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1. APRESENTAÇÃO DA FACULDADE
AGRÁRIAS DE ITAPEVA - FAIT

DE

CIÊNCIAS

SOCIAIS

E

1.1. Organização Institucional

A SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE ITAPEVA - mantenedora
da Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva – FAIT - foi criada
em 1998 com a finalidade de oferecer o Ensino Superior, em nível de
graduação e de pós-graduação - especialização, aperfeiçoamento e extensão
- na região Sudoeste de São Paulo.
A mantenedora é responsável, perante as autoridades públicas e o
público em geral pelas Faculdades de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva,
incumbindo-se de tomar as medidas necessárias ao seu bom funcionamento,
respeitadas os limites da Lei e do Regimento, da liberdade acadêmica dos
corpos docente e discente e da autoridade própria de seus órgãos
deliberativos e executivos. Cabe à mesma a administração patrimonial,
financeira, orçamentária e de pessoal da FAIT à qual fica assegurada a
autonomia didático-pedagógico, dentro das normas regimentais, e dos
recursos que se lhe fizerem necessários e que lhe são colocados à
disposição.

1.1.1. Forma de Escolha dos Dirigentes
A Mantenedora, conforme artigo próprio do Regimento nomeia o
Diretor Geral da Faculdade. Os coordenadores de curso são designados pelo
Diretor Geral e a admissão e demissão do pessoal docente e técnico-
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administrativo é de responsabilidade da Mantenedora, obedecida a legislação
trabalhista.
A

organização

didático-pedagógica

da

Instituição

se

encontra

distribuída em Administração Superior e Administração Básica:

Administração Superior
- Conselho Superior;
- Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão;
- Diretoria

Administração Básica
- Colegiado de Curso
- Coordenação de curso

Conselho Superior: é o Órgão Colegiado Superior da Faculdade, de
natureza deliberativa, normativa, jurisdicional e consultiva, em matéria
administrativa, econômico-financeira e de planejamento competindo-lhe,
essencialmente,

orientar,

harmonizar,

acompanhar

e

avaliar

essas

atividades. É constituído pelo diretor, vice-diretor, docentes, docentes
representantes,
mantenedora,

representante
representante

da
do

comunidade,

corpo

discente

representante
e

pelos

da

docentes

coordenadores de curso.

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão: é o Órgão Colegiado de
natureza deliberativa, normativa e consultiva em matéria de ensino,
pesquisa e extensão, competindo-lhe orientar, harmonizar, acompanhar e
avaliar as atividades didático-científicas da Faculdade. É constituído pelo
diretor, vice-diretor, docentes, pelos coordenadores de pós-graduação,
pesquisa e extensão, e pelo representante do corpo docente e discente.

Diretoria: é o Órgão Executivo Superior das Faculdades, competindo-lhe
coordenar, superintender e fiscalizar todas as atividades das Faculdades e
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ser o elo com a Mantenedora. A Diretoria é exercida por um Diretor,
nomeado pela Mantenedora. Em sua ausência e impedimentos eventuais é
substituído pelo Vice-Diretor.

Colegiado de Curso: é o Órgão Colegiado de natureza normativa e
consultiva, competindo-lhe essencialmente, funções de natureza didáticocientífica e administrativa, no âmbito da administração básica da Faculdade,
sendo integrado pelos seguintes membros de sua comunidade acadêmica:
representantes dos professores e representante discente.

Coordenação

de

curso:

coordena

as

ações

didático/pedagógicas

relacionadas ao curso específico. Acompanha o desenvolvimento e aplicação
do projeto acadêmico, promovendo a integração do corpo docente, das
disciplinas e do corpo discente. Exercida por um coordenador escolhido pelo
Diretor Geral, dentre os professores do curso.

1.2. Dados da SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE ITAPEVA –
e da Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva – FAIT

A- Denominação e localização

A instituição que ministra o Curso de ENGENHARIA CIVIL é a FACULDADE DE
CIÊNCIAS SOCIAIS E AGRÁRIAS DE ITAPEVA, está sediada à Rodovia
Francisco Alves Negrão, SP 258, KM 285, Bairro Pilão D’Água, em Itapeva,
Estado de São Paulo. CEP 18412-000.

B - Caracterização da IES – FAIT

A FACULDADE DE CIÊNCIAIS SOCIAIS E AGRÁRIAS DE ITAPEVA é uma
instituição de ensino superior, isolada, particular, com fins lucrativos, com
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sede em Itapeva, Estado de São Paulo, regendo-se pelo seu Regimento e
pela legislação e normas aplicáveis ao ensino superior.
A SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE ITAPEVA apresenta-se
como uma Instituição de Ensino Superior demasiadamente preocupada não
apenas com a formação de seu corpo discente. Uma de suas maiores
preocupações é a maneira como todo o aprendizado

ali alicerçado

beneficiará a comunidade da qual faz parte. Afinal de contas, um dos
princípios que regem e estruturam os melhores centros universitários de
nosso país é a solidificação de uma formação acadêmica que não seja
centrada apenas na ideia da construção de teorias que limitassem, única e
exclusivamente, a produção de debates centrados em discussões apenas de
caráter filosófico, e que em si, não acarretariam benefícios diretos no que
tange o desenvolvimento social, econômico e cultural de nossa sociedade.
Sendo assim, percebe-se que a grande preocupação destes centros
acadêmicos de destaque – e felizmente nossa Instituição segue, assume e
conduz rigorosamente tais princípios em todos os cursos – pauta-se na
obrigatoriedade de formar profissionais cada vez mais cidadãos, cientes de
seu papel e importância na formação, manutenção e perpetuação dos ideais
e modos de vida que caracterizam, distinguem e definem suas comunidades.
Paralelamente à sua atividade de ensino e formação, a Faculdade tem,
por meta, a implementação de estudos e pesquisas relativas a esse ramo de
conhecimento científico e técnico. Outro objetivo, digno de destaque, é a
prestação de serviços à comunidade, mediante a colaboração com empresas
privadas e com entidades públicas. A preservação de intercâmbio cultural e
técnico com os centros científicos e universitários do país é outro traço no
campo de atuação da Faculdade.
Procurar-se-á formar profissionais aptos a interpretar a realidade e
enfrentar o desconhecido. A busca está em pesquisar e experimentar novas
idéias, que visem a constante melhoria das condições de trabalho e do
aprimoramento do processo educacional. A meta, enfim, será a de preservar
o nome da FAIT e da SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE ITAPEVA,
no mais elevado conceito.
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C

–

Administração

da

FACULDADE

DE

CIÊNCIAS

SOCIAIS

E

AGRÁRIAS DE ITAPEVA

Mantenedora: SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE ITAPEVA
Presidente da Mantenedora: Profª. Dra. Dayse Maria Alonso Shimizu

Mantida: Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva
Diretora: Profª. Drª. Simone da Silva Gomes Cardoso
Vice-diretora: Profª. MSc. Rosemeire Rodrigues Wagner

Endereço: Rodovia Francisco Alves Negrão, SP 258, KM 285,
Bairro Pilão D’Água
Município: Itapeva
Telefone:

CEP: 18412-000

(015) 3526-8888

Estado: São Paulo

Fax: (015) 3526-8881

CNPJ: 02.104.766/0001-41
E-mail: direção@fait.edu.br
Home Page: www.fait.edu.br

D- Formas de participação do corpo docente nas atividades de
direção da instituição

Os docentes das diferentes disciplinas compõem os Departamentos, que
são as unidades básicas da Faculdade. São constituídos pelo Colegiado, para
funções deliberativas, e pela Chefia, para as tarefas executivas. Os docentes
também compõem o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE, cujas
competências são as seguintes:



propor

aos

órgãos

competentes

o

Projeto

Pedagógico

–

Institucional da Faculdade;


propor aos órgãos competentes sobre criação de cursos de
graduação e pós-graduação a serem autorizados pelo MEC;
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regulamentar

o

funcionamento

dos

cursos

seqüenciais

de

graduação, pós-graduação e de extensão;


emitir parecer e aprovar medidas sobre e para a qualidade de
matéria

didático

científica,

fixar

normas

para

ingresso,

promoção, aplicação de penalidades, premiação, suspensão ou
dispensa de professor;


regulamentar o desenvolvimento de estágios supervisionados,
trabalhos

monográficos

de

graduação

e

atividades

complementares; opinar sobre normas ou instruções para
Avaliação Institucional e Pedagógica da Faculdade, bem como de
suas atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão;


fixar o calendário acadêmico;



disciplinar a realização dos processos seletivos para ingresso de
alunos;



regulamentar as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, bem
como projetos e programas que lhe forem submetidos pela
Direção;



fixar normas complementares ao Regimento Escolar, em toda
sua abrangência;



exercer as demais atribuições que sejam previstas em Lei, no
Regimento Escolar, além de emitir parecer nos assuntos que lhe
sejam submetidos pela Direção.

O CEPE é constituído por seis professores indicados por seus pares, que
também são docentes, e por outros membros indicados no Regimento
Escolar. Destaque-se aqui o número de docentes que participam desse órgão
técnico de coordenação e assessoramento, em matéria de ensino, pesquisa e
extensão.
Os docentes também participam do Conselho Superior – CONSU, que é
o órgão máximo de deliberação da Faculdade. É composto pelos docentes
por quatro representantes do corpo docente indicados por seus pares, além
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de outros membros expressos no Regimento Escolar. Compete ao Conselho
Superior:



propor

aos

órgãos

competentes

o

Projeto

Pedagógico

–

Institucional da Faculdade;


propor aos órgãos competentes sobre criação de cursos de
graduação e pós-graduação a serem autorizados pelo MEC;



deliberar sobre solicitação para criação de novos cursos a serem
encaminhados ao Conselho Nacional de Educação;



opinar sobre o funcionamento de cursos de pós-graduação;



fixar currículos dos cursos e programas, observadas as diretrizes
emanadas do Poder Público;



estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica,
produção artística e atividades de extensão;



elaborar e reformar o Regimento Escolar, de acordo com a
legislação vigente;



regulamentar as atividades de todos os setores da Faculdade;



emitir parecer sobre contratos, acordos e convênios que lhe
forem submetidos;



aprovar o orçamento e o

plano anual de

atividades da

Faculdade;


decidir os recursos interpostos de decisões dos demais órgãos;



deliberar sobre o relatório anual da Diretoria;



aprovar medidas visando aperfeiçoamento e desenvolvimento
das atividades da Faculdade;



emitir parecer sobre o Plano de Carreira Docente;



deliberar, em instância final, sobre normas e instruções para o
Processo de Avaliação Institucional;



decidir sobre a concessão de dignidades acadêmicas;



emitir parecer sobre assuntos que lhe sejam submetidos pela
direção;
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exercer outras atribuições que sejam previstas em lei e no
Regimento Escolar.

Como se pode verificar, a participação do corpo docente nas atividades
de direção da Instituição está totalmente garantida através do Regimento
Escolar.

1.3. Definição de Missão, Objetivos e Compromissos da FAIT mantida
pela Sociedade Cultural e Educacional de Itapeva

A FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E AGRÁRIAS DE ITAPEVA
ministra cursos superiores em Itapeva, SP. Nasceu com a consciência do seu
compromisso com a educação, que se concretiza através do ensino, com sua
postura, compromisso com o aprendizado do aluno que deverá estar
ativamente empenhado na construção de seu conhecimento.
A Faculdade faz questão de se constituir, de fato, numa Instituição de
Ensino Superior, em que a tríade ensino, pesquisa e extensão se
entrelaçam, dando, cada uma destas dimensões, sustentação às outras. Não
abre mão, também, de ser uma Instituição de Ensino Universitário, no
sentido de que, qualquer que seja seu campo de estudo, quer apreciá-lo
universalmente.
A FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E AGRÁRIAS DE ITAPEVA está
ligada à sua Mantenedora: SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE
ITAPEVA. Sua origem, com professores, é um diferencial importante na sua
fundamentação filosófica e definição de seus princípios. Por isso, a Faculdade
tem como fonte de inspiração os princípios cristãos e humanitários, além do
espírito de pedagogia de grandes benfeitores da humanidade, que se
dedicaram aos estudos científicos e filosóficos da tarefa de ensinar, educar e
de preparar as gerações vindouras para a formação de uma sociedade mais
justa e igualitária.
Inspira-se em homens que souberam inovar, criar e não repetir o que
outros já haviam feito. Homens que nos deixaram seus pensamentos, seus
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estudos e, principalmente, seu exemplo de vida. Homens que legaram à
humanidade conhecimentos e princípios que sempre devem aflorar à
consciência dos educadores. A Faculdade se propõe realizar essa tarefa tão
grandiosa quanto à própria vida, para quem a leva seriamente.
A alegria, que precisa presidir nosso querer fazer educativo, tem
origem, não numa visão superficial da tarefa da educação, mas numa
inabalável

confiança

de

que

é

possível

contribuir

para

desvelar

o

conhecimento nas mentes que nos chegarão e, assim, transformar a pedra
bruta que nos será apresentada, em um brilhante lapidado.
Os educadores desta Instituição sabem por isso mesmo, que não
trabalham em vão e que seu trabalho é, por definição, essencial e
fundamental. Sabem que, num país com as desigualdades sociais e culturais
com que convivemos, fomos privilegiados na questão da quantidade e
qualidade de conhecimento que recebemos, e que, por conta disso, podemos
e devemos retornar esse benefício aos menos favorecidos. Tem-se este
compromisso social, que nos faz incansáveis, criativos, pesquisadores e
teimosos na arte de educar.
É com essa visão do processo educativo que nasceu a Instituição, seus
Projetos

Pedagógicos

e

seu

Plano

de

Desenvolvimento

Institucional,

seguindo a filosofia pedagógica de seus fundadores e a Carta de Princípios
de sua mantida FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E AGRÁRIAS DE
ITAPEVA. Assim, todo desenvolvimento desta Instituição se rege à luz deste
roteiro.

A MISSÃO DA FAIT NA SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE
ITAPEVA

A missão da Instituição de Ensino Superior: Faculdade de Ciências
Sociais e Agrárias de Itapeva, mantida pela Sociedade Cultural e Educacional
de Itapeva, é oferecer, através do ensino superior, conhecimentos científicos
e tecnológicos aliados à sólida formação ética, moral e humanística, à
população de Itapeva e região, contribuindo assim para transformações
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sociais que elevem o ser humano em busca da sua dignidade e realização
pessoal.
Dessa forma, objetiva produzir, socializar e aplicar o conhecimento nos
diversos campos do saber, através da tríade ensino, pesquisa e extensão,
indissociavelmente articulados, de modo a contribuir para o desenvolvimento
social e econômico do País e do Estado de São Paulo e promover a formação
integral do profissional-cidadão crítico-reflexivo, competente técnica e
eticamente e comprometido efetivamente com as transformações sociais,
políticas e culturais e em condições de atuar no mundo do trabalho.
Esta formação integral tem como meta contribuir com as condições de
cidadania para que o aluno egresso possa buscar construir de forma
propositiva uma sociedade mais justa e igualitária, através da formação da
educação profissional em nível de graduação e pós-graduação; e da
formação de professores, fundamentadas na construção e reconstrução do
conhecimento.
A filosofia da Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva, no
que tange ao ensino, é a de ser uma Escola de ponta e, para desempenhar
esta vocação, se propõe a seguir um conjunto de princípios em direção à
qualidade de ensino, quais sejam:

a)
b)

o aluno como razão de ser da Faculdade;
capacitação de seus recursos humanos, treinando funcionários

em modernas técnicas administrativas e estimulando professores a um
contínuo processo de aperfeiçoamento;
c)

desenvolvimento de cursos e técnicas pedagógicas, cabendo ao

professor conhecer profundamente sua disciplina e, também, as melhores
técnicas e processos para ministrá-la;
d)

utilização da informática como instrumento de ensino e suporte

às demais atividades;
e)

abertura para o mundo, por meio de convênios com centros de

excelência universitários, absorvendo modernas experiências e adaptandoas à realidade regional;
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f)
g)

investimento em instalações físicas adequadas ao ensino;
reconhecimento, por parte da comunidade, para que seus

concursos vestibulares sejam procurados por um elevado número de
candidatos e, como conseqüência, a seleção seja pautada pela qualidade;
h)

busca de parcerias com empresas e instituições, procurando

conscientizá-las de que a qualificação profissional começa na Escola.

O principal compromisso da Faculdade é com o aluno. Todas as ações
são orientadas para a facilitação do aprendizado e à formação de
profissionais éticos, com consciência crítica de suas responsabilidades.
Busca-se a qualidade total de todas as atividades, desde o seu
planejamento, dos materiais de apoio, dos instrumentos de avaliação, até
aos

procedimentos

administrativos,

dos

mais

complexos

aos

mais

elementares. Procurar-se formar profissionais aptos a interpretar a realidade
e enfrentar o desconhecido. A busca é em pesquisar e experimentar novas
idéias, que visem à constante melhoria das condições de trabalho e do
aprimoramento do processo educacional.

Assim, sua missão estará sendo cumprida quando houver:
- a transposição dos problemas da comunidade para a academia;
- a mutação da visão simplista da vida para o estudo sistemático e
científico;
- a passagem do acúmulo de problemas para as soluções;
- a mudança de rota do aprendizado para o ensino;
- alteração da condição de aluno para professor;
- capacidade da comunidade acadêmica de realizar uma ruptura,
dadas às exigências do momento que se vive, estabelecendo uma transição,
em que com o novo não se quer negar a experiência acumulada;
- nas suas relações de troca com a comunidade onde está inserida, a
revelação de sua visão de mundo, na contramão da exclusão.
Assim a Instituição se propõe a ajudar na formação de universitários
dos quais surja uma classe dirigente capaz de empreender mudanças sociais
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na linha da liberdade e da justiça social. E, se aplicar na formação de
pessoas voltadas para a responsabilidade moral, profissional e social. Quer
ainda contribuir para a promoção do grupo humano e do ambiente. E,
refutar tudo quanto favoreça a miséria, a injustiça e a violência.
Diante de tudo isso a IES busca um processo educativo que vá de
encontro à seguinte visão:
SER UMA CASA que acolhe;
TER UM AMBIENTE que humaniza e educa;
SER UMA ESCOLA que abre caminhos para a vida;
TER UM ESPAÇO que favorece a convivência alegre de amigos.

Essas são nossas crenças.
Esses são nossos valores.

