral e 1 (um) suplente; 

II – 2 (dois) representantes do corpo docente, eleitos pelos seus pares e 2 (dois) 

suplentes; 

III – 2 (dois) representantes do corpo discente, eleitos pelos seus pares e 2 (dois) 

suplentes;  

IV – 2 (dois) representantes de alunos egressos, indicado pelo Diretor Geral e 2 

(dois) suplentes. 

V – 2 (dois) representantes do corpo técnico-administrativo, eleito pelos seus pares e 

2 (dois) suplentes; 

VI – 2 (dois) representantes da sociedade civil organizada, indicado pelo Diretor 

Geral e 2 (dois) suplentes. 

Os membros da CPA terão mandatos de 02 (dois) anos, permitida a 

recondução pelo período de dois mandatos. 

A presidência da CPA será exercida por um dos membros eleito pelos 

demais representantes da CPA. 

 

10.2  MONITORAMENTO E REVISÃO DO PDI  

Tendo sido o PDI da FAMA elaborado com base em metodologias voltadas à 

gestão orientada a resultados, é natural que as metas estabelecidas sejam 

monitoradas durante a sua vigência.  
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O processo de acompanhamento e controle  das ações do PDI será 

realizado pela CPA em suas auto avaliações. Os resultados destas auto avaliações 

devem servir como norte para o redirecionamento das ações previstas neste PDI. 
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XI. ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS 
 

11.1  ESTRATÉGIA DE GESTÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

Conforme descrito anteriormente, a gestão de recursos financeiros é definida 

pela Mantenedora da Faculdade FAMA, a INSTITUIÇÃO ITURAMENSE DE ENSINO 

SUPERIOR LIMITADA, controladora e gestora dos processos administrativos e 

financeiros que, no entanto, volta-se plenamente ao pronto atendimento das 

necessidades da Faculdade. 

Os controles de resultados quanto às receitas e despesas são feitos 

diariamente, permitindo um acompanhamento fino e preciso da capacidade 

financeira da Instituição. 

Dentre as estratégias estabelecidas pela mantenedora para o custeio e 

crescimento da mantida, uma das mais importantes e que deve ser mencionada  é a 

de adequação constante da infraestrutura necessária, significando que todos os 

esforços são feitos de forma a atender as necessidades imediatas apresentadas, 

não somente na manutenção do processo de ensino e aprendizagem, mas 

principalmente no seu aprimoramento e crescimento. 

 

11.2.  PLANOS DE INVESTIMENTOS 

O crescimento institucional previsto nesse  PDI pressupõe, inicialmente,  

investimentos na expansão da Faculdade FAMA bem como na ampliação da 

qualidade do ensino, significando aportes financeiros nas suas diversas áreas . 

 

11.3. ADEQUAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA PREVISTA  

Os recursos necessários a essas expansões, compreendem em recursos 

obtidos principalmente dos pagamentos das mensalidades escolares, principal fonte 

de receita da instituição. Entende-se ainda que, dado o bom desempenho 

administrativo e financeiro da instituição nos últimos anos, a mesma tem hoje 

facilidade de acesso a linhas de crédito advindas de instituições financeiras e 

bancárias. 
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11.3.1.   Projeção Financeira _ Instituição Ituramense de Ensino Superior LTDA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 2022 
  

RECEITAS  

Anuidade / Mensalidade(+)  R$            10.797.242,96  

Bolsas(-)  R$                 139.236,00  

Diversos(+)  R$                   33.123,32  

Financiamentos(+)  R$                   13.175,88  

Inadimplência(-)  R$              2.199.047,48  

Serviços(+)  R$                     3.408,86  

Taxas(+)  R$                     2.610,52  

TOTAL RECEITAS  R$              8.511.278,06  

  

DESPESAS  

Acervo Bibliográfico(-)  R$                 138.186,27  

Aluguel(-)  R$                                -    

Despesas Administrativas(-)  R$              4.700.845,00  

Encargos(-)  R$                 839.871,99  

Equipamentos(-)  R$                 178.983,55  

Eventos(-)  R$                     5.745,48  

Investimento (compra de imóvel)(-)  R$                                -    

Manutenção(-)  R$                 100.168,64  

Mobiliário(-)  R$                     5.742,00  

Pagamento Pessoal Administrativo(-)  R$                 117.386,13  

Pagamento Professores(-)  R$              1.528.602,59  

Pesquisa e Extensão(-)  R$                   30.501,50  

Treinamento(-)  R$                     5.280,00  

TOTAL DESPESAS  R$              7.651.313,15  
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PROJEÇÃO FINANCEIRA  2023 
  

RECEITAS  

Anuidade / Mensalidade(+)  R$               11.876.967,26  

Bolsas(-)  R$                    153.159,60  

Diversos(+)  R$                      36.435,65  

Financiamentos(+)  R$                      14.493,47  

Inadimplência(-)  R$                 2.418.952,23  

Serviços(+)  R$                        3.749,75  

Taxas(+)  R$                        2.871,57  

TOTAL RECEITAS  R$                 9.362.405,87  

   

DESPESAS  

Acervo Bibliográfico(-)  R$                    179.642,15  

Aluguel(-)  R$                                   -    

Despesas Administrativas(-)  R$                 4.841.870,35  

Encargos(-)  R$                 1.091.833,59  

Equipamentos(-)  R$                    232.678,62  

Eventos(-)  R$                        7.469,12  

Investimento (compra de imóvel)(-)  R$                                   -    

Manutenção(-)  R$                    130.219,23  

Mobiliário(-)  R$                        7.464,60  

Pagamento Pessoal Administrativo(-)  R$                    152.601,97  

Pagamento Professores(-)  R$                 1.987.183,37  

Pesquisa e Extensão(-)  R$                      39.651,95  

Treinamento(-)  R$                        6.864,00  

TOTAL DESPESAS  R$                 8.677.478,95  
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PROJEÇÃO FINANCEIRA 2024 
 