A FAIT MANTIDA, CONHECEDORA DO SEU PAPEL, DEFINIU EM SEU
REGIMENTO GERAL, ART. 2º, OS OBJETIVOS:

I- estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito
científico e do pensamento reflexivo;
II- formar recursos humanos nas áreas de conhecimento que atuar,
aptos para inserção em setores profissionais e para a participação no
desenvolvimento da sociedade brasileira, promovendo ações para sua
formação continuada;
III- incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando
ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da
cultura e ao entendimento do homem e do meio em que atua;
IV- promover a divulgação de conhecimentos cultural, científico e
técnico que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber
através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação;
V- suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e
profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os
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conhecimentos que

vão

sendo

adquiridos numa

estrutura

intelectual

sistematizadora do conhecimento de cada geração;
VI- estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em
particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à
comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade;
VII- promover a extensão aberta à participação da população, visando
à difusão das conquistas e benefícios da criação cultural e da pesquisa
científica e tecnológica geradas na instituição.

A FAIT alia esses objetivos às finalidades da educação superior,
definidas no art. 43 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E
busca enriquecer a sociedade com um número crescente de cidadãos
comprometidos com a sua transformação estrutural para que seja possível:

- construir maior igualdade de partilha e de justiça;
- construir uma sociedade livre, democrática e participativa;
- superar as discriminações na construção de uma convivência
pluralista.

COMPROMISSOS

Quem está preocupado com a vida, sabe que não é senhor dela, mas
apenas um instrumento do Criador. Sabe da riqueza e diversidade da vida
das pessoas e sabe também, que a natureza, mais que uma fonte de
recursos, é fonte de vida. Dessa visão advém a determinação da Faculdade
de exercitar, com vigor, as potencialidades técnicas e científicas de seu
capital humano, numa postura ética de defesa intransigente da vida e na
busca de uma cultura à vida, formando pessoas comprometidas com o bem
estar dos seres vivos, com a ecologia e comprometidos com a vida.
Com tais considerações, a FAIT, declara que sua busca pela excelência
universitária passará pelos compromissos:
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- de uma constante revisão dos conteúdos de ensino, das técnicas
utilizadas, evitando cristalizações empobrecedoras;
- da reflexão contínua sobre a cultura transmitida e os valores
procurados, das suas relações com o sistema social, do modelo de homem
que aqui se formará;
- da prioridade do espírito crítico, relativamente à construção de
conhecimento;
-

da

incorporação

e

desenvolvimento

da

ciência

e

de

novas

tecnologias;
- da primazia dos fins sobre os meios.
A Faculdade FAIT busca ser um instrumento empenhado na formação
de profissionais excelentes. Por isso, sua ação se voltará para a formação de
pessoas

competentes

na

suas

áreas

de

qualificação,

capazes

de

explicitarem, no exercício profissional, suas convicções com a consciência do
impacto social que delas pode advir.
Assim, o grupo humano da FAIT é constituído com rigorosa cultura
ética, com claras referências à formação humana, dando prioridade não aos
eventuais ganhos imediatos e individuais, mas àqueles ditados por uma
cultura solidária e aberta ao transcendente, capaz de reconhecer a dignidade
de cada pessoa, o mistério da sua realidade e o direito de cada povo ao
bem-estar e à liberdade.
A FAIT sabe que, sendo instituição de ensino superior privada, ela
também é pública, no sentido de que estará sempre preocupada com o bem
comum.

Sabe,

além

disso,

que

possui

um

compromisso

com

o

desenvolvimento regional, sem perda da visão maior do conjunto.
Por isso, quando pensa na formação de profissionais excelentes, pensa
em prestar serviços de qualidade, capazes de oferecer alternativas de
solução para os diferentes problemas a serem superados.

A FAIT assume publicamente o compromisso de:

- ter da vida uma visão ecológica, holística e harmônica;
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- orientar seus projetos de pesquisa para a melhoria da vida;
- buscar na equipe o equilíbrio para sua ação;
- investir na qualificação profissional proativa e interdisciplinar;
- estabelecer parcerias com organizações de ensino, pesquisa e
prestação de serviços públicos que acrescentem valores de conhecimento da
realidade e técnicas de enfrentamento de problemas concretos.
É certo que a FAIT, não pode, sozinha, querer transformar o mundo.
Mas, pode ser um laboratório e ponto de partida para irradiação de uma
nova mentalidade e de uma força capaz de contribuir para modificar a
estrutura da sociedade no sentido de uma maior justiça e equidade.
No âmbito institucional, esta Faculdade deseja se constituir como um
ecossistema que se aproxime sempre da concepção de mundo em que ela
acredita, criando um ambiente que manifeste suas crenças e valores.
Crenças que se constituam no ar que aqui será respirado. Valores que
saltarão eloquentes de cada relação interpessoal e intergrupal que aqui se
estabelecerão.
A Faculdade não quer ser mais uma escola, mas um verdadeiro centro
de elaboração e difusão de uma cultura humanizada e capaz de humanizar.
Ela quer “conciliar humanismo e tecnologia, exercício da cidadania plena e
conhecimento de princípios científicos que presidem a produção moderna, a
formação ética e a autonomia intelectual” (BRASIL, 1998).
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2. PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL

As políticas de ensino, pesquisa e extensão na FAIT estão articuladas e
integradas a partir da formulação e concepção do Projeto Pedagógico
Institucional (PPI). Esse projeto é tido como o centro de referência da ação
educacional.

Com base nesse entendimento, o PPI integra o ensino, a

pesquisa e as relações com a comunidade e através das atividades de
extensão, sendo tais ações planejadas, executadas, acompanhadas e
avaliadas sob a influência de um ambiente de constante interação com a
sociedade em geral e o mundo do trabalho em particular, o que possibilita
maior contextualização e significação às atividades acadêmicas.
Ainda segundo o PPI-FAIT é fundamental compreender a necessidade
de buscar a construção de uma unidade de ação ensino/pesquisa/extensão,
no âmbito da instituição. Essa exigência decorre da função social que
assumida coletivamente e que implica em praticar uma educação de boa
qualidade,

voltada

para

a

formação

de

cidadãos

autônomos

e

comprometidos com o desenvolvimento socioeconômico local, regional,
nacional ou global, privilegiando a melhoria da qualidade de vida das classes
menos favorecidas e contribuindo, dessa maneira, mudanças orientadas à
construção de uma sociedade mais justa e igualitária, ou, no mínimo, menos
injusta.

2.1. Inserção
Itapeva/SP

Regional

–

Contexto

Socioeconômico

de

Por se tratar de Instituição com cursos em funcionamento, na sua
maioria, no turno noturno, recebe estudantes inseridos no mercado de
trabalho, maiores de idade, responsáveis por si próprios e na maioria das
vezes por suas famílias. São pertencentes à classe trabalhadora, oriundos de
famílias constituídas, de nível econômico de médio, para baixo (em sua
maioria). Buscam a ascensão social e funcional e para tanto sacrificam
alguns

itens

de

despesas

próprias

para

financiarem

seus

estudos.
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Consideram a instalação da Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de
Itapeva, uma grande oportunidade de crescimento pessoal e profissional.
Essa possibilidade tornou-se possível, também, graças ao valor dos
encargos educacionais cobrados pela Instituição, que são bastante reduzidos
quando comparados com outros encargos de Instituições congêneres. Isso
tornou o ensino superior oferecido passível de ser adquirido nesta região.
O mercado de trabalho, que já absorve e absorverá os estudantes e
egressos, respectivamente, desta Faculdade, se caracteriza por atividades
típicas dos municípios instalados em: agroindústrias, empresas agrícolas,
comércio, cooperativas, associações, escolas, indústrias, entre outras. A
FAIT atua como catalisadora das questões profissionais vividas por seus
alunos, partindo desta realidade próxima, para desenvolver seus conteúdos
de ensino abrangentes e aplicáveis a novas situações. Não mede esforços
para colocar os alunos desempregados como estagiários nas empresas da
região, pois, concebe a prática como suporte à construção do conhecimento.

2.1.1. Contexto Educacional de Itapeva

O município de Itapeva localiza-se a cerca de 290 quilômetros de
distância da cidade de São Paulo, capital do Estado. A cidade conta com
cerca de 92,7 mil habitantes (IBGE, 2015). Sua população com idade escolar
é de 18,9 mil em 2014. Apresentou PIB de R$ 1.415.536.
Segundo Inep, em 2015, o IDEB – Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica do município para os anos iniciais do ensino fundamental
foi de 5,8 (numa escala de 0 a 10). Essa nota superou as metas previstas
para 2009 e 2011 e alcançou a de 2013. O Ideb do município também foi
superior à média brasileira para esse ciclo, que é de 4,6. Já para os anos
finais do ensino fundamental a nota foi de 4,8, superando a meta prevista
para o período.
Anos Iniciais
Ideb Observado

Metas Projetadas
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Município

2005

2007

2009

2011

2013

2007

2009

ITAPEVA

4.7

4.6

5.8

5.3

5.7

4.8

5.1

2011
5.5

2013
5.8

2015

2017

6.0

6.3

2019

2021

6.5

6.7

Anos Finais
Ideb Observado

Metas Projetadas

Município

2005

2007

2009

2011

2013

2007

2009

ITAPEVA

4.5

4.7

4.8

4.8

4.5

4.6

4.7

2011 2013 2015 2017
5.0

5.3

5.7

5.9

2019
6.2

2021
6.4

Fonte: Inep, 2015.

Dos

5

conjuntos

de

indicadores

de

qualidade

propostos

pelo

movimento Todos Pela Educação, destaca-se o bom desempenho dos alunos
dos anos iniciais do ensino fundamental que aprenderam o que era esperado
em Matemática e Língua Portuguesa, atingindo a média nacional, segundo
SME de Itapeva. Já nos resultados alcançados pelos alunos da 4ª série, os
alunos superaram as médias do país.

3ª EM
- Mat.

3ª EM Port.

8ª/9º EF Mat.

8ª/9º EF
- Port.

4ª/5º EF
- Mat.

4ª/5º EF
- Port.

-

-

16,3

25,3

49,0

48,3

São Paulo (2014)

11,7

35,9

19,7

32,9

54,8

59,0

Região Sudeste (2014)

12,1

34,3

20,9

34,2

51,9

56,8

Brasil (2014)

9,3

27,2

16,4

28,7

39,5

45,1

Itapeva (2014)

Fonte: Inep, 2015.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação de Itapeva, o município
apresenta uma taxa de aprovação elevada tanto para os anos iniciais do
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ensino fundamental (98,1%) como para os anos finais (96,3%). Chama
atenção também a taxa de distorção idade-série que atingiu 8,5% no ensino
médio.
Ens. Fundamental –
Anos Iniciais

Ens. Fundamental
– Anos Finais

Ensino Médio

2,2%

4,2%

8,5%

+ Taxa de abandono
(2014)

-

1,4%

1,6%

+ Taxa de aprovação
(2014)

98,1%

96,3%

92,2%

+ Taxa reprovação
(2014)

1,9%

2,3%

6,2%

+ Taxa de distorção
idade-série (2014)

Fonte: Inep, 2015.

Confira abaixo o número de alunos da cidade, de acordo com o Censo
Escolar de 2014:

Ensino
Fundamental

Ed.Infantil
Município Dependência

Estadual
ITAPEVA

Municipal
Privada
Total

1ª a 4ª
série e
Creche Pré-Escola
Anos
Iniciais
0
0
0

5ª a 8ª
série e
Anos
Finais
525

Ensino
Médio

4271

2070

2250

5625

5237

0

414

188

726

689

460

2484

2438

6351

6451

4731

Fonte: Inep, 2015.
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As Escolas Públicas e Particulares que oferecem Educação Básica em
Itapeva pertence à Diretoria de Ensino de Itapeva, que abrange os seguintes
municípios:

Itapeva
Capão Bonito
Buri
Taquarivaí
Nova Campina
Ribeirão Grande

A Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva, também atende
às escolas de outras Diretorias de Ensino, que compõem a Região do
Sudoeste

Paulista.

Estas

estão

abaixo

representadas,

como

suas

perspectivas cidades de abrangência:

Diretoria de Ensino de Itararé
Itararé
Barão de Antonina
Bom Sucesso de Itararé
Itaberá
Itaporanga
Riversul
Taquarituba
Coronel Macedo

Número de alunos concluintes do Ensino Médio:

Ensino Médio
2012

2013

2014

2311

2320

2278
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Diretoria de Ensino de Itapetininga
Itapetininga
Sarapui
São Miguel Arcanjo
Alambari
Campina do Monte Alegre
Angatuba

Número de alunos concluintes do Ensino Médio:
Ensino Médio
2012

2013

2014

6356

6399

6190

Diretoria de Ensino de Apiaí
Apiaí
Ribeira
Ribeirão Branco
Guapiara
Iporanga
Itapirapuã Paulista
Barra do Chapéu
Itaóca

Número de alunos concluintes do Ensino Médio:
Ensino Médio
2012

2013

2014

1399

1422

1468

Plano Nacional de Educação – PNE
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Faz-se necessário também destacar que a FAIT realiza todos seus
esforços no sentido de estabelecer e cumprir as Metas externadas no Plano
Nacional de Educação, não apenas de maneira imediata no âmbito do Ensino
Superior, como também de maneira mediata nas ações de extensão
oferecidas pela IES junto às escolas de Educação Básica.
Prioritariamente, a FAIT estabelece como meta a ser alcançada até o
final de 2017, as metas 12, 13 e 18 do PNE 2011-2020, do PNE 2011-2020,
onde são apresentadas as metas com foco na valorização do magistério e na
qualidade da educação oferecida em todos os níveis.
São metas para a Educação expostas no Plano:
Meta 1: Universalizar, até 2016, o atendimento escolar da população de 4 e
5 anos, e ampliar, até 2020, a oferta de Educação Infantil de forma a
atender a 50% da população de até 3 anos.
Meta 2: Universalizar o ensino fundamental de nove anos para toda
população de 6 a 14 anos.
Meta 3: Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a
população de 15 a 17 anos e elevar, até 2020, a taxa líquida de matrículas
no ensino médio para 85%, nesta faixa etária.
Meta 4: Universalizar, para a população de 4 a 17 anos, o atendimento
escolar aos estudantes com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na rede regular de
ensino.
Meta 5: Alfabetizar todas as crianças até, no máximo, os oito anos de idade.
Meta 6: Oferecer Educação em tempo integral em 50% das escolas públicas
de Educação Básica.
Meta 7: Atingir as seguintes médias nacionais
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb):
Ideb
Anos
iniciais
fundamental
Anos
finais
fundamental
Ensino médio

do

2011 2013
ensino
4,6
4,9

do

ensino

para

o

Índice

de

2015 2017 2019 2021
5,2

5,5

5,7

6,0

3,9

4,4

4,7

5,0

5,2

5,5

3,7

3,9

4,3

4,7

5,0

5,2
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Meta 8: Elevar a escolaridade média da população de 18 a 24 anos de modo
a alcançar mínimo de 12 anos de estudo para as populações do campo, da
região de menor escolaridade no País e dos 25% mais pobres, bem como
igualar a escolaridade média entre negros e não negros, com vistas à
redução da desigualdade educacional.
Meta 9: Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais
para 93,5% até 2016 e erradicar, até 2020, o analfabetismo absoluto e
reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional
Meta 10: Oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de Educação de Jovens
e Adultos na forma integrada à Educação profissional nos anos finais do
Ensino Fundamental e no Ensino Médio.
Meta 11: Duplicar as matrículas da Educação Profissional Técnica de nível
médio, assegurando a qualidade da oferta.
Meta 12: Elevar a taxa bruta de matrícula na Educação Superior para 50%
e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurando a
qualidade da oferta.
Meta 13: Elevar a qualidade da Educação Superior pela ampliação da
atuação de mestres e doutores nas instituições de Educação Superior para
75%, no mínimo, do corpo docente em efetivo exercício, sendo, do total,
35% doutores.
Meta 14: Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação
stricto sensu de modo a atingir a titulação anual de 60 mil mestres e 25 mil
doutores.
Meta 15: Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, que todos os professores da Educação
Básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de
licenciatura na área de conhecimento em que atuam.
Meta 16: Formar 50% dos professores da Educação Básica em nível de pósgraduação lato e stricto sensu, garantir a todos formação continuada em sua
área de atuação.
Meta 17: Valorizar o magistério público da Educação Básica a fim de
aproximar o rendimento médio do profissional do magistério com mais de
onze anos de escolaridade do rendimento médio dos demais profissionais
com escolaridade equivalente.
Meta 18: Assegurar, no prazo de dois anos, a existência de planos de
carreira para os profissionais do magistério em todos os sistemas de ensino.
Meta 19: Garantir, mediante lei específica aprovada no âmbito dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, a nomeação comissionada de diretores
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de escola vinculada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à
participação da comunidade escolar.
Meta 20: Ampliar progressivamente o investimento público em Educação
até atingir, no mínimo, o patamar de 7% do produto interno bruto do País.

2.1.2. A FACULDADE E A EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO

Sob o ponto de vista social, não se pode esquecer que o ensino é
uma função do Estado e a interiorização do ensino superior de qualidade,
além de facilitar o acesso à educação superior, pode criar pólos regionais de
desenvolvimento importantes. No entanto, o estado não atende com ensino
gratuito a essa comunidade regional, uma vez que instituições de ensino
superior gratuitas nestas áreas do conhecimento, localizam-se a mais de
250 quilômetros de Itapeva (Ponta Grossa/PR, Sorocaba/SP, São Paulo/SP,
Rio Claro/SP, Curitiba/PR, Botucatu/SP, entre outras). A distância dificulta o
deslocamento da população que, em sua maioria, fica cerceada de exercer o
seu direito de ingressar em um curso superior, por residir em municípios
distantes

das

Universidades,

isto

tudo

agravado

pelas

dificuldades

econômicas das famílias.
Faz-se objeto de preocupação do Projeto Pedagógico Institucional da
FAIT também sanar tais dificuldades, viabilizando oportunidades a um
percentual maior da população e contribuir com o desenvolvimento da
região Sudoeste do Estado de São Paulo.
Com a implantação da IES, o setor produtivo passa a desfrutar de
perspectivas

mais

favoráveis

com

essa

expansão,

uma

vez

que

a

importância do movimento é histórica. A FAIT se destaca como protagonista
no

processo

de

expansão

do

ensino

superior,

gerando

um

efeito

extraordinário no desenvolvimento, na justiça social, na distribuição de
oportunidades em todas regiões de abrangência do projeto. A Educação
Superior viabiliza o desenvolvimento regional e a instalação dos cursos de
graduação que atendam às necessidades e à demanda são agentes da
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definitiva incorporação da região ao mapa do desenvolvimento do estado de
São Paulo.
Por todos os aspectos mencionados acima, a FAIT tem a certeza de
que vem cumprindo seu papel de liderança neste processo, justificando a
necessidade de continuar lutando pela expansão e acesso da comunidade à
Educação Superior conforme previsto no Plano Nacional de Educação.

2.1.3. Desafios para a Faculdade como Instituição de Ensino
Superior

Pensar a natureza da formação universitária a ser oferecida, e a
qualidade intrínseca que ela engendra, implica, antes de tudo, optar por
uma concepção pedagógica referenciada ao futuro da sociedade. Para isso é
necessário repensar o papel social que a Faculdade desempenha no contexto
em que se insere. É concebê-la em suas possibilidades e limitações diante
dos desafios que a ela se impõe e lhe são impostos.
Como instituição social, a Faculdade vem sendo questionada por
muitos setores. Esses questionamentos seriam decorrência de vários fatores,
dentre os quais se destacam os questionamentos ao paradigma da
modernidade, ao princípio da razão e o desgaste das utopias. De outra
parte, não se pode esquecer também do progressivo desenvolvimento e
disseminação das novas tecnologias de comunicação e informação que
contribuem para a descentralização na produção do conhecimento e na
formação de profissionais de que os países necessitam para o seu
desenvolvimento.
Entretanto, mesmo diante desses questionamentos, não se pode
deixar de lado o caráter crítico da Instituição, ao produzir e disseminar
conhecimento. Afinal, de que lugar pode-se questionar a verdade, volátil ou
não, se não há um lugar mantido pela sociedade como instância de produção
e de

crítica

ao

conhecimento

instituído

e/ou produzido. E,

é este

questionamento constante ao conhecimento instituído que viabiliza a função
transformadora da educação superior.
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No

plano

da

produção

do

conhecimento

constata-se

um

crescimento vertiginoso da atividade de pesquisa, o que também contribuiu
para

a

ruptura

de

fronteiras

entre

as

disciplinas

científicas.

Como

consequência, incrementa-se a produção do conhecimento através de redes
de

pesquisadores

e

instituições

cada

vez

mais

diversificadas.

Paradoxalmente, ao mesmo tempo em que se assiste a um formidável
desenvolvimento científico, constata-se que nunca a continuidade da vida no
planeta e da raça humana esteve tão ameaçada. As alterações no equilíbrio
ecológico, na forma de vida, os dejetos industriais, o lixo não degradável, a
escassez de energia e de água, entre outros, não são só produto da
complexidade das sociedades, uma vez que são causadas pelas soluções que
os especialistas engendram seja para o desenvolvimento econômico, seja
para o tecnológico e social.
Do ponto de vista do mundo do trabalho, verifica-se, cada vez
mais, que a atuação profissional deixa de ser referenciada nos postos de
trabalho, nos cargos, para orientar-se pelos pressupostos das formas mais
flexíveis de produção. Esta configuração indica, para a Faculdade, que a
formação profissional a ser oferecida deverá incluir a orientação para
diferentes inserções no mundo do trabalho.
No plano das relações internacionais, por força da globalização
econômica,

assiste-se

a

progressiva

competitividade

econômica

e

tecnológica entre países e regiões do planeta. Os países que detém capital e
tecnologia impõem aos demais um papel subordinado e dependente, tanto
do ponto de vista econômico, quanto tecnológico, cultural e ideológico. Este
cenário indica, para a Universidade brasileira, a necessidade de que ela
contribua decisivamente para que se possa afirmar o país de modo soberano
neste novo contexto.

Ela deverá gerar o conhecimento capaz de levar a

soluções próprias a fim de que se supere o atraso social, tecnológico e
econômico com que o Brasil hoje se defronta.
Ao mesmo tempo em que se redesenham e se rompem fronteiras
entre nações, vê-se crescer a intolerância e o desprezo entre povos, o
racismo, a violência e a exclusão social. Assiste-se ao massacre de etnias, à
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exclusão dos mais elementares direitos à vida, em continentes inteiros.
Acrescente-se a isso o fato de os conhecimentos necessários para a
eliminação da vida serem, cada vez mais disponíveis para quem deles queira
fazer uso. As instituições educativas não podem, portanto, deixar de dar sua
contribuição

para

a

superação

deste

quadro.

A

educação

tem

um

compromisso com a paz, o bem estar de todos, a solidariedade entre os
seres humanos e a natureza.

2.2. Concepção de Educação Superior da FAIT
No plano do ensino, as Instituições de ensino superior têm estruturado
suas

metodologias

pelo

paradigma

da

modernidade,

trabalhando

o

conhecimento muito mais como produto do que como processo. Há, nessa
estruturação, a percepção de que a teoria vem sempre antes da prática e
que esta deva ser compreendida como aplicação exclusiva daquela. É
valorizado um currículo altamente específico e especializado. No entanto, as
sociedades atuais estão a exigir, cada vez mais, a participação de cidadãos
não somente qualificados para o trabalho, mas principalmente aptos a
refletir e produzir novos conhecimentos acerca de sua prática profissional.
Quando tomamos como referência a concepção de que a graduação
consiste fundamentalmente em um nível mais elevado de ensino, estamos,
de algum modo, enfatizando as competências e habilidades transferidas para
o estudante. Nesta perspectiva, o caráter tecnicista e orientado para as
necessidades do mundo do trabalho se ressalta. Por outro lado, quando
tomamos a graduação como educação superior, estamos nos referindo à
utilização

dos

desenvolvimento

meios

que

permitem

do ser humano.

assegurar

Através

desta

a

formação

e

o

concepção busca-se

encorajar o autodidatismo e estimular e facilitar a autonomia do espírito.
Não se trata de privilegiar o mero saber, mas antes de tudo um modo de
pensar aberto e livre.
Por compreender que o conhecimento não é neutro, bem como suas
formas de produção e disseminação, a Faculdade concebe a atividade de
ensino num sentido amplo, que transcenda a necessária formação técnica e
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de competências e que consiga repassar e cultivar em seus alunos a
necessidade de um olhar transdisciplinar e que paute seu foco na essência
“míope” tão almejada por Machado de Assis. Assim, seu objetivo é contribuir
para a formação de um cidadão imbuído de valores éticos que, com
competência técnica, possa atuar no seu contexto social de forma
comprometida com a construção de uma sociedade mais justa, solidária e
integrada ao meio ambiente.
Por ser uma Instituição que visa a formação superior do Profissional e
presta atendimento à comunidade, a Faculdade está sempre aberta aos mais
amplos

setores

democráticos

sociais,

e

e

suas

acadêmicos,

ações

são

alicerçadas

pautadas

na

pelos

produção

valores

crítica

do

conhecimento. Enquanto local dinâmico da universalidade de saberes,
espaço de diálogo e reflexão, a Faculdade deverá buscar permanentemente
o

estabelecimento

de

inter-relações

entre

o

todo

e

suas

partes,

resguardadas as especificidades dos diferentes campos do conhecimento.
Com isso reafirma a compreensão de que o produto final, sempre provisório,
da construção da ciência e da tecnologia, deve ser identificado, reconhecido,
vivenciado e apropriado pela humanidade, como produto inacabado,
colocando-o a serviço da vida.
Como participante autônoma do desenvolvimento social, a formação na
Instituição FAIT é parceira de um processo produtivo diversificado e múltiplo
para uma sociedade que radicalize a concepção de cidadania. Isto significa
formar profissionais que estejam aptos a exercer suas funções de modo
ético, sempre conscientes das implicações sociais de suas ações, bem como
entender os impactos provenientes destas. Uma formação que forneça um
conjunto de referências éticas necessárias tanto por razões profissionais,
quanto por razões sociais, pessoais e ecológicas.

2.3. PRINCÍPIOS PEDAGÓGICOS INTEGRADORES E TEÓRICOMETODOLÓGICOS DA FAIT
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Quanto

aos

PRINCÍPIOS

PEDAGÓGICOS

INTEGRADORES

E

TEÓRICO-METODOLÓGICOS DA FAIT, a IES, objetivando desempenhar,
da melhor forma possível, sua tarefa educacional no Ensino Superior, de
acordo com seus objetivos e a Missão da IES, direciona as ações
pedagógicas baseadas na relação aluno e conhecimento como centro
de todo processo. Para isso, baseia seus princípios pedagógicos e teóricometodológicos na complexidade do ser e do saber, nos estudos de Edgar
Morin, nas questões de aprendizagem significativa de Ausubel e na
Aprendizagem por Resolução de Problemas, enraizada em John Dewey.
Princípios que alcançam os pressupostos da educação contemporânea,
de visão de homem, de construção do conhecimento, da relação e
interação entre estes.
São

estes

os

princípios

pedagógicos

integradores

e

teórico-

metodológicos, que norteiam as práticas acadêmicas da Instituição:

APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS – ABP
A metodologia de Aprendizagem Baseada em Problemas – ABP
ou Problem Basead Learning – PBL é, na atualidade, reconhecida como a
metodologia mais moderna no Ensino Superior. Muitos estudiosos
podem ser citados nesta área, entretanto sua origem filosófica encontra-se
na teoria do conhecimento do filósofo pragmatista americano John Dewey,
ao propor os movimentos Escola Nova e Pedagogia Ativista.
Basear o processo de aprendizagem em resolução de problemas
significa organizá-lo em torno da superação de obstáculos, que
requerem do aluno a mobilização de conhecimentos adquiridos
anteriormente

para

a

consequente

condução

à

elaboração

e

reconstrução de novas competências e habilidades. As estratégias
pautadas em situações-problema suscitam o aluno a participar de esforços
individuais e/ou coletivos na elaboração de um projetos e construção de
novas competências.

33

Isto

supera

a

limitação

da

educação

tradicional

e

acrescenta

conhecimentos científicos na área que coloca a Aprendizagem Baseada em
Problemas – ABP como uma alternativa para o processo de ensino e de
aprendizagem, capaz de formar os futuros profissionais com visão
holística e baseado na complexidade do saber, integrando os
conhecimentos científicos e tecnológicos com a prática, por meio do
aprendizado ativo.
A ABP é um método ativo de construção do conhecimento,
alicerçado na resolução de problemas e estudos de caso. Neste, o
problema funciona como estímulo para compreensão e aquisição de
conceitos, que cresce, gradativamente, de acordo com os níveis de
aprendizagem e a evolução do currículo.
É uma estratégia formativa pela qual os discentes são confrontados
com problemas contextualizados para os quais devem se empenhar
para encontrar soluções significativas. Como o método, também, pode
acontecer

em

grupos,

a

ABP

ainda

permite

o

desenvolvimento

do

pensamento crítico dos graduandos e a construção coletiva de soluções mais
criativas

e

dinâmicas,

com

capacidades

maiores

de

relacionamentos

interpessoais saudáveis.

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
Para realização das ações pedagógicas, todas as práticas estão
direcionadas

para

privilegiar

atividades

que

considerem

as

experiências prévias vividas pelos alunos. Tal ação mobilizará a
capacidade de estabelecer as relações entre o conhecimento já construído e
as situações práticas da realidade, o que direcionará para aprendizagens
significativas do conhecimento. Esta ligação de novos conteúdos com
situações

e

experiências

vividas

promove,

necessidade da relação teoria e prática.

ainda,

a

inquestionável

Segundo Ausubel (1976), a

aprendizagem significativa no processo de ensino necessita fazer algum
sentido para o aluno e, nesse processo, o conhecimento, a informação
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deve interagir e ancorar-se nos conceitos relevantes já existentes na
estrutura cognitiva do aluno.
Desta maneira, o trabalho pedagógico na FACULDADE DE CIÊNCIAS
SOCIAIS E AGRÁRIAS DE ITAPEVA pauta pelo envolvimento dos estudantes
em atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão, projetos
paralelos integradores, projeto florescendo, que contemplam pesquisas e
atividades de investigação, objetivando buscar nas vivências dos alunos e
em seus contextos socioeconômicos e culturais, estratégias de ensino e de
aprendizagem que os considere como responsáveis pelas ações e interações
com o meio.

INTERDISCIPLINARIDADE E TRANSDISCIPLINARIDADE

Para

a

FAIT

a

interdisciplinaridade

não

é

justaposição

de

conhecimentos de diferentes componentes curriculares, mas, sim, uma
atitude no desenvolvimento da ação pedagógica ou de abordagem aplicativa
das ciências; esta implica estabelecer articulações e interações que
sejam pertinentes e adequadas à construção do conhecimento de
cada uma das disciplinas particulares envolvidas no processo de
ensino-aprendizagem.

Reforçando

esse

pensamento,

D’

AMBRÓSIO

(1997), afirma que “a interdisciplinaridade repousa sobre uma atitude
aberta, de respeito mútuo e mesmo de humildade com relação a mitos,
religião e sistemas de explicações e de conhecimento, evitando qualquer
arrogância ou prepotência”.
metodologias,

mas

implica

Não significa fusão de conteúdo ou de
em

interface

de

conhecimentos

parciais

específicos que tem, por objetivo, um conhecer global.
Nesse contexto, também coincidimos com Fazenda (1998), para quem
a interdisciplinaridade não é algo que se aprende, é algo que se vive,
implicando mais uma atitude do espírito que pressupõe curiosidade,
abertura e intuição para a descoberta das relações existentes entre
as coisas. É a forma de restabelecermos a unidade perdida do saber. Neste
sentido, na interdisciplinaridade tem-se uma relação de reciprocidade, de
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mutualidade, em regime de copropriedade, que possibilita um diálogo mais
fecundo entre os vários campos do saber.
A exigência interdisciplinar impõe a cada disciplina que transcenda sua
especialidade tomando consciência de seus próprios limites para acolher as
contribuições de outras disciplinas. A interdisciplinaridade provoca trocas
generalizadas de informações e de críticas, amplia a formação geral e
questiona a acomodação dos pressupostos implícitos em cada área,
fortalecendo o trabalho de equipe.
Além disso, são princípios gerais da interdisciplinaridade, assumidos na
IES: não considerar somente as relações entre as disciplinas, mas,
fundamentalmente, o objetivo do Curso em si com as pessoas responsáveis
pelas disciplinas; organizar as disciplinas em torno da proposta pedagógica
(processo ensino-aprendizagem); considerar a comunicação professor-aluno,
ao invés da possibilidade de envolvimento dos alunos; equilibrar as
diferentes áreas de conhecimento, na base da heterogeneidade e considerar
os objetivos do curso, em detrimento do excessivo conteúdo que cada
especialista tende a exaltar.
Entendemos que o esclarecimento

sobre

as questões teórico–

metodológicas relacionadas à conceituação de interdisciplinaridade devem
ser processadas antes de se definir qual tipo de trabalho a Instituição
educacional pretende realizar. É comum o equívoco que deixa de lado tal
discussão sob a alegação de que “temos que ir direto à prática”. Tal
condição inexiste, uma vez que toda e qualquer prática é antecedida por um
pensar e planejar sobre o que se pretende realizar.
Um trabalho interdisciplinar, antes de garantir associação temática
entre diferentes disciplinas, ação possível, mas não imprescindível, deve
buscar unidade em termos de prática docente, ou seja, independentemente
dos

temas/assuntos

tratados

em

cada

disciplina

isoladamente.

Os

educadores de determinada unidade escolar devem comungar uma prática
docente voltada para a construção de conhecimentos e de autonomia
intelectual por parte dos educandos.
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Outro aspecto a ser lembrado é que, sob tal perspectiva, o trabalho
docente deve fazer com que as chamadas aulas meramente “discursivas” ou
“expositivas” se tornem coadjuvantes e secundárias em relação às posturas
de mediação que o educador deve assumir em relação aos trabalhos
realizados pelos educandos (individualmente, em grupos ou coletivamente).
O subproduto natural dessa opção será a redução drástica dos chamados
conteúdos programáticos, que não podem ser vistos como um fim em si,
mas apenas como meios para que os educandos construam conhecimentos.
Se tais premissas forem desenvolvidas e praticadas por educadores de
diferentes disciplinas concomitantemente, inclusive no que se refere à
prática

de

processos

de

avaliação

centrados

na

observação

do

desenvolvimento dos educandos em relação às capacidades e conceitos que
estes mobilizam, constroem e reconstroem ao longo dos processos de
ensino-aprendizagem.
interdisciplinar,

Assim,

tem-se

independentemente

do

um
fato

trabalho
de

efetivamente

disciplinas,

diversas

trabalharem com temas/assuntos diferenciados entre si. Isso porque
teremos diferentes disciplinas contribuindo, cada qual no âmbito dos seus
objetos de estudos, conceitos, procedimentos, capacidades que lhes são
próprios, para que os educandos construam/reconstruam conhecimentos e
desenvolvam autonomia intelectual.
A ação conjugada e planejada de diferentes disciplinas em tal direção
somente ocorre pela comunhão de práticas e não de temas. Vem daí que a
primeira situação cria uma perspectiva de trabalho interdisciplinar, enquanto
a segunda confere aos trabalhos escolares tão somente um caráter
integrador numa perspectiva multidisciplinar.
Weil,

D´Ambrósio

e

Crema

(1993)

comentam

que

o

termo

transdisciplinar foi criado por Piaget ao falar do aparecimento de um
estágio superior, por ele chamado de transdisciplinar, em que
disciplinas não se contentam em atingir as interações ou relações de
reciprocidade, estabelecendo ligações no interior de um sistema total sem
fronteiras estáveis entre disciplinas.
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Como

o

prefixo

"trans"

indica,

a

transdisciplinaridade

diz

respeito ao que está, ao mesmo tempo, entre as disciplinas, através
das diferentes disciplinas e além de todas as disciplinas. Seu objetivo
é a compreensão do mundo presente, e um dos imperativos para isso é a
unidade

do

conhecimento

(NICOLESCU,

2001).

Enquanto

isso,

a

interdisciplinaridade ultrapassa as disciplinas, mas seu objetivo permanece
dentro do mesmo quadro de referência disciplinar. Dessa forma, a
transdisciplinaridade

não

é

antagônica,

mas

complementar

à

interdisciplinaridade. Entretanto, a transdisciplinaridade é radicalmente
distinta da interdisciplinaridade porque sua meta, a compreensão do mundo
presente, não pode ser alcançada dentro do quadro de referência disciplinar
(NICOLESCU, 2001).

COMPLEXIDADE DO CONHECIMENTO
Na prática, a transdisciplinaridade só pode ser plenamente
compreendida à luz do pensamento complexo – um de seus pilares,
pois podemos dizer que a complexidade está no fato de que o todo possui
qualidades e propriedades que não se encontram em nível das partes
(disciplinas) consideradas isoladamente (MORIN, 1996). É um conceito que
explica que a maior parte dos sistemas naturais, sejam eles biológicos,
psicológicos, socioeconômicos e culturais, é reconhecidamente complexa.
Assim,

a

complexidade

também

se

constitui

em

uma

das

bases

epistemológicas deste projeto porque ela está presente em todo processo de
construção do conhecimento e na aprendizagem, e influencia a nossa lógica
ao fazer com que a certeza negocie com a incerteza.
Para Morin (2002), o grande desafio da complexidade reside no duplo
desafio da religação e da incerteza, lembrando que é preciso religar o que
antes era separado e fazer com que a certeza interaja com a incerteza.
Em relação à aprendizagem e ao conhecimento, um dos aspectos
fundamentais da educação atual é aprender a religar e não apenas separar.
Ao mesmo tempo, é importante saber ou aprender a problematizar.