 

RECEITAS  
Anuidade / Mensalidade(+)  R$                13.754.764,05  

Bolsas(-)  R$                     168.475,56  

Diversos(+)  R$                       40.079,22  

Financiamentos(+)  R$                       15.942,82  

Inadimplência(-)  R$                  2.660.847,45  

Serviços(+)  R$                         3.749,75  

Taxas(+)  R$                         2.871,57  

TOTAL RECEITAS  R$                10.988.084,40  

  

DESPESAS  
Acervo Bibliográfico(-)  R$                     197.606,37  

Aluguel(-)  R$                                    -    

Despesas Administrativas(-)  R$                  5.326.057,39  

Encargos(-)  R$                  1.201.016,95  

Equipamentos(-)  R$                     255.946,48  

Eventos(-)  R$                         8.216,03  

Investimento (compra de imóvel)(-)  R$                     975.000,00  

Manutenção(-)  R$                     143.241,15  

Mobiliário(-)  R$                         8.211,06  

Pagamento Pessoal Administrativo(-)  R$                     167.862,17  

Pagamento Professores(-)  R$                  2.185.901,71  

Pesquisa e Extensão(-)  R$                       43.617,15  

Treinamento(-)  R$                         7.550,40  

TOTAL DESPESAS  R$                10.520.226,86  
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PROJEÇÃO FINANCEIRA  2025 
 

 

RECEITAS  
Anuidade / Mensalidade(+)  R$                       15.130.240,16  

Bolsas(-)  R$                            185.323,12  

Diversos(+)  R$                              44.087,14  

Financiamentos(+)  R$                              15.942,82  

Inadimplência(-)  R$                         2.660.847,45  

Serviços(+)  R$                                3.749,75  

Taxas(+)  R$                                2.871,57  

TOTAL RECEITAS  R$                       12.350.720,87  

  

DESPESAS  
Acervo Bibliográfico(-)  R$                            303.595,24  

Aluguel(-)  R$                                           -    

Despesas Administrativas(-)  R$                         6.124.966,00  

Encargos(-)  R$                         1.201.016,95  

Equipamentos(-)  R$                            255.946,48  

Eventos(-)  R$                                8.216,03  

Investimento (compra de imóvel)(-)  R$                                           -    

Manutenção(-)  R$                            164.727,32  

Mobiliário(-)  R$                                9.442,72  

Pagamento Pessoal Administrativo(-)  R$                            193.041,50  

Pagamento Professores(-)  R$                         2.513.786,97  

Pesquisa e Extensão(-)  R$                              50.159,72  

Treinamento(-)  R$                                8.682,96  

TOTAL DESPESAS  R$                       10.833.581,89  
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PROJEÇÃO FINANCEIRA  2026 
 

 

RECEITAS  
Anuidade / Mensalidade(+) R$ 16.643.264,80 

Bolsas(-) R$ 203.855,43 

Diversos(+) R$ 48.495,85 

Financiamentos(+) R$ 17.537,10 

Inadimplência(-) R$ 2.926.932,20 

Serviços(+) R$ 4.124,73 

Taxas(+) R$ 3.158,73 

TOTAL RECEITAS R$ 13.585.793,58 

  

DESPESAS  
Acervo Bibliográfico(-)  R$               489.600,00  

Aluguel(-)  R$                              -    

Despesas Administrativas(-)  R$            7.043.710,90  

Encargos(-)  R$            1.381.169,49  

Equipamentos(-)  R$               294.338,45  

Eventos(-)  R$                   9.448,43  

Investimento (compra de imóvel)(-)  R$                              -    

Manutenção(-)  R$               189.436,42  

Mobiliário(-)  R$                 10.859,13  

Pagamento Pessoal Administrativo(-)  R$               221.997,73  

Pagamento Professores(-)  R$            2.890.855,02  

Pesquisa e Extensão(-)  R$                 57.683,68  

Treinamento(-)  R$                   9.985,40  

TOTAL DESPESAS  R$          12.599.084,65  
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XII.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

E eis o PLANO DE DESENVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI (2022-2026) 

da FAMA.  Pelo caráter dinâmico que contém, sua construção é um processo 

permanente de desconstrução e construção. As linhas mestras da edificação 

pretendida estão lançadas. Uma obra coletiva, pensada, que representa a 

determinação política da comunidade acadêmica da Faculdade Aldete Maria Alves – 

FAMA, num dado instante, numa determinada região e sob variadas circunstâncias 

do meio. 

Nosso PDI é fruto de um planejamento estratégico, lastreado na auto 

avaliação institucional e na montagem de cenários alternativos para revisão da 

missão, dos objetivos institucionais e definição das macro prioridades e das ações 

estratégicas.  

Sem dúvida alguma, a elaboração do Plano de Desenvolvimento 

Institucional da FAMA oportunizou aos participantes a reflexão sobre o passado, a 

análise sobre o presente, assim como o estabelecimento das condições e metas 

para o futuro da Instituição.  

Desta forma, o presente PDI passa a ser o principal instrumento orientador 

das políticas, estratégias e ações da FAMA. Sua construção foi um excelente 

processo de autoaprendizagem, propiciando rever acertos e enganos e criar ou 

ampliar a nossa capacidade de perceber cenários e mudanças, assim como 

estabelecer ações adaptativas ao meio em que vivemos.  
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