É

preciso saber religar disciplinas, conceitos, sujeitos, mantendo nela
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a marca humana para que se possa promover e valorizar a inteireza
humana que envolve os aspectos físicos, biológicos, psicológicos,
sociais, culturais e espirituais.
Nos processos educacionais está envolvida uma dinâmica complexa
constituída de diferentes subsistemas biológico, mental ou psicológico,
cultural, social e espiritual.

Cada um atua de determinada maneira em

função de uma dinâmica não-linear que lhe é própria.
O

pensamento

sistêmico

complexo

organizacional

nos

que
leva

contextualizar e a problematizar.

fundamenta

o

paradigma

a

a

religar,

aprender

a

Ensina, também, a aprender a

reconhecer o outro em seu legítimo outro, a aprender a incluir a
unidade na diversidade, levando-nos a aprender a aprender e
aprender a ser.
A despeito da decisão institucional de buscar uma maior integração
curricular no contexto atual, cabe ressaltar que não são poucos os
obstáculos para alcançar esse fim, posto que as disciplinas escolares
permanecem sendo as mesmas que tradicionalmente compõem o currículo:
sua escolha e seus conteúdos não são problematizados.
Com

isso,

os

conteúdos

tradicionalmente

“ensinados”

são

“naturalizados”, tratados como universais, como se não tivéssemos de
discutir a quem interessam esses saberes, quais relações de poder
sustentam, e quais valores e visões de mundo privilegiam.

CONTEXTUALIZAÇÃO DO SABER
Todo conhecimento útil é contextualizado, produzido e utilizado em
contextos específicos. Contextualizar a aprendizagem significa superar
a aridez das abstrações científicas para dar vida ao conteúdo
escolar, relacionando-o com as experiências passadas e atuais
vivenciadas pelo aprendiz, e projetando uma ponte em direção ao
seu futuro.
Dessa forma, a FAIT assume que a formação dos estudantes é uma
prática social, diferentemente de uma exclusiva preparação para uma vida

39

futura, pois, o aprendiz vivencia e é sujeito da sua própria formação. A vida
não para enquanto o aluno está na escola. Ao contrário, esse é, por
excelência, um espaço de socialização e de construção do caráter e da
personalidade de todos que compartilham esse ambiente.
Assim,

coerentemente

com

toda

a

discussão

apresentada,

a

contextualização deve ser interpretada no sentido de problematizar
as condições sociais, históricas, econômicas e políticas, e aplicar na
prática os saberes escolares, o que supõe conhecer as limitações e
potencialidades do conhecimento científico e tecnológico, e suas
relações com outros tipos de saberes.
Nessa perspectiva, o conteúdo ganha sentido em razão da relação que
se estabelece entre o que é ensinado/aprendido e o conhecimento situado
numa dada realidade.

RELAÇÃO TEORIA E PRÁTICA
Os princípios pedagógicos e teórico-metodológicos da FAIT privilegiam
as estratégias de integração teoria-prática. Para isso, utiliza procedimentos
de reflexão crítica, síntese, análise e aplicação de conceitos voltados para a
construção do conhecimento, através do estímulo constante do raciocínio,
seja para questões individuais ou coletivas. Com foco nas competências que
articularão a formação profissional esperada na graduação, entende como
imprescindível a necessidade de relacionar, constantemente a teoria à
prática, sem que haja prevalência entre ambas, mas favorecendo a
articulação natural entre as duas dimensões.
FLEXIBILIDADE CURRICULAR
A flexibilidade é um das bases epistemológicas relevantes do
currículo porque vivemos, mais do que nunca, numa sociedade em que a
única certeza é a de que o futuro é incerto (MORIN, 2000). Isso não significa
que devamos cruzar os braços e esperar que o futuro simplesmente chegue.
Ao

contrário,

ao

adotar

o

pensamento

crítico-social-histórico

como

fundamento norteador do currículo, a FAIT assume a responsabilidade com a
formação de cidadãos críticos, reflexivos, éticos e comprometidos com as
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transformações sociais e coletivas voltadas para a construção de uma
sociedade mais justa e igualitária.
Entretanto, isso não significa que se possa prever o futuro e garantir
que se alcançarão, de forma linear, os objetivos traçados; mas, sim, que
eles deverão ser perseguidos, apesar das dificuldades e das incertezas
próprias da contemporaneidade.
Nesse sentido, a mudança, assim como a expectativa de que ela
ocorra, é o que gera a necessidade crescente de uma postura flexível,
aberta, pois a mudança está presente em nossa realidade, em nossa
corporeidade, já que é parte intrínseca da natureza da matéria. Está
presente tanto nas circunstâncias que nos envolvem, como também em
nossas estruturas biológicas.

Isto pelo fato de a mudança fazer parte da

própria dinâmica organizadora da vida. Assim, ela está também presente
nos processos de construção do conhecimento, na aprendizagem e na
maneira como interpretamos a realidade, no modo de construir, desconstruir
e reconstruir conhecimento. Isto pelo fato de os processos interpretativos
possuírem

uma

natureza

dialeticamente

complexa

e

intrinsecamente

reconstrutiva (DEMO, 2000).
É a mudança implícita na reconstrução do conhecimento, no diálogo
sujeito/objeto, nos processos auto organizadores da vida que permite o
desenvolvimento da autonomia e a emancipação do sujeito (FREIRE, 1996).
É ela que está também presente na dinâmica não-linear ambivalente da
aprendizagem. Muitas vezes, a mudança acontece ao se rever o aprendido,
ao reconhecer o próprio erro, ao construir um novo significado, e isto é
muito importante em termos hermenêuticos, pois a reconstrução do
conhecimento e a reinterpretarão de algo supõe a sua desconstrução.
Além disso, o currículo deve reforçar a consciência de
incompletude

como

humanos,

indicando

que

somos

seres

nossa

históricos

inacabados em processo constante de vir a ser (FREIRE, 1996); e, portanto,
abertos constantemente à mudança, à reorganização e à autoorganização, que é a capacidade que todo sistema vivo possui de se
autotransformar continuamente.

É quando o sistema é capaz de se
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autoproduzir. Para tanto, interage com o meio exterior de onde extrai
energia, matéria e informação, elementos constituintes de sua dinâmica
organizacional, inclusive, para interferir nos rumos desse meio exterior.
Conhecer e aprender implica processos auto organizadores.

Ambos

requerem interpretação, criação, e auto organização e flexibilidade por parte
do

aprendiz.

Situações

de

desequilíbrios,

de

desafios

facilitam

o

desenvolvimento da aprendizagem, pois requerem processos de auto
organização recorrentes.

Assim, o conhecimento e a aprendizagem são

processos de construção recursivos e interpretativos desenvolvidos por
sujeitos ativos em sua interação com o mundo e a realidade que os cerca.
Tais processos, para que aconteçam, requerem uma cooperação global de
todo o organismo.

INTERSUBJETIVIDADE
A intersubjetividade, no processo de construção do conhecimento, é
um dos pressupostos epistemológicos mais importantes da ciência
atual.

Para

Vasconcellos

(1998),

trata-se

do

reconhecimento

da

impossibilidade de um conhecimento objetivo do mundo. Inter é uma
palavra latina que significa “entre” e subjetividade é uma palavra que se
refere aos sujeitos.

Assim, intersubjetividade significa relação entre

sujeitos.
Um dos aspectos teóricos mais importantes na construção do
conhecimento está na compreensão do relacionamento mútuo entre
observador e objeto observado, na percepção de que o ato de
observação altera a natureza do objeto. Sabemos que o conhecimento
do objeto depende do que ocorre dentro do sujeito, depende de seus
processos internos, das interações, das relações entre ambos.
Desta forma, consolidava-se uma das grandes contribuições da Física
Quântica voltada para passagem da ciência objetiva para uma ciência
sistêmica.

Esta explica que o conhecimento surge de uma relação

indissociável entre sujeito observador, objeto observável e processo de
observação; promovendo, assim, a reintegração do sujeito do processo
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de construção do conhecimento, do qual participa com toda a sua
inteireza, com toda a sua história de vida, sem separar o mental do físico, a
razão da emoção, o fato da fantasia, o passado do presente e do futuro.
Surgiu então uma ciência sistêmica que vê o conhecimento como parte
indissociável de uma relação de interpenetração, de interligação, existente
em todos os fenômenos da natureza.

Com isto, a ciência passou a

reintegrar o sujeito considerado o grande esquecido das ciências e
da maior parte das epistemologias, nas palavras de Morin (1996).
Assim, o conhecimento não provém somente do objeto externo e nem do
sujeito ou apenas da racionalidade interna do sujeito, mas das interações
que acontecem entre ambos.
ESTÉTICA DA SENSIBILIDADE
A estética da sensibilidade é entendida como uma atitude que
qualifica o fazer humano à medida que afirma que a prática deve ser
sensível a valores que fazem parte de uma cultura e que devem
impregnar, com relevância, as situações de ensino-aprendizagem em
todos os seus ambientes. Dessa forma, ela valoriza a leveza, a delicadeza
e a sutileza, estimulando “a criatividade, o espírito inventivo, a curiosidade
pelo inusitado, a afetividade, para facilitar a constituição de identidades
capazes de suportar a inquietação, conviver com o incerto, o imprevisível e o
diferente” (BRASIL, 1999). De tal modo que se refere: ao fazer; à prática
social; ao conceito de qualidade e respeito ao outro; à cultura do trabalho
centrada no gosto pela atividade bem feita.

POLÍTICA DA IGUALDADE
A política da igualdade deve ser buscada no sentido de atender a todos
os grupos que busquem a Instituição, independentemente de condição
socioeconômica,

convicção

política,

gênero,

orientação

sexual,

opção

religiosa, etnia ou qualquer outro aspecto que possa caracterizar a
preferência de um(ns) grupo(s) em detrimento de outro(s).
Nessa perspectiva, a FAIT busca, permanentemente as condições que
permitam o acesso e a permanência dos distintos grupos destinatários,
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assim

como

a

garantia

da

qualidade

dos

processos

educacionais

desenvolvidos, como forma de preparação dos egressos para o exercício de
atividades dentro da sociedade, como cidadão e trabalhador. Além disso, é
necessário extrapolar essa igualdade formal e caminhar na busca da
equidade no acesso à educação, ao emprego, à saúde, ao meio ambiente
saudável e a outros benefícios sociais, como forma de proporcionar
tratamento diferenciado visando à promoção da igualdade entre desiguais.
Assim, com o objetivo de manter o equilíbrio entre os distintos
segmentos

socioeconômicos

que

procuram

matricular-se

nas

ofertas

educacionais da FAIT e, também, com o intuito de contribuir para o
fortalecimento da educação básica e superior, a Instituição reserva, em
todos os cursos abertos à comunidade, parte das vagas para estudantes
provenientes da rede pública de educação. Nesse sentido, a política da
igualdade está vinculada: à busca da justiça social; à diversidade na
organização curricular e pedagógica; ao combate a todas as formas
de discriminação; ao desenvolvimento de condutas de participação e
solidariedade, respeito e senso de responsabilidade, pelo outro e
pelo público.

ÉTICA DA IDENTIDADE
A ética da identidade, fundamentada na estética da sensibilidade e
na política da igualdade, deve contribuir, permanentemente, para a
formação de profissionais-cidadãos autônomos e, portanto, capazes de gerir
sua vida profissional e pessoal.
Neste sentido, está voltada para o desenvolvimento de competências e
habilidades orientadas ao saber fazer bem feito as tarefas dentro de
determinado campo profissional, como também na perspectiva de assumir
atitudes essenciais ao convívio em sociedade e à sua transformação, em prol
dos interesses coletivos. Dessa forma, está referida: ao ser humano
autônomo; ao valor de competências; ao saber fazer atividades de caráter
profissional e social.
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2.3.1. METODOLOGIAS ATIVAS DE ENSINO e APRENDIZAGEM

O processo de ensino e aprendizagem na FAIT fundamenta-se nos
princípios

metodológicos

democrática

e

da pedagogia interativa, de natureza

pluralista,

com

um

eixo

metodológico

firmemente

estabelecido e que prioriza metodologias ativas de ensino-aprendizagem.
Nessa perspectiva, os alunos são os sujeitos ativos desse processo,
adquirindo

conhecimentos

de

forma

significativa

pelo

contato

com

metodologias de ensino voltadas à construção de competências vinculadas
ao raciocínio e à reflexão.
O professor, desempenhar o papel de incentivador, garantindo
situações que estimulem a participação do aluno no ato de aprender e de
mediador e orientador, auxiliando a construção do conhecimento.
A pedagogia interativa busca promover um processo de aprendizado
mais ativo, capaz de estimular a troca de informações entre professores e
alunos e entre os próprios alunos, estimulando a criatividade e levando-os a
desenvolver a habilidade de reagir às novas situações que, de maneira
concreta, também serão impostas pela prática profissional. Esta facilita o
desenvolvimento dos seus próprios métodos de estudo, aprendendo a
selecionar criticamente os recursos educacionais mais adequados, trabalhar
em equipe e aprender a aprender.
Supera, com vantagens, a pedagogia da transmissão passiva de
conhecimentos utilizada nos métodos tradicionais de ensino, possibilitando o
aperfeiçoamento contínuo de atitudes, conhecimentos e habilidades dos
estudantes.
Destacam-se, como atividades de metodologias ativas de ensinoaprendizagem: aulas dialogadas, dinâmicas de grupo, leituras comentadas,
fichamentos, aulas expositivas, visitas técnicas, aulas práticas, uso de
laboratórios específicos, estudos de meio, projetos paralelos integradores,
leitura de livros, pesquisa bibliográfica, desenvolvimento de iniciação
científica, elaboração de artigos, divulgação de resultados, participação em
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seminários e projetos institucionais especialmente os relacionados aos
estudos e reflexões sobre Meio Ambiente, Direitos Humanos e
Diversidades sócio-étnico-culturais.
Também são estimuladas e utilização de metodologias de ensino
baseadas na interação, como: a discussão; o debate; a mesa redonda; as
semanas acadêmicas de pesquisa e extensão; a semana cultural e artística;
o painel simples ou integrado; o diálogo, a entrevista; o estudo de casos e o
uso, em algumas áreas, aprendizagem baseada em problemas, com o
estudo centrado em casos reais.
A problematização dos conteúdos constitui requisito necessário e
essencial para o desenvolvimento dessa proposta pedagógica, na medida em
que estimula a participação do aluno e fornece ao professor uma constante
atualização do perfil do aluno, dos diferentes níveis de ganhos, bem como do
grau de dificuldade identificado durante o processo de aprendizagem.
A partir de questões problematizadoras, propostas nas Disciplinas
de Eixos Integradores, ofertadas em todos os cursos, consideram-se os
conhecimentos prévios e experiências do aluno, buscando uma síntese que
explique ou resolva a situação problema que desencadeou a discussão.
Nessa perspectiva, os elementos curriculares adquirem novas formas e
os

conteúdos

não

são

memorizados,

mas

apreendidos

compreensivamente. Os alunos são incentivados a avaliar o próprio
trabalho,

praticando

assim

a

autoavaliação,

postura

indispensável

à

construção do conhecimento.
E, utiliza, sempre que necessário, no âmbito dos seus cursos,
alternativas didático-pedagógicas, tais como: utilização de recursos
audiovisuais e multimídia em sala de aula; utilização de equipamentos de
informática com acesso à Internet; desenvolvimento de trabalhos com
parceria entre os cursos, cujas atuações venham a complementar a
formação do aluno e a utilização de simulações como recursos didáticos.

2.3.2. INOVAÇÕES PEDAGÓGICAS SIGNIFICATIVAS
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Quanto
especialmente

às

INOVAÇÕES

quanto

CURRICULARES

E

à
ÀS

PEDAGÓGICAS

FLEXIBILIDADE
OPORTUNIDADES

DOS

SIGNIFICATIVAS
COMPONENTES

DIFERENCIADAS

DE

INTEGRALIZAÇÃO dos cursos oferecidos na FAIT, se refletem nas
diferentes perspectivas, mas particularmente na eliminação da rigidez
estrutural das matrizes curriculares, mediante a redução, ao máximo, dos
pré-requisitos e na inclusão de disciplina de Eixos Integradores,

de

Disciplinas Optativas e da integralização de no máximo 20% da carga
horária no curso na modalidade semipresencial – on line.
A integralização curricular ocorre no regime de matrícula
semestral, caracterizado pela oferta de disciplinas fixas, distribuídas por
semestres. No que diz respeito aos pré-requisitos, é considerado até quando
se constituem um elemento indispensável ao desenvolvimento dos estudos,
de forma a não impedir o movimento dinâmico do cumprimento do
estabelecido no plano de execução curricular do curso.
As novas matrizes curriculares consideram sempre a possibilidade de
redução do maior número possível de

pré-requisitos, objetivando a

flexibilidade do curso. As Atividades Complementares inseridas nas
integralizações de todos os cursos se apresentam como uma parcela da
carga horária do curso – componentes curriculares, além de constituírem
mecanismos

para

introduzir

a

flexibilidade

também

proporcionam

oportunidades diferenciadas, na medida em que permitem o reconhecimento
de atividades enriquecedoras e complementadoras do perfil do egresso.
A FAIT, também oferece aos alunos componentes curriculares
optativos, estes visam a fornecer subsídios complementares à formação
acadêmica do aluno. Sua previsão nas estruturas curriculares busca garantir
uma margem mais ampla de escolha do aluno quanto aos conhecimentos,
competências e habilidades que deseja construir em seu processo de
formação. A disciplina de LIBRAS, conforme dispõe a Lei Nº 10.436, de 24
de Abril de 2002, é um exemplo de disciplina optativa oferecida a todos os
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alunos da instituição. Ainda, com relação as disciplinas optativas, os Núcleos
Docentes Estruturantes de cada curso observam e implementam alterações
das matrizes curriculares, visando a inclusão de disciplinas optativas, de
acordo com as áreas de conhecimento e às necessidades para formação de
um perfil do egresso capaz de se inserir com sucesso, não apenas no
mercado de trabalho, mas também no contexto local, regional e mundial,
posto que, as competências e habilidades requeridas na formação humana
está em constante transformação. Os NDEs e as Coordenações de Curso
estão atentos ainda, aos resultados apresentados do Enade, buscando
verificar os conteúdos requeridos e, faz a discussão destes sobre as ementas
das matrizes curriculares em vigor. Busca, desta maneira, a inserção dos
temas abordados à formação do profissional direcionado a todas as
instâncias do Brasil.
Finalmente, a flexibilidade curricular implica na operacionalização
de um currículo em que o formando tenha diferentes perspectivas na sua
trajetória

acadêmica,

permitindo-lhe

condições

para

avançar

quando

demonstrar condições para isso ou ter estudos de complementação
necessários

ao

desenvolvimento

dos

perfis

próprios

das

áreas

de

conhecimentos científicos e/ou profissionais, quando necessário. Para isso a
IES

oportuniza

aos

mesmos

oportunidades

diferenciadas

de

integralização curricular, podendo o mesmo cursar parte das disciplinas
obrigatórias em outros cursos oferecidos pela FAIT ou por outras Instituições
de Ensino Superior, ou na modalidade on line (semipresencial), dentro e fora
do país, através da realização de Aproveitamento de Estudos, no nível de
formação. Existe também a possibilidade de aproveitamento de Estudos de
estudos e análise de competências realizados anteriormente desde que
atendam as normativas institucionais (equivalência de ementas e carga
horária).
Além disto, em relação a inovação, os cursos frequentemente
atualizam suas matrizes curriculares, incorporando disciplinas mais focadas
com o perfil do egresso e a prática profissional do município e do Brasil, bem
como ouvindo os alunos egressos, alguns dos alunos atuais e todos os
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professores na formulação destas novas matrizes, para que se obtenha uma
interdisciplinaridade

dos

saberes,

atendendo

assim

necessidades

e

expectativas da comunidade acadêmica. Assim, as novas matrizes serão
sempre inovadoras, e este é o que tem sido comentado pelos alunos que
reconhecem neste fato grande melhorias dos cursos. As novas matrizes
trazem flexibilidade no tocante às disciplinas, em cada curso, o que permite
desenvolver um plano de ensino específico para cada semestre, se
necessário, relativo a alguma alteração da profissão ou outro assunto não
contido em disciplinas específicas. Esta é principal flexibilidade das novas
matrizes, que deixam uma abertura/possibilidade para inclusão de nova
ementas, garantindo qualidade na formação.
Ainda como inovação, a FAIT tem como prática, a reunião mensal da
coordenação de cursos com os líderes das turmas, intitulado Programa AMIs
- Agentes Multiplicadores de Informações, indicando a gestão participativa a
que se propõe, visando a flexibilidade do ensino, embora nos demais
momentos o corpo diretivo também esteja disponível.
A

FAIT

OFERECE

AINDA,

NESTA

ESFERA

OS

PROJETOS

PARALELOS INTEGRADORES e O PROJETO FLORESCENDO que são
projetos realizados pelos alunos, contendo temas que merecem ser
aprofundados além das aulas, dada a relevância dos assuntos para a
formação do futuro profissional, ou ainda envolvendo assuntos reais
existentes na vida dos alunos, e na comunidade, que mereçam ser
estudados, aprofundados e analisados.

2.4. PROJETOS PARALELOS INTEGRADORES

Os Projetos Paralelos são transdisciplinares, interdisciplinares ou
ainda intercursos. São orientados por todos os docentes envolvidos nos
assuntos tratados de forma interdependente, ou ainda pelos coordenadores
dos cursos e coordenadores de núcleos, ou ainda a bibliotecária. O aluno
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tem livre acesso na faculdade buscando as informações disponíveis
necessárias à realização do seu projeto. Todos os agentes da IES estão
disponíveis para ajudar aos responsáveis pelos projetos paralelos. O
Projeto Paralelo pode ser desenvolvido individualmente ou preferencialmente
em grupos de alunos de no máximo 5(cinco).
A duração é semestral, devendo a conclusão constar em uma
apresentação individual/seminários a toda comunidade estudantil, ou ainda
em um evento no salão nobre, e é avaliado pelos docentes das disciplinas
envolvidas, gerando pontos a serem anexados na menção bimestral da
Instituição, no item trabalho. Os alunos que desenvolvem os projetos
paralelos não estão dispensados de realizar a Avaliação Regimental. Apenas
terão a substituição da nota referente ao Trabalho Escolar pela nota do
Projeto Paralelo.
OS PROJETOS PARALELOS INTEGRADORES são desenvolvidos com
ajuda dos recursos tecnológicos de propriedade dos alunos e os
disponíveis na IES, e utilizam também para sua organização, execução e
conclusão, os princípios pedagógicos integradores e metodologias
ativas de ensino e aprendizagem.
Trata-se de nova maneira de ensinar, aprender e desenvolver o
currículo ao integrar diferentes tecnologias à prática pedagógica
voltada à aprendizagem significativa do aluno.
Sob essa ótica, o aluno, sujeito ativo da aprendizagem, aprende
ao fazer, levantar e testar idéias, experimentar, aplicar conhecimentos e
representar

o pensamento. Cabe ao professor criar situações

que

provoquem os alunos a interagir entre si, trabalhar em grupo, buscar
informações,

dialogar

com

especialistas

e

produzir

novos

conhecimentos.
Evidencia-se assim que o trabalho com projetos paralelos inverte a
lógica do currículo definido em matrizes de conteúdos temáticos
estanques, induzindo o professor a colocar em jogo as problemáticas
que permeiam o cotidiano. As questões e os conceitos do senso comum
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que emergem no diálogo com o aluno são então transformados em questões
e temas a serem investigados por meio de projetos.
Porém, no trabalho com PROJETOS PARALELOS INTEGRADORES há de
se ir além da superação de desafios, buscando desvelar e formalizar os
conceitos implícitos no desenvolvimento do trabalho para que se estabeleça
o ciclo da produção do conhecimento científico que vai tecendo o currículo
na ação.
Desta maneira, é fundamental que o professor compreenda as
potencialidades, as implicações e as exigências do desenvolvimento de
projetos em sala de aula, nos quais os alunos são sujeitos ativos da
aprendizagem, procurando propor estratégias e reflexões que contemplem a
autoria

dos

alunos

e

preservem

a

função

essencial

da

escola:

o

desenvolvimento da autonomia do ser humano, a produção de
conhecimentos e a construção da cidadania.

2.5. PROJETO FLORESCENDO

Florescer

projetos,

florescer

ideias,

florescer

sonhos,

florescer

esperanças... E florescer os ambientes físicos e sociais onde se realizam os
trabalhos de aprendizagens: é chegada a hora de florescer, lançando as
flores deste projeto grandioso do Grupo FAEF, e assim exalar o seu suave
perfume nas comunidades acadêmicas de suas Faculdades.
Sabe-se que qualquer ambiente de estudo é constituído de duas partes
distintas: a física: composta de móveis, decorações, e outros; e a social:
esta composta pelas pessoas que ali convivem. As pessoas são produtos do
meio em que vivem, têm emoções, sentimentos e agem de acordo com o
espaço físico ou social que as cercam. Podemos dizer que o ambiente de
estudos pode influir no comportamento das pessoas e, influenciar nas
relações interpessoais e nos resultados de aprendizagens. Daí a preocupação
das faculdades do Grupo FAEF em melhorar e aprimorar cada vez mais seus
ambientes de estudos. Este projeto, portanto, está dividido em duas fases:
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Florescendo a parte física– desenvolvendo o cuidar e Florescendo a parte
social – desenvolvendo virtudes. Com estas considerações, o GRUPO FAEF
inicia a partir de 2016, o Projeto Florescendo, no que se refere ao
florescimento da parte física, cuja finalidade é inicialmente agregar vasos de
plantas em todos os seus ambientes de estudos, tendo em vista os
benefícios que o ato de cuidar de plantinhas pode resultar em termos de
qualidade do ensino de suas Faculdades. Ainda estão programados outros
florescimentos da parte física tais como: mesas redondas e cadeiras para
trabalhos em equipes substituindo as convencionais carteiras nas salas de
aulas, estantes com materiais de estudos nas salas de aulas, quadros e
locais de exposição de materiais produzidos pela sala em todo ambiente
escolar, introdução nas salas de aulas de sofás e cadeiras estofadas para
roda de conversas, pufes para rodinhas rápidas, quadros artísticos,
exposições em salas, etc... As salas de aulas serão transformadas em
ambientes ricos de estudos, verdadeiros laboratórios de ensino. As áreas de
convivência serão desenvolvidas ao máximo, contendo redes para descanso,
além de cadeiras e sofás de relaxamento. Além disso, serão criados
ambientes de ensino em gramados e espaços informais, especialmente para
fins educacionais, contendo salas de aulas sem paredes junto à natureza,
com quadros negros portáteis, disponíveis e opcionais aos docentes. A
biblioteca passará a disponibilizar além das mesas e gabinetes de estudos,
ainda espaços com pufes e sofás para leituras de lazer. Obviamente que
algumas medidas preventivas deverão ser tomadas para viabilizar tais
transformações. Tudo isso será objeto de capacitações de docentes e dos
alunos para que o projeto seja bem executado. Com isso pretende-se
impactar o desenvolvimento de um ambiente rico e feliz aos alunos para que
a aprendizagem ocorra mais eficazmente.

2.6. OPORTUNIDADES DIFERENCIADAS DE INTEGRALIZAÇÃO
DOS CURSOS
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É proposta da Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva,
que até 20% da carga horária dos cursos desenvolvidos sejam cumpridos à
distância (disciplinas semipresenciais – on line). Para isso utilizará de
modernos recursos de informática e multimídia.

2.7. EDUCAÇÃO POR COMPETÊNCIA
Busca-se, desta maneira, a qualidade total de todas as atividades,
desde o seu planejamento, dos materiais de apoio, dos instrumentos de
avaliação, até aos procedimentos administrativos, dos mais complexos aos
mais elementares. Procurar-se formar profissionais aptos a interpretar a
realidade e enfrentar o desconhecido. A busca é em

pesquisar e

experimentar novas ideias, que visem constante melhoria das condições de
trabalho e do aprimoramento do processo educacional.

Desta forma, através de práticas pedagógicas inovadoras, a educação
por conteúdos começa a ceder significativo espaço à educação por
competência.

Entende-se

por

competência

profissional,

a

formação

aproveitada constantemente através das atividades de ensino-pesquisaextensão e especialmente das Atividades Complementares, na qual está
destacada: a capacidade pessoal de mobilizar, articular e colocar em ação
conhecimentos,

habilidades,

atitudes

e

valores

necessários

para

o

desempenho eficiente e eficaz de atividades requeridas pela natureza do
trabalho e pelo desenvolvimento tecnológico.
Sabe-se que para que isso aconteça, faz-se necessário um ambiente
favorável, em que se evidencie a interação dos educadores, a respeitosa
acolhida ao aluno, o clima de estudo, o interesse pela ciência e a adequação
dos ambientes físicos. Por isso, a FAIT, as metodologias de ensino
adotadas nas diferentes áreas do conhecimento se comprometem com o
desenvolvimento de:
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 competências pessoais (aprender a ser): identidade pessoal,
autoconceito, autoestima, projeto de vida;

 competências produtivas (aprender a fazer): aquisição de habilidades
básicas, específicas e de gestão;

 competências sociais (aprender a conviver): sentido ético da vida,
cidadania, solidariedade, compromisso histórico;

 competências cognitivas (aprender a aprender): aquisição da
capacidade de se preparar para seguir aprendendo ao longo da vida.

2.8. FORMAS DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO
PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO TRABALHO DOCENTE

Quanto

as

Formas

de

acompanhamento

e

avaliação

DO

do

planejamento e execução do Trabalho Docente a FAIT conta com
atuação efetiva do Núcleo de Ensino, Direção, Coordenação Acadêmica e
Políticas de Qualificação Continuada do Corpo Docente. Desta maneira
apresenta Atendimento Sistemático ao Docente no qual desenvolve ações
diárias para o acompanhamento e atendimento ao corpo docente da
instituição em seus diversos Cursos Superiores, visando à identificação e
solução das dificuldades pedagógicas. Os docentes da FAIT são atendidos
através de ações que se alicerçam nos níveis de competências:
Núcleo de Ensino

Tendo em vista a melhoria constante dos processos de ensinoaprendizagem,

o

Núcleo

de

Ensino

da

FAIT

-

NUEN

realiza

o

acompanhamento e a avaliação do planejamento e execução de todo
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trabalho docente. Atende e orienta os docentes tanto no que tange ao
processo de planejamento de ensino quanto às atividades relacionadas a
tríade ensino-pesquisa-extensão, posto que estes orientam os alunos que
participam dos projetos de iniciação científica, monitorias, tutorias, projetos
de extensão, dos trabalhos de conclusão de curso, estágios supervisionados
e em orientações pedagógicas na rotina das salas de aulas. Este trabalho
acontece em três vertentes:

 Avaliação Semestral de Desempenho do Corpo Docente;
 Acompanhamento das demandas dos alunos sobre a execução do
trabalho docente;
 Acompanhamento

junto

aos

professores

do

aproveitamento,

dificuldades e facilidades do processo de ensino.

A Avaliação Semestral de Desempenho do Corpo Docente
acontece, geralmente, nos meses de Maio e Novembro de cada ano, após as
provas da primeira etapa de cada período letivo. Nestas são avaliados os
seguintes aspectos:

 disponibilidade na forma eletrônica ou impressa do plano de ensino
e do cronograma das aulas, bem como dos materiais de leituras
prévias às aulas, a serem postadas no endereço eletrônico ou no
portal do aluno do sistema acadêmico;
 abordagem por parte do professor do conteúdo conforme previsto
no plano de ensino/cronograma, seguindo as bibliografias indicadas
e presentes na Biblioteca;
 abordagem clara e objetiva por parte do professor acerca do
conteúdo de forma que o aluno entenda o conteúdo da disciplina,
usando metodologias inovadoras e ativas, bem como a inserção de
projetos integradores paralelos e do projeto florescendo em sua
disciplina, que requeiram pesquisas, uso de tecnologias, cultura e
artes;
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 utilização

por

parte

do

professor

de

linguagem

de

fácil

entendimento que possibilita a compreensão e ao mesmo tempo
agregue vocabulário técnico-científico por parte do aluno;
 preparação de aulas práticas e o uso de exemplos por parte do
professor;
 demonstração por parte do docente de possuir conhecimento
atualizado do conteúdo que ministra;
 manutenção de uma relação de respeito e atenção com os alunos;
 frequência, a motivação e a pontualidade do professor;
 pertinência e presença nas avaliações de questões referentes ao
conteúdo estudado em sala de aula;
 preparo antecipado do material utilizado em suas aulas.

Tal instrumento é qualificado enquanto avaliação de desempenho em
linha reta, na qual o professor inicialmente só participa enquanto avaliado e
uso de método quantitativo de escolha forçada, ou seja, de escolha gradual
de 01 (ruim) a 05 (excelente) em cada um dos quesitos enumerados, a esta
avaliação é acrescida de questão livre/aberta e qualitativa para cada um dos
docentes, para que o aluno pontue, elogie, explique ou contextualize a
pontuação dada ao professor. Após esta avaliação, além do escore padrão
gerado individualmente, formado através da média aritmética de todas as
avaliações respondidas por professor e por matéria, há a formação do
escore/média dos professores por período, por curso e pela faculdade. Tais
escores possibilitam a comparação entre os resultados e apontam para áreas
de carência e de possível intervenção e orientação por parte dos membros
do NUEN.
Todas as avaliações quantitativas e qualitativas são devolvidas aos
professores e estes debatem com os alunos, proporcionando entendimento e
busca de melhoria do atendimento às necessidades e alternância e
modificação na postura, preparação e metodologia utilizada pelo docente.
Avaliações com grande

discrepância entre escores por período, por

disciplina, por curso e por toda a faculdade e por pontos avaliados são
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destacados e acompanhados separadamente junto aos alunos pelo NUEN e
Coordenação de Curso, após averiguações da veracidade dos fatos e
escores, é feita intervenção junto ao professor e acompanhamento posterior
para (re)avaliar a situação posta e intervinda.
A opção por uma avaliação quantitativa e qualitativa tem a intenção de
retirar

subjetivismos

e

de

diminuir

a

subvalorizarão

da

avaliação,

promovendo a seguridade das ações tomadas e a possibilidade de
comparação e acompanhamento do rendimento do professor ao longo do
vínculo com a Instituição. A relevância de tal processo de avaliação é
valorizada ainda mais, tendo em vista a inserção de seus resultados no
Plano de Carreira do Corpo Docente da FAIT – tanto na concessão de bolsas
de pós-graduação, quanto da progressão e projeção de cargo e salarial do
docente.
Os

demais

acompanhamentos

feitos,

no

formato

de

-

Acompanhamento das demandas dos alunos sobre a execução do trabalho
docente e - Acompanhamento junto aos professores do aproveitamento,
dificuldades e facilidades do processo de ensino, acontecem periodicamente
e incidem na observação, avaliação e intervenção, quando necessária, sendo
condicionadas à procura tanto do aluno quanto do professor de atendimento
junto à equipe do NUEN.
Direção Acadêmica
A Direção Acadêmica da FAIT é gerenciada pela Direção Geral, que é
assessorada diretamente pelo Vice–Direção, direcionando suas ações, no
âmbito do atendimento ao docente, de modo à:
 Supervisionar

as

atividades

dos

colegiados

de

cursos

e

das

coordenações de cursos;
 Atender aos docentes quando solicitados;
 Solicitar junto à mantenedora verbas para o desenvolvimento das
atividades de ensino, pesquisa e extensão;
 Estimular as Coordenadorias no desenvolvimento das atividades
extensionistas e de pesquisa e às destinadas ao ensino com qualidade.
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Coordenação de Cursos
Os coordenadores de cursos são os elos entre o corpo docente e a
direção da Instituição. Atendem os docentes diariamente pessoalmente e via
e-mail, e através deste trabalho obtém um feedback das diversas atividades
propostas aos alunos. Identificam também as dificuldades apresentadas
pelos professores e acompanham e valiam o planejamento das ações
docentes.
Desenvolvem suas atividades através das seguintes ações:
 Atender ao professor diariamente;
 Reunir-se mensalmente com representantes de classe ou agentes
multiplicadores de informações;
 Elaborar projetos de gerenciamento e desenvolvimento das atividades
de extensão e iniciação científica, em parceria com os núcleos de
pesquisa e de extensão e ação comunitária;
 Elaborar projetos de monitorias e tutorias;
 Participar das reuniões de colegiado de curso e de gestão acadêmica,
além das reuniões dos outros órgãos colegiados da Instituição.

2.8.1. Procedimentos de avaliação dos Processos de Ensino e
de Aprendizagem
A avaliação do processo de ensino e de aprendizagem busca exercer
as funções de diagnosticar, controlar e classificar. Assim, assume as
modalidades Diagnóstica, Formativa e Somativa de Avaliação.
A modalidade diagnóstica acontece no início de um período letivo ou
de uma unidade de ensino, objetivando apreender as potencialidades e
fragilidades dos alunos. Em virtude desta modalidade de avaliação, alguns
alunos são orientados e participar de Atividades de Nivelamento oferecidas
pelas IES, para que o ensino aconteça efetivamente e assim, se evite a
evasão escolar.
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Durante todo processo de ensino, a aprendizagem é controlada,
orientada pelo professor e pelo aluno, através das atividades de ensino
realizadas em sala de aula. Assim, o professor pode avaliar a eficácia do
método e metodologias de ensino utilizadas, e o aluno pode verificar as
áreas de estudos que demandarão maior atenção, através da percepção de
seus erros e acertos. Assim, a avaliação assume a modalidade Formativa,
buscando que todos atinjam os objetivos gerais e instrucionais propostos a
serem alcançados.
No final, a avaliação precisa classificar, para externar se o aluno está
apto a prosseguir seus estudos. Assume assim a Modalidade Somativa da
Avaliação.
A junção das modalidades Diagnóstica, Formativa e Somativa da
Avaliação é operacionalizada, de acordo com o Regimento Escolar, da
seguinte forma:
A avaliação do processo de ensino e de aprendizagem da FACULDADE
DE CIÊNCIAS SOCIAIS E AGRÁRIAS DE ITAPEVA configura-se a partir das
determinações

constantes

no

Regimento

da

FAIT,

que

propõe

os

procedimentos e formas de avaliação provas regimentais, sempre com
avaliações presenciais, pesos das avaliações de 0 a 10 (zero a dez),
periodicidade bimestral e desempenho mínimo de aproveitamento nota 7,0
(sete). Quanto a frequência, é requerida 75% da mesma para aprovação nas
disciplinas com suficiente menção de aproveitamento nos estudos.
O Plano de Ensino do docente contém a indicação dos objetivos da
disciplina, o conteúdo programático, a carga horária, a metodologia a ser
seguida, os critérios de avaliação e a bibliografia. É elaborado pelo
respectivo professor ou grupo de professores, e aprovado pelo departamento
responsável pela disciplina. Neste constam os procedimentos de avaliação
que contam com uma Prova Regimental no valor de 8,0 pontos e um
Trabalho no valor de 2,0.
O processo de avaliação de aprendizagem é parte integrante do
processo de ensino, e obedece às normas e procedimentos pedagógicos
estabelecidos pelo Regimento Escolar.
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A avaliação do rendimento escolar é expressa numericamente
numa

escala

de

zero

a

independente

de

exame

dez.
final,

Obtém
o

aprovação

aluno

que

na

alcançar

disciplina,
nota

de

aproveitamento não inferior a sete, correspondente à média aritmética
das notas dos exercícios escolares realizados durante o período letivo.
O aluno será aprovado mediante exame final, quando tem obtido nota
de aproveitamento inferior a sete e igual ou superior a quatro e obtiver
média final não inferior a cinco, correspondente à média aritmética entre a
nota de aproveitamento e a nota de exame final.
Em ambas as situações expressas acima, a frequência do aluno não
poderá ser inferior a setenta e cinco por cento das aulas fixadas no currículo
pleno.
Para cada aluno, a Faculdade elabora e mantém atualizado, após cada
semestre, o Histórico Escolar, no qual são registradas as disciplinas cursadas
com a respectiva carga horária e nota final obtida.

2.9. EQUIPE MULTIDISCIPLINAR E INTERAÇÃO ENTRE ALUNOS
E PROFESSORES

Para alcançar o sucesso nas atividades realizadas, este trabalho
acontece através do trabalho de uma EQUIPE MULTIDISCIPLINAR,
considerando a concepção de professor-orientador e mediador nas suas
atividades

de

ensino.

Este

termo

é

para

destacar

não

apenas

o

"acompanhamento" individual de alunos, mas também a responsabilidade
coletiva de compartilhamento, pesquisa e parceria educacional com outros
professores, comunicadores e alunos na criação e reflexão democrática
sobre cultura, ciência, tecnologia e trabalho a serviço da humanização e da
superação de problemas.
É importante ressaltar que a Instituição de Ensino Superior FAIT, além
dos professores especialistas nas disciplinas ofertadas e parceiros no coletivo
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do trabalho pedagógico dos cursos, conta ainda com as parcerias: de
profissionais das diferentes tecnologias da comunicação e

informação

ligados aos cursos que ministram, e, além de dispor de educadores locados
nas Licenciaturas capazes de atuar nos Núcleos de apoio à Coordenação e à
Direção, contribuindo com atividades que enriquecem a metodologia de
ensino dos cursos, sendo capazes de:
a) estabelecer os fundamentos teóricos do projeto de ensino do curso
(Núcleo Docente Estruturante e Núcleo de Ensino);
b)

selecionar

e

preparar

o

conteúdo

curricular

articulado

a

procedimentos e atividades pedagógicas (Núcleo Administrativo, Núcleo de
Ensino, Núcleo de Pesquisa, Núcleo de Estágio, Núcleo de Extensão e Ação
Comunitária);
c) identificar os objetivos referentes a competências cognitivas,
habilidades e atitudes (Núcleo Docente Estruturante e Núcleo de Ensino);
d) definir bibliografia, tanto básicas quanto complementares, além de
revistas e periódicos adequados ao curso (Núcleo Docente Estruturante e
Núcleo de Ensino);
e) elaborar o material didático para aulas com recursos audiovisuais
(Núcleo de Tecnologia, Informação e Comunicação e Núcleo de Ensino);
f) apreciar, de forma avaliativa, o material didático, indicando
correções e aperfeiçoamentos (Núcleo de Ensino);
g) motivar, orientar, acompanhar e avaliar os alunos e auto avaliar-se
continuamente como profissional participante do coletivo de um projeto de
ensino superior (Núcleo de Ensino, Núcleo Docente Estruturante, Núcleo de
Pesquisa, Núcleo Administrativo, Núcleo de Estágio, Núcleo de Extensão e
Ação Comunitária).

Trabalha-se constantemente atento quanto a INTERAÇÃO ENTRE
ALUNOS E PROFESSORES. O aluno é sempre o foco de um programa
educacional e um dos pilares que garante a qualidade dos cursos é a
interação

de

professores

e

alunos.

A

interação

é

um

componente

fundamental no processo de construção do conhecimento. Desta maneira,
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todos os cursos oferecidos pela FAIT estão ancorados em um sistema de
comunicação que permita ao aluno resolver, com rapidez, questões
referentes ao aprendizado dos conteúdos, bem como aspectos relativos à
orientação de aprendizagem como um todo, articulando o aluno com todos
os

docentes,

com

seus

colegas,

com

os

coordenadores

de

curso,

coordenadores de núcleos de apoio da Direção e com os responsáveis pelo
sistema de gerenciamento acadêmico e administrativo.
Da mesma forma que a interação professor-aluno é privilegiada e
garantida, a relação entre colegas de curso, é uma prática muito valiosa,
capaz de contribuir para evitar o isolamento e manter um processo
instigante, motivador de aprendizagem, facilitador de interdisciplinaridade e
de adoção de atitudes de respeito e de solidariedade ao outro, o que
possibilita ao aluno o sentimento de pertinência ao grupo.
Para

assegurar

a

comunicação/interatividade/professor/aluno,

a

instituição descreve, de forma clara, a sua proposta para esta questão, que
está em consonância com as peculiaridades dos Projetos Pedagógicos dos
Cursos.

De maneira geral, a instituição FAIT faz a(o):
1. apresentação ao aluno como se dará a interação entre alunos e
professores, ao longo do curso – o Programa do Pacto Disciplinar da FAIT
apóia esta proposta;
2. quantificação do número de professores/hora disponíveis para os
atendimentos individuais dos alunos;
3. informação aos alunos, desde o início do curso, nomes, horários,
formas e números para contato com professores e pessoal de apoio;
4. informação sobre datas de provas e datas limite para as diferentes
atividades (matrícula, substitutivas e outras);
5. descrição do sistema de orientação e acompanhamento do aluno,
garantindo

que

os

estudantes

tenham

sua

evolução

e

dificuldades

regularmente monitoradas e que recebam respostas rápidas a suas
perguntas bem como incentivos e orientação quanto ao progresso nos
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estudos – O NUEN acompanha estas ações oferendo Atividades de
Nivelamento e contribui integrado a Ouvidoria da FAIT para sustentar o
processo;
6.

flexibilidade

no

atendimento

ao

aluno,

oferecendo

horários

ampliados e/ou plantões de atendimento às dúvidas e dificuldades de
aprendizagem que surjam – os docentes dispõe de tempo além aulas, para
atendimento e orientação dos alunos que apresentem dificuldades;
7. disposição de núcleos de atendimento ao aluno – próprios ou
conveniados;
8. oferecimento de plantões de aprendizagem e de saneamento de
dúvidas

nas

modalidades

comunicacionais

sincrônicas

como

videoconferências, chats na Internet, facebook, telefones, sites, blogs,
twiter, etc, para promover a interação em tempo real entre docentes e
alunos;
9. interação entre alunos, sugerindo procedimentos e atividades,
abrindo sites e espaços que incentivem a comunicação entre colegas de
curso;
10.

oferecimento de espaço para representação de estudantes, de

modo a receber feedback e aperfeiçoar os processos, destacando neste a
importância dos Programa de Agentes Multiplicadores de Informações –
AMIs.
Concluindo, destaca-se que é sabido pela IES que o desenvolvimento
da educação em todo o mundo está associado à popularização e
democratização do acesso ao ensino e à necessidade crescente de
elevar o nível de escolaridade das comunidades e de aperfeiçoamento e
atualização profissional contínuo. A educação passa, assim, a ser vista como
um espaço em expansão, propiciando o aparecimento de propostas de
ensino sustentadas pelas mais variadas organizações, independentemente
de suas tradições e, eventualmente, sem qualquer compromisso com uma
educação crítica, transformadora, cidadã.
No entanto, a educação, deve estar apoiada em uma filosofia de
aprendizagem que proporcione aos estudantes a oportunidade de interagir,
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de

desenvolver

projetos

compartilhados,

de

reconhecer

e

respeitar

diferentes culturas e, principalmente, de construir o conhecimento. O
conhecimento é o que cada indivíduo constrói - individual e grupalmente como produto do processamento, da interpretação, da compreensão da
informação. É, portanto, o significado que se atribui à realidade e como a
contextualizamos.
Diferentes concepções de educação, emergem da distinção entre
informação e conhecimento, o que nos leva a atribuir diferentes significados
aos conceitos de ensino e aprendizagem. Um significado para o conceito de
ensino pode ser o literal, definido pela origem etimológica da palavra.
Ensinar tem sua origem no latim, “ensignare”, que significa "colocar signos"
e, portanto, pode ser compreendido como o ato de "depositar informação"
no aprendiz - é a educação bancária, descrita por Paulo Freire. Segundo esta
concepção, o professor ensina quando passa a informação para o aluno e
esse "aprende" quando memoriza e reproduz, fielmente, essa informação.
"Aprender", neste sentido, está diretamente vinculado à memorização e
reprodução da informação.
Uma outra interpretação para o conceito de aprender diz respeito a
construir conhecimento. Para tanto, o aprendiz deve processar a informação,
interagindo com o mundo dos objetos e das pessoas. Em virtude dessa
interação com o mundo, o aprendiz descobre-se frente a problemas e
situações que devem ser resolvidos e, para tanto, é necessário buscar certas
informações. A aplicação da informação exige seu processamento e
interpretação, o que implica a atribuição de significados de modo que a
informação passe a ter sentido para aquele aprendiz.
Assim, aprender significa apropriar-se da informação, a partir de
conhecimentos que o aprendiz já possui e que estão sendo continuamente
construídos. Educar deixa de ser o ato de transmitir informação e passa a
ser o de criar ambientes nos quais o aprendiz possa interagir com uma
variedade de situações e problemas, recebendo a orientação e o
estímulo necessários para sua interpretação, de forma que consiga construir
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novos conhecimentos. Informação e construção de conhecimento não são,
entretanto, antagônicos.
Embora haja propostas educacionais cujo foco consiste, simplesmente,
no repasse de informações, há momentos em que é necessário ir além, não
se limitando ao provimento de informações, mas utilizando-as para instigar
a construção do conhecimento. O educador deve saber como intervir nestas
situações e escolher a abordagem pedagógica mais adequada. É a dança
entre essas abordagens que determina uma educação efetiva. Portanto,
restringir-se ao repasse de informações é limitar o ato educativo e não é
cabível em uma proposta de educação superior.
O ponto focal da educação superior, é o desenvolvimento humano, em
uma perspectiva de compromisso com a construção de uma sociedade justa.
Daí a importância da educação superior ser baseada em Projetos
Pedagógicos onde as Organizações Curriculares, Metodologia e
Princípios

Pedagógicos

sejam

Inovadores

e

Integradores,

que

favoreçam a integração entre as disciplinas e suas metodologias, bem como
o diálogo do aprendiz consigo mesmo (e sua cultura), com os outros (e suas
culturas) e com o conhecimento historicamente acumulado.
Essa é a proposta metodológica da FAIT, que espera que os alunos
construam seus conhecimentos enquanto se formam como cidadãos, com
mentes críticas e criativas, aliando a formação profissional com a formação
ética e moral.

2.10. INCORPORAÇÃO DE AVANÇOS TECNOLÓGICOS

Com relação a INCORPORAÇÃO DE AVANÇOS TECNOLÓGICOS na
Metodologia de Ensino da FAIT anteriormente apresentada, a escola não
pode ignorar o que se passa no mundo (PERRENOUD, 2000). Frente ao
advento de tantas tecnologias, cada vez mais abrangentes e inovadoras,
essa afirmativa vem de encontro aos novos mecanismos de informação e
de comunicação que tem imposto novas formas de relacionamento e
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pensamento,

em

todos

os

segmentos

da

vida

do

ser

humano,

principalmente no ambiente escolar.
Entretanto não se pode desvalorizar o ser humano como o grande
acionador da aprendizagem: o docente com seu conhecimento, com sua
forma de relacionamento e agente motivador da aprendizagem
sabemos ser insubstituível. Se este não estiver consciente de sua
importância e responsabilidade no processo, as novas tecnologias podem,
invés de incrementar e facilitar o processo de ensino e de aprendizagem,
prejudicá-los. Como disse Einstein "Todo o nosso progresso tecnológico, que
tanto se louva, o próprio cerne da nossa civilização, é como um machado na
mão de um criminoso".
Desta maneira, cientes dos usos e abusos das tecnologias, a FAIT
segue uma metodologia de ensino que privilegia o docente que usa as
tecnologias e a informática como ferramentas de apoio, necessárias
e estimulantes mas não indispensáveis, utilizadas como ferramentas
de mediação, facilitadoras dos processos operacionais e de ensino
aprendizagem.
Para a utilização destas como ferramentas de mediação e facilitadoras
da

aprendizagem,

a

FAIT

conta

com

toda

infraestrutura

adequada

necessária. Dispõe de Laboratório de Informática, com vários softwares
instalados à disposição dos cursos. Além disso, na Biblioteca encontram-se
terminais com acesso à Internet, para o desenvolvimento de estudos e
pesquisas.
Todos os setores do departamento administrativo são informatizados,
bem como a sala dos professores, as salas de coordenação, os núcleos e os
gabinetes dos docentes em tempo integral. Possui equipamentos de datashow que dinamizam a metodologia das aulas, além de TV plasma com
acesso à internet e pen drives para os docentes, em quantidade suficiente
para realização das atividades. É disponibilizado aos docentes um e-mail do
setor responsável para reserva dos equipamentos que planeja utilizar, de
forma que quando este chega para realizar suas atividades de ensino, o
laboratório de informática já está reservado, e/ou os equipamentos estão
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disponibilizados e organizados contribuindo para o sucesso da aula. Nas
salas de aula estão instalados equipamentos e recursos tecnológicos que dão
suporte as atividades de ensino. O Salão Nobre está equipado com recursos
áudio, vídeo e amplificação de som, equipamentos para filmagens, tendo em
vista a realização de eventos científicos, culturais e extensionistas.
A FAIT utiliza o software WISE WAE, que contribui nas atividades de
gestão acadêmica. Este permite o envio de mensagens entre alunos e
professores, o protocolo de material didático, o controle de notas e faltas, a
programação de aulas e conteúdos, o acompanhamento da situação
financeira do aluno, entre outros serviços. Este software se estende também
à secretaria, o que permite a sistematização de todas as informações
decorrentes da rotina acadêmica. Na biblioteca, também todos os registros
de compra, empréstimo e retorno de obras são sistematizados. No financeiro
o software permite a emissão de boletos para que o aluno possa quitar seus
compromissos financeiros. O professor poderá efetuar o registro do diário
pelo sistema, disponibilizar material, enviar e receber mensagens dos
alunos, cadastrar plano de ensino e cronograma de aulas, dentre outras.
Todos os materiais referentes aos conteúdo das aulas são disponibilizados
aos alunos com antecedência às aulas para que os alunos conheçam o
assunto a ser estudado antes das aulas acontecerem e possam dessa forma
participar, interagir, expressar melhor o que sabem e consequentemente,
aprender de maneira efetiva e significativa.
A IES dispõe de acesso a rede WI-FI disponível livremente aos alunos,
em qualquer espaço da Instituição. Possui também uma página na internet
(www.grupofaef.edu.br) onde se encontram dentre outras funcionalidades,
as seguintes informações: Programação de atividades acadêmicas, o
calendário acadêmico, o manual do aluno e dos professores conforme
previsto no artigo 47 da LDB, a matriz curricular dos cursos, o regimento
interno

da

IES,

Desenvolvimento

os

Projetos

Institucional,

Pedagógicos
os

dos

Relatórios

Cursos,
Parciais

o
e

Plano

de

Finais

da

Autoavaliação Institucional, informações relativas a vagas de emprego,
provas, gabaritos e resultados do ENADE, além de outras informações
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relativas ao histórico e campo de atuação da instituição e demais
informações exigidas pelo artigo 32 da Portaria Normativa 40/2007. Em
função do advento das redes sociais a faculdade possui também uma página
no facebook e um endereço de e-mail destinado a comunicação em nível
interno e externo, além de um link para captação de novos talentos
denominado Trabalhe conosco.

Outros funcionalidades proporcionada pela

informática e pela internet são a realização da Autoavaliação Institucional
(CPA), avaliação de desempenho do aluno, das turmas separadas por
disciplinas e da avaliação de desempenho docente, através de formulário online. Cada setor do administrativo possui seu próprio e-mail institucional o
que facilita o direcionamento das informações. No quadro de colaboradores
da IES tem-se ainda a figura de um técnico em informática, cuja função é
exclusiva para a manutenção das Tecnologias da Informação da IES,
atuando na instituição com vínculo CLT.
Busca-se, desta maneira, a qualidade total de todas as atividades,
desde o seu planejamento, dos materiais de apoio, dos instrumentos de
avaliação, até aos procedimentos administrativos, dos mais complexos aos
mais elementares. Procurar-se formar profissionais aptos a interpretar a
realidade

e

enfrentar

o

desconhecido.

A

busca

é

em

pesquisar

e

experimentar novas ideias, que visem constante melhoria das condições de
trabalho e do aprimoramento do processo educacional.
Desta forma, através de práticas pedagógicas inovadoras, a
educação por conteúdos começa a ceder significativo espaço à educação por
competência. Entende-se por competência profissional, a formação
aproveitada constantemente através das atividades de ensino-pesquisaextensão e especialmente das ATIVIDADES COMPLEMENTARES, na qual
está destacada: a capacidade pessoal de mobilizar, articular e colocar em
ação conhecimentos, habilidades, atitudes e valores necessários para o
desempenho eficiente e eficaz de atividades requeridas pela natureza
do trabalho e pelo desenvolvimento tecnológico.
Sabe-se que para que isso aconteça, faz-se necessário um ambiente
favorável, em que se evidencie a interação dos educadores, a respeitosa
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acolhida ao aluno, o clima de estudo, o interesse pela ciência e a adequação
dos ambientes físicos.

2.11. POLÍTICAS DE ENSINO

A

política

orientadora

das

ações

de

ensino–aprendizagem–

desenvolvimento–educação da Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de
Itapeva objetiva propiciar ao aluno formação global que lhe permita
construir competências, hábitos, habilidades e atitudes de forma crítica e
criativa, estimulando-o a resolver problemas, estudar casos, intervir em
realidades, prever crises, fazer predições sempre de forma ágil, versátil e
ética, buscando seu auto-aprimoramento e auto-realização como pessoa e
como cidadão, qualificando-o profissionalmente, tornando-o ciente de suas
responsabilidades, usando para isso os recursos do conhecimento em seus
vários níveis e modalidades, além das vivências e intervenções em
realidades do seu cotidiano próximo ou remoto.
Isso

pressupõe

docentes

permanentemente

preparados

para

desafiar seus alunos à construção interativa do aprendizado, intervir no
processo a fim de aperfeiçoá-lo, utilizando para tanto, metodologias e
recursos diferenciados e uma proposta de avaliação que atue como agente
de mediação entre o objeto a ser conhecido e a disposição do aluno para
aprender.
A política do ensino da Pós-Graduação é preparar o aluno para
aprofundamento na área de estudo escolhida, incentivando o gosto pela
pesquisa e pela ação criadora, a fim de efetivar processos de investigação
científica que possam conduzi-lo a um entendimento diferenciado na
resolução e respostas a situações-problema do cotidiano profissional.
Prepara ainda, discentes para atuarem como pesquisadores em áreas
específicas envolvidas pelos cursos e programas, visando a integração da
instituição com a comunidade local e regional.
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Assim, a pesquisa deve ser intrínseca ao ensino e estar orientada ao
estudo e à busca de soluções para as questões práticas do dia-a-dia do meio
em que vive o estudante, ou seja, na sua família, na sua rua, no seu bairro,
na

sua

cidade,

na

própria

escola,

nas

empresas,

nas

associações

comunitárias ou em outras organizações da sociedade, que constituem o
entorno do educando e da Instituição.
Nesse

sentido,

assume-se

que

a

pesquisa,

enquanto

princípio

educativo (DEMO, 2000), deve estar presente em todas as ofertas,
independentemente do nível educacional e da faixa etária dos alunos da
FAIT, pois se localiza, primordialmente, no campo das atitudes e dos
valores.
No que se refere às atitudes, a pesquisa deve provocar a curiosidade
do estudante em direção ao mundo que o cerca, gerando inquietude, para
que ele não incorpore “pacotes fechados” de visão de mundo, de
informação, de conhecimento, mas, ao invés disso, esteja sempre motivado
a buscar a construção e a reconstrução do conhecimento e das relações
sociais. É precisamente esse tipo de atitude, quando despertada nas idades
mais tenras, que contribui para que, nos níveis educacionais e faixas etárias
mais elevadas, o estudante possa formular questões de investigação no
campo mais formal, quer seja na sua forma aplicada, que é o foco principal
da FAIT, ou na denominada pesquisa de base ou acadêmica.
Na esfera dos valores, assume-se que a pesquisa e o desenvolvimento
tecnológico na graduação e na pós-graduação deve estar voltada para a
produção de bens e serviços que tenham a capacidade de melhorar as
condições de vida dos coletivos sociais e não apenas de produzir bens de
consumo para fortalecer o mercado e, em consequência, privilegiar o valor
de

troca em detrimento

do valor de

uso, concentrando riqueza e

aumentando o fosso entre os incluídos e os excluídos (HENRIQUE MOURA,
2004). Ao contrário disso, é, precisamente, o valor de uso que deve ser
prioritário, pois é aí que está a capacidade de estender os benefícios da
geração dos conhecimentos e de produtos à sociedade em geral e,
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particularmente,

aos

coletivos

que

integram

as

camadas

mais

desfavorecidas desde o ponto de vista socioeconômico.
Da mesma forma, a pesquisa também pode estar orientada a aspectos
mais acadêmicos das ciências humanas, sociais ou aplicadas, agrárias,
exatas e da saúde, mas sempre tendo em consideração a que interesses
correspondem

e

a

quem

podem

beneficiar

os

possíveis

resultados

alcançados. Assim, a unidade ensino/pesquisa colabora para edificar a
autonomia dos indivíduos, porque é através do desenvolvimento das
capacidades de aprender a aprender, a ser e a conviver, potencializadas pela
investigação, pela inquietude e pela responsabilidade social que o estudante,
na

perspectiva

de

Paulo

Freire,

deixa

de

ser

um

“depósito”

de

conhecimentos produzidos por uns (especialistas) e transmitidos por outros
(geralmente os professores) e passa a construir, desconstruir e reconstruir
suas próprias convicções a respeito da ciência, da tecnologia, do mundo e da
própria vida.
Essa forma de considerar a unidade de ação ensino/pesquisa/extensão
permite-nos identificar duas dimensões igualmente importantes: a qualidade
formal

e

a

qualidade

política

dos

processos

educacionais,

ambos

indispensáveis à concepção de educação discutida ao longo deste projeto. A
qualidade formal do ensino/pesquisa está relacionada com o rigor científico,
com a seriedade da pesquisa, com a disciplina dos procedimentos, enquanto
a qualidade política está atrelada aos fins da investigação, tem um caráter
mais educativo e de formação da cidadania e da responsabilidade social
(DEMO, 2000).
A qualidade política também se preocupa com o resultado, mas
prioriza o processo desenvolvido e sua qualidade educativa, sua capacidade
de contribuir para a conscientização e a cidadania plena. Se a pesquisa é
desenvolvida em um grupo, o confronto de idéias contribui para que as
visões e as convicções teóricas, políticas e a própria compreensão de mundo
dos participantes sejam enriquecidas mutuamente (HENRIQUE MOURA,
2004). Se, além disso, o grupo tiver perfil de formação diferente, isso pode
contribuir para o desenvolvimento de ações interdisciplinares que podem,
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inclusive, evoluir no sentido da transdisciplinaridade (NICOLESCU, 2001),
desde que o docente assuma o seu papel de mediador do processo ensinoaprendizagem, exercendo e potencializando nos estudantes a capacidade de
assumir seus não-saberes, aspecto fundamental para que se possa avançar
nas perspectivas inter e transdisciplinar de compreender as ciências e o
próprio mundo.
Às vezes, o trabalho individual pode resultar numa qualidade formal
mais

apurada

determinado

por

tema,

sua

coerência

pelo

esforço

interna,
e

rigor

pelo
de

aprofundamento

reflexão,

construção

em
e

reconstrução individuais, entretanto, desde o ponto de vista da qualidade
política, indiscutivelmente, as atividades de grupo tendem a alcançar
melhores resultados à medida que esse grupo cresce e se diversifica,
atingindo seu maior nível quando se consegue avançar na perspectiva da
construção coletiva e solidária (DEMO, 2000). Nesse sentido, não se pode
perder de vista o necessário equilíbrio entre as duas qualidades, a formal e a
política.
Sob essa ótica, de integralização e unificação do ensino, da pesquisa e
das relações comunitárias e empresariais, tendo como referência a função
social da Instituição, pode avançar na direção do diálogo social e afirmar que
as ações de pesquisa/relações comunitárias, na FAIT, devem integrar-se ao
ensino e serem desenvolvidas, preferencialmente, nos seguintes domínios
(HENRIQUE MOURA, 2004):

a) Busca de soluções para os problemas comunitários, ou seja,
realização de ações orientadas à melhoria da qualidade de vida do entorno,
especialmente dos coletivos menos favorecidos socioeconomicamente;
b) Transferência do conhecimento a outras organizações educativas ou
não, através dos processos de formação, pesquisa e interação com o
entorno;
c) Desenvolvimento de produtos e resolução de problemas do setor
produtivo;
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d) Melhoria da própria ação institucional através dos processos de
pesquisa, de interação com o entorno, de gestão, de formação e de
avaliação, ou seja, investigar a própria ação na perspectiva de melhorá-la.

2.12.

POLÍTICAS

DE

EXTENSÃO

E

AÇÕES

ACADÊMICO-

ADMINISTRATIVAS PARA A EXTENSÃO

A Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva assume como
política institucional integrar, de forma efetiva e permanente, as atividades
de extensão às suas propostas de ensino e de pesquisa para que o tripé das
grandes funções das instituições de ensino superior possa corresponder às
necessidades e possibilidades de cada instituição envolvida, da realidade
local e regional e da sociedade como um todo, unindo por objetivos comuns
as suas comunidades interna e externa com benefícios para ambas.
Para isso, a FAIT facilita todas as ações que promovam a participação
da população nas atividades acadêmicas, como objeto ou recurso de
aprendizagem, objetivando o diálogo, a troca, em busca de conquista e
benefícios aferidos a partir de procedimentos técnico-científicos que possam
contribuir para o êxito das atividades acadêmicas e a melhoria do padrão de
vida social, cultural, intelectual e espiritual de todos os envolvidos.
Para cumprir suas políticas de extensão propõe preparo permanente
de docentes e discentes no sentido de identificar campos, sujeitos e
estratégias para ações extensionistas que possam disseminar novos
conhecimentos, novas interpretações e formas de intervenção em realidades
estudadas.
Consideradas como troca de relações e serviços entre comunidade
externa e a Faculdade, as atividades de extensão desenvolvem-se a partir
de propostas bilaterais: as Faculdades oferecendo seus serviços para o
aperfeiçoamento da comunidade externa e esta contribuindo para a busca
da excelência e adequação das propostas e da ação da comunidade
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acadêmica interna, prevendo trocas recíprocas nas áreas de ensino e de
pesquisa.
Assim as diretrizes voltam-se para:
 articular

o

diálogo

com

a

sociedade,

para

que

as

ações

e

transformações aconteçam reciprocamente;
 integrar o ensino, a pesquisa e a extensão, para que as ações
extensionistas coadunem-se com as ações acadêmicas;
 utilizar distintas modalidades e meios de atividades de extensão, sob
a forma de serviços, programas institucionais, de intervenção educativa,
atividades culturais e de vínculo da prática profissional dos alunos do curso
nas instituições da região, sob a forma de Estágio Supervisionado e outros;
 integrar a Faculdade no contexto social, sendo base para a produção
do saber, recolhendo insumos para a constante revisão, revitalização e
aperfeiçoamento da ação acadêmica.

Norteiam as atividades extensionistas, os seguintes princípios:
 GLOBALIZAÇÃO: no sentido de oferecer atividades e serviços não
fragmentados, mas propostos e efetivados de forma multidisciplinar, a partir
de parâmetros institucionais também totalizadores;
 INTEGRAÇÃO: como consequência da globalização, no sentido de
possibilitar a realização de atividades que girem em torno de objetivos e
linhas institucionais de extensão;
 QUALIDADE: entendida como busca de efetividade, eficiência e
eficácia das ações propostas em benefício do aumento e aperfeiçoamento do
quociente educacional das pessoas envolvidas;
 RELEVÂNCIA SOCIAL: buscando sempre o aperfeiçoamento da
instituição, de seus diferentes segmentos e da população integrada nas
atividades;
 APERFEIÇOAMENTO

CONSTANTE:

em

busca

da

adequação

excelente às necessidades da comunidade e aos avanços da cultura, do
mundo das ciências, das organizações, das relações sociais e de trabalho;
 PARCERIA: em busca de melhores condições para trabalhos
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integrados que atendam às necessidades educacionais, sociais, econômicas
e política da instituição e da sociedade envolvida;
 RESPONSABILIDADE ÉTICA: no sentido de buscar ações que
contribuam para o crescimento pessoal e ético das pessoas e grupos
envolvidos.

Com este entendimento, o perfil das atividades de extensão está
voltado para:
 maior qualificação técnico-profissional dos docentes, discentes e
técnicos;
 a melhoria das condições de vida da população;
o

crescimento

das

pessoas

como

seres

humanos,

com

responsabilidade ética e que precisam crescer espiritualmente, e com
dignidade;
 a busca de eficiência, eficácia e efetividade para os programas
educacionais da instituição e da comunidade local e regional.

De maneira geral, os objetivos voltam-se para:
 contribuir para maior integração faculdade e comunidade, com
benefícios recíprocos;
 desenvolver programas que possam contribuir para a melhoria da
atuação da instituição e da sociedade na qual se insere;
 permitir a dinamização e atualização das propostas institucionais
para que correspondam às exigências mais atuais da sociedade global e do
aperfeiçoamento do homem-cidadão-profissional.

Os objetivos, de maneira mais específica, buscam:
 efetivar cursos, seminários, palestras, ciclos de debates, workshops e
outras atividades, que possam contribuir para o crescimento educacional
das pessoas que integram o ambiente externo e interno da instituição;
 promover culturalmente a população, as comunidades e instituições
abrangidas pela ação institucional;
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 prestar serviços educacionais aos órgãos governamentais e não
governamentais da região, especialmente no que se refere à realização de
concursos públicos, semanas culturais e outros;
 possibilitar, através de convênios de prestação de serviços, a
divulgação de conquistas educacionais e técnicas da instituição, que possam
melhorar a qualidade das atividades educacionais desenvolvidas por outras
instituições de ensino;
 contribuir para a formação de profissionais e de melhoria da
qualidade do clima organizacional, da cultura, e outros aspectos das
instituições locais, através de atividades de aperfeiçoamento de Recursos
Humanos.
A Faculdade, como lugar privilegiado do saber, oportuniza seu saber à
população e atende às exigências da realidade, local e regional, para cumprir
suas funções básicas – o ensino e a pesquisa.
A

extensão

é

entendida

como

um

serviço

à

comunidade,

estabelecendo uma relação de troca e uma forma de comunicação entre a
IES e seu meio, sempre indissociadas das atividades de ensino e de
pesquisa.
A Faculdade atua na área da extensão identificando as situaçõesproblema na sua região de abrangência, com vistas à otimização do ensino e
da pesquisa, contribuindo, desse modo, para o desenvolvimento e melhoria
da qualidade de vida da população.
Os programas de extensão privilegiam os de ação interdisciplinar, que
reúnam áreas diferentes em torno de objetivos comuns.
Política

A linha básica da política de extensão da FACULDADE DE CIÊNCIAS
SOCIAIS E AGRÁRIAS DE ITAPEVA é a da inserção da instituição no contexto
regional,

como

instrumento

ativo

no

processo

de

construção

e

desenvolvimento socioeconômico, político e cultural do Estado de São Paulo;
a integração com empresas e instituições comunitárias de produção de
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conhecimento e tecnologia da região; o estímulo à criatividade e à
originalidade e a consciência da mudança e da necessidade de uma
educação permanente. É preciso, também, remontar aos compromissos
assumidos com a região, destacando aqueles que mais se afinam com a
ação extensionista: o de contribuir para o esforço de ordenação do
crescimento regional e para a preservação ambiental; o de estimular o
desenvolvimento cultural da região e de promover a difusão cultural e o de
contribuir para a melhoria da educação básica na região e melhoria da
qualidade de vida das populações.
Emergem,

desses

pressupostos

e

compromissos,

duas

políticas

institucionais relacionadas à extensão: Política de Apoio às Ações do
Desenvolvimento

Comunitário

e

Política

de

Desenvolvimento

Cultural.
Para que essas políticas se expressem em programas efetivos é
necessário traçar as linhas mestras para a institucionalização da extensão e
orientações à comunidade acadêmica sobre programas, projetos e atividades
de caráter extensionista.
A Política de Apoio às Ações de Desenvolvimento Comunitário, a ser
viabilizada em programas permanentes, projetos e atividades, fundamentase num diagnóstico dos problemas regionais, nas áreas de: saúde,
educação, jurídica, administrativa, tecnológica, meio ambiente, bem como
nos aspectos sócio-político e econômico. Esse diagnóstico tem caráter
permanente e será mantido atualizado.
Concomitante com a concepção do Projeto da FACULDADE DE
CIÊNCIAS SOCIAIS E AGRÁRIAS DE ITAPEVA, formulam-se as Políticas de
Apoio ao Desenvolvimento Cultural, idealizando uma série de ações nesse
sentido. Tais ações se concentram, sobretudo, nas áreas de saúde,
ambiência, jurídico-sócio-administrativa, educacional e cultural.
Organização, Administração e Financiamento da Extensão
A organização e a administração da Extensão é realizada pela
Coordenadoria de Extensão, órgão subordinado diretamente à Diretoria, com
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a orientação e supervisão do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão –
CEPE.
A existência dessa Coordenadoria na estrutura organizacional, viabiliza
os projetos e programas, provendo as condições que concorrem para a ação
irradiadora da Faculdade.
O berço da extensão, assim como o do ensino e da pesquisa, é o
Núcleo de Pesquisa - NUPES e o Núcleo de Ensino- NUEN. Nestes, são
gestadas as atividades, projetos e programas de extensão, mediante a
interação

professor/professor,

professor/aluno,

comunidade

acadêmica/comunidade externa.
Áreas de Atuação
As principais vertentes da extensão encontram-se numa variada
programação da difusão cultural, na prestação de serviços, na oferta de
cursos de extensão, seminários, simpósios e encontros com profissionais das
áreas específicas de todos os Departamentos, na abertura da Biblioteca, dos
laboratórios
comunidade

específicos e
externa,

multidisciplinares

no

atendimento

às

e

outras dependências
solicitações

diversas

à
da

comunidade, por meio de suas organizações, na oferta de cursos gratuitos à
comunidade e na variada programação.
Metas
As metas para a consolidação da extensão são:

a)

Em relação à infraestrutura necessária:

- destinação de espaço físico adequado e suficiente para as atividades
de extensão nos diversos serviços e setores criados;
- edificação de um Centro Cultural;
- instalação de uma Praça da Cultura;
-

estabelecimento

de

contatos

com

órgãos

e

instituições

de

financiamento de programas de extensão, objetivando a captação de
recursos;
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- estabelecimento de contatos com empresas da região objetivando
parcerias e captação de recursos para o desenvolvimento de projetos de
extensão.

b) Na vertente da Difusão Cultural:
- expansão permanente das atividades extensionistas, cobrindo os
municípios da cidade de ITAPEVA;
- cumprimento da programação do Centro Cultural;
- organização e instalação de um Banco de Dados Culturais, cobrindo a
região de ITAPEVA e o Estado de São Paulo, mediante o levantamento de
artistas das áreas de música, teatro, artes plásticas, literatura e artesãos em
geral; levantamento das instituições culturais, artísticas e grupos folclóricos;
levantamento dos equipamentos urbanos ligados às atividades culturais e
artísticas;
- projeto Vídeo Cultura - realização de um conjunto de vídeos traçando
um perfil da região com destaque para suas manifestações culturais
objetivando levar estas informações à população em geral e aos colégios da
região em particular;
- lançamento de Concursos de Monografias.

c) Na vertente de cursos de extensão e seminários abertos à
comunidade:
- instituir programação dos Cursos que contemplem eventos culturais,
sociais, cívicos, recreativos;
- oferecimento de cursos gratuitos para as comunidades carentes;
- reciclagem de profissionais;
- realização de cursos abertos à comunidade;
- ministração de Cursos de Atualização, pela Faculdade e por meio de
convênios com outras instituições congêneres;
- realização de Cursos de Extensão;

d) Na vertente de Prestação de Serviços à Comunidade:
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- incentivo à ação integrada com órgãos educacionais, de saúde,
jurídicos, administrativos, de comunicação etc., para desenvolver projetos e
atividades conjuntos;
- canalização do tempo disponível de professores em regime de TI ou
TP para prestação de serviços à comunidade, como decorrência lógica da
existência de um enorme potencial disponível nesses professores;
- criação de um Balcão de Empregos;
- oferecimento de consultoria nas mais diversas áreas;
- realização de campanhas promocionais de interesse da comunidade;
- incentivo e desenvolvimento e, se possível, a participação de
elementos da comunidade interna, em atividades esportivas, torneios,
competições, olimpíadas etc. abertos à comunidade;
- instalação do projeto multidepartamental de extensão com ação
itinerante, que se estenderá aos distritos e municípios vizinhos de ITAPEVA,
utilizando-se de conhecimento, informações e técnicas diversas, oferecendo
a realização de palestras, minicursos, demonstrações práticas, oficinas,
assessoria e serviços, mediante ações multidepartamentais itinerantes
executadas in loco por professores e estagiários;
- programação de ações conjuntas para atendimento às comunidades
carentes;
-

criação

de

serviços

de

assessoramento

às

escolas

públicas,

professores e alunos.
- estímulo aos trabalhos da Empresa Júnior – FAIT Júnior.

e) Na vertente dos Convênios e Parcerias:
- estabelecimento de contatos com empresas privadas, públicas,
sociedades de economia mista, fundações, órgãos públicos estaduais e
municipais e entidades filantrópicas em geral objetivando convênios e
parcerias;
- ampliação das modalidades de estágios e dos campos de estágios,
procurando, sempre, novos convênios;
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DIRETRIZES

A extensão universitária na FAIT, como prática acadêmica, é
instrumento de articulação com os diversos segmentos sociais, de forma
programada e sistemática, envolvendo um processo orgânico que não se
confunde com assistencialismo.
A sensação de que se vive em uma época de grandes transformações,
que se desdobram em novos desafios e oportunidades, deixou de ser um
dado subjetivo para se tornar uma diretriz que orienta a agenda de governos
e a atuação de movimentos sociais, partidos políticos e organizações
públicas e privadas, inclusive instituições de educação superior e centros de
pesquisa.
A transformação da Extensão Universitária em um instrumento
efetivo de mudança da Universidade e da sociedade, em direção à justiça
social e ao aprofundamento da democracia, caminha pari passo com o
enfrentamento desses desafios e a busca das novas oportunidades que
se descortinam no

contexto internacional e na realidade brasileira.

Desafios a serem confrontados e oportunidades a serem aproveitadas por
meio de políticas públicas. Mas a efetividade destas, por sua vez, depende
fortemente do que a Universidade, em geral, e a Extensão Universitária,
em especial, podem oferecer aos governos e à sociedade.
Se a aceleração dos processos de mudança social e política
provocaram, na primeira metade do século XX, questionamentos dos
paradigmas conservadores e mecanicistas, típicos do positivismo, nas
últimas décadas do século XX, o ritmo das mudanças pareceu desencadear
uma crise de amplas proporções, uma crise civilizatória na visão de
alguns, expressa na inter-relação e interdependência de variadas crises.
Crises ambiental e urbana, patentes na degradação do meio ambiente e das
condições de vida nas grandes cidades; crise do emprego, com seus
desdobramentos na precarização das relações e condições do trabalho e
desconstituição de direitos trabalhistas; crise do Estado de Bem- Estar,
indicada pela erosão de direitos sociais; crise da administração burocrática,
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evidenciada pela ineficiência e ineficácia de políticas públicas. A esse
quadro sombrio, somam-se a crise energética, a crise econômica e, não
menos importante, a crise cultural, manifestada na mercantilização de bens
simbólicos e na alienação. Em meio a tantas crises, atores políticos e
sociais, à esquerda e à direita do espectro ideológico, têm pressionado por
reformas do Estado. Mas, nos países em que se conseguiu avançar nessas
reformas, sua direção e resultados ainda não estão claros.
É nesse contexto que a Universidade está desafiada a atuar. Cabe a
ela promover a superação da perplexidade, da paralisia teórica e prática, do
adesismo e do voluntarismo ingênuo. Enquanto instituição produtora do
conhecimento, a Universidade deve oferecer aos governos e aos atores
sociais subsídios para as escolhas que precisam ser feitas, os instrumentos
científicos de que carecem para intervenções e atuações mais lúcidas e
comprometidas

com

a

plena

emancipação

humana.

Instrumentos

científicos, sim, mas sustentados por um compromisso ético e pela paixão
que impulsiona o engajamento na busca de um mundo melhor.
O Brasil de hoje combina traços de seu passado conservador e
autoritário

com

as

inovações

institucionais

forjadas

na

luta

pela

redemocratização. Ainda mantemos nossa antiga tradição de modernizar
sem alterar as

estruturas sociais, como diria Barrington Moore. O

clientelismo, o patrimonialismo e a corrupção ainda perpassam às práticas
que queremos democráticas, transparentes. A desigualdade de renda e de
posse da terra, as diferenças no acesso a bens e serviços, as disparidades
regionais, a discriminação dos negros, indígenas e mulheres, entre outras
mazelas,

convivem

com

o

dinamismo

econômico,

com

a

inovação

tecnológica, enfim, com o desenvolvimento. Orgulhamo-nos de estar entre
as dez maiores economias do mundo, mas frequentemente negligenciamos
o fato de ocuparmos a 84ª posição no ranking mundial do Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH).
Nas cidades, a afluência e a modernidade convivem com a miséria
mais abjeta e com estruturas arcaicas de produção econômica e de oferta
de bens públicos; a fome ainda é saciada, quando o é, com os restos
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jogados no lixo; fenômenos naturais, como as chuvas, ainda destroem
vidas e bens materiais, em virtude da falta de infraestrutura urbana;
pessoas morrem nas filas dos hospitais públicos; crianças e idosos
perambulam pelas ruas das cidades, em abandono. Embora as camadas
pobres sejam sempre as mais atingidas pela falta de bens públicos, é
inegável que todos sofrem com a violência e a poluição, perdem horas de
trabalho e repouso em um trânsito caótico, entre outras mazelas. No
campo, persistem as desigualdades de renda e de posse da terra,
alimentando a violência. A modernização da agricultura e a falta de
perspectivas de melhorias nas condições de vida continuam expulsando
grandes contingentes de jovens, quando não de famílias inteiras, para as
cidades, especialmente as do Sul e do Sudeste.
Se a esse quadro sombrio não faltam evidências, também não faltam
indicações consistentes de que estamos caminhando para um Brasil
melhor. A desigualdade de renda tem diminuído sob o efeito de políticas
nacionais de transferência de renda mais consistentes (Bolsa Família,
Benefício de Prestação Continuada, Programa de Erradicação do Trabalho
Infantil), dos aumentos reais no salário mínimo e na taxa de emprego. As
políticas sociais, em especial as de saúde, educação e assistência Social,
têm-se fortalecido também nacionalmente. As instituições democráticas,
estabelecidas pela Constituição de 1988, têm adquirido substância com a
ampliação das liberdades civis, o fortalecimento dos partidos políticos e dos
mecanismos e fóruns de participação e controle sociais; por exemplo, os
conselhos deliberativos e consultivos, as conferências, as comissões
intergestores. É inegável que os direitos civis, políticos e sociais alcançaram,
a partir da Constituição de 1988, proporções e conteúdos ainda não
experimentados no Brasil. Mas os avanços, em termos históricos, na
garantia

de

comparativos

direitos

de

cidadania

internacionais,

na

não

posição

nos
que

colocam,
queremos

em
e

termos

podemos,

enquanto sociedade, ocupar.
Direitos civis e políticos têm o mérito de colocar na agenda dos
governos os problemas sociais, mas é preciso mais que isso para que
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políticos e burocratas sejam capazes de decidir e implementar políticas
públicas efetivas para sua solução.

A Interdisciplinaridade e Interprofissionalidade

É um truísmo dizer que a realidade social é complexa, mas talvez não
o seja argumentar que qualquer intervenção ou ação destinada a alterá-la
deve levar em conta essa complexidade sob pena de se tornar estéril ou
ineficiente. Por muitas décadas, as tecnologias de intervenção social têm
oscilado entre visões holísticas, destinadas a apreender a complexidade do
todo, mas

condenadas a ser

generalistas,

e

visões especializadas,

destinadas a tratar especificidades, mas caracterizadas pelo parcelamento
do todo.
A diretriz de Interdisciplinaridade e Interprofissionalidade para as
ações

extensionistas

busca

superar

essa

dicotomia,

combinando

especialização e consideração da complexidade inerente às comunidades,
setores e grupos sociais, com os quais se desenvolvem as ações de
Extensão, ou aos próprios objetivos e objetos dessas ações. O suposto
dessa diretriz é que a combinação de especialização e visão holística pode
ser materializada pela interação de modelos, conceitos e metodologias
oriundos de várias disciplinas e áreas do conhecimento, assim como pela
construção

de

alianças

intersetoriais,

interorganizacionais

e

interprofissionais. Dessa maneira, espera-se imprimir às ações de Extensão
Universitária a consistência teórica e operacional de que sua efetividade
depende.

Indissociabilidade Ensino – Pesquisa - Extensão

A diretriz Indissociabilidade Ensino-Pesquisa-Extensão reafirma a
Extensão Universitária como processo acadêmico. Nessa perspectiva, o
suposto é que as ações de extensão adquirem maior efetividade se
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estiverem vinculadas ao processo de formação de pessoas (Ensino) e de
geração de conhecimento (Pesquisa).
No que se refere à relação Extensão e Ensino, a diretriz de
indissociabilidade coloca o estudante como protagonista de sua formação
técnica - processo de obtenção de competências necessárias à atuação
profissional - e de sua formação cidadã – processo que lhe permite
reconhecer-se como agente de garantia de direitos e deveres e de
transformação social. Essa visão do estudante como protagonista de sua
formação técnica e cidadã deve ser estendida, na ação de Extensão
Universitária, a todos envolvidos; por exemplo, alunos, professores, técnico
administrativos, pessoas das comunidades, estudantes de outras faculdades
e do ensino médio.
Dessa maneira, emerge um novo conceito de ‘sala de aula’, que não
mais se limita ao espaço físico tradicional de ensino-aprendizagem. ‘Sala de
aula’ são todos os espaços, dentro e fora da Universidade, em que se
apreende e se (re)constrói o processo histórico-social em suas múltiplas
determinações e facetas. O eixo pedagógico clássico ‘estudante
- professor’

é substituído pelo eixo ‘estudante – professor - comunidade’. O

estudante, assim como a comunidade com a qual se desenvolve a ação de
Extensão, deixa de ser mero receptáculo de um conhecimento validado
pelo professor para se tornar participante do processo. Dessa forma, ele se
torna também o tutor (aquele que apoia o crescimento possibilitado pelo
conhecimento), o pedagogo (aquele que conduz, de mãos dadas, o
processo de conhecimento) e o orientador (aquele que aponta a direção
desse processo). Assim, no âmbito da relação entre Pesquisa e Ensino, a
diretriz

Indissocibialidade

Ensino

–

Pesquisa

-

Extensão

inaugura

possibilidades importantes na trajetória acadêmica do estudante e do
professor.
Na

relação

entre

Extensão

e

Pesquisa,

abrem-se

múltiplas

possibilidades de articulação entre a Universidade e a sociedade. Visando à
produção

de

conhecimento,

a

Extensão

Universitária

sustenta-se

principalmente em metodologias participativas, no formato investigação-
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ação (ou pesquisa-ação), que priorizam métodos de análise inovadores, a
participação dos atores sociais e o diálogo. Apenas ações extensionistas
com esses formatos permitem aos atores nelas envolvidos a apreensão de
saberes e práticas ainda não sistematizados e a aproximação aos valores
e princípios que orientam as comunidades. Para que esses atores possam
contribuir para a transformação social em direção à justiça, solidariedade e
democracia, é preciso que eles tenham clareza dos problemas sociais sobre
os quais pretendem atuar, do sentido e dos fins dessa atuação, do
‘arsenal’ analítico, teórico e conceitual a ser utilizado, das atividades a
serem desenvolvidos e, por fim, da metodologia de avaliação dos
resultados (ou produtos) da ação e, sempre que possível, de seus impactos
sociais.
Ainda no âmbito da relação Extensão - Pesquisa, esta Política
propugna fortemente o desenvolvimento de

dois processos na vida

acadêmica. O primeiro refere-se à incorporação de estudantes de pósgraduação em ações extensionistas. Essa importante forma de produção
do

conhecimento

–

a

Extensão

Universitária

–

pode

e

deve

ser

incorporada aos programas de mestrado, doutorado ou especialização, o
que pode levar à qualificação tanto das ações extensionistas quanto da
própria pós-graduação. O segundo desenvolvimento que aqui se defende é
a produção acadêmica a partir das atividades de Extensão, seja no formato
de teses, dissertações, livros ou capítulos de livros, artigos em periódicos e
cartilhas, seja no formato de apresentações em eventos, filmes ou outros
produtos artísticos e culturais.

Impacto na Formação do Estudante

As atividades de Extensão constituem aportes decisivos à formação
do estudante, seja pela ampliação do universo de referência que ensejam,
seja pelo contato direto com as grandes questões contemporâneas que
possibilitam. Esses resultados permitem o enriquecimento da experiência
discente em termos teóricos e metodológicos, ao mesmo tempo em que
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abrem espaços para reafirmação e materialização dos compromissos éticos
e solidários da Universidade Pública brasileira.
Como preconizado na Constituição de 1988 e regulamentado pela PNE
2011-2020,

a

participação

do

estudante

nas

ações

de

Extensão

Universitária deve estar sustentada em iniciativas que viabilizem a
flexibilização curricular e a integralização de créditos logrados nas ações de
Extensão Universitária. Para que esses instrumentos imprimam qualidade à
formação do estudante, as ações extensionistas devem possuir um projeto
pedagógico que explicite três elementos essenciais:
-a

designação do professor orientador;

- os
-a

objetivos da ação e as competências dos atores nela envolvidos;

metodologia de avaliação da participação do estudante.
A

qualificação

da

formação

do

estudante,

por

meio

de

seu

envolvimento em atividades extensionistas, depende também, no âmbito
interno das Universidades, de um diálogo franco e permanente dos órgãos
destinados ao fomento das ações extensionistas com os colegiados de
gestão acadêmica da graduação e da pós-graduação, de forma

a

possibilitar a aplicação efetiva das diretrizes de Extensão Universitária e da
legislação vigente. Essa estruturação normativa e legal deve orientar o
estabelecimento de regras relacionadas a campo de estágio, composição
de grade curricular, correlação entre carga horária e créditos atribuídos
ou

previsão

de

cronogramas

de

disciplinas

e

regras disciplinares.

Desnecessário dizer que a incorporação da estrutura legal e normativa
da Extensão Universitária na formulação dessas regras deve levar em
conta as especificidades de cada localidade e Universidade.

Impacto e Transformação Social

A diretriz Impacto e Transformação Social reafirma a Extensão
Universitária como o mecanismo por meio do qual se estabelece a interrelação da Universidade com os outros setores da sociedade, com vistas
a uma atuação transformadora, voltada para os interesses e necessidades
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da maioria da população e propiciadora do desenvolvimento social e
regional, assim como para o aprimoramento das políticas públicas. A
expectativa é de que, com essa diretriz, a Extensão Universitária contribua
para o processo de (re)construção da Nação, uma comunidade de
destino, ou de (re)construção da polis, a comunidade política. Nesse
sentido, a diretriz Impacto e Transformação Sociais imprime à Extensão
Universitária um caráter essencialmente político.
Com essa diretriz, espera-se configurar, nas ações extensionistas, as
seguintes características:
- privilégio

de questões sobre as quais atuar, sem desconsideração da

complexidade e diversidade da realidade social;
- abrangência,

de forma que a ação, ou um conjunto de ações, possa ser

suficiente para oferecer contribuições relevantes para a transformação da
área, setor ou comunidade sobre os quais incide;
- efetividade

na solução do problema. Cabe lembrar que a efetividade de

qualquer tipo de intervenção social depende do grau de racionalidade que
se imprime à sua formulação, sem perder de vista os valores e princípios
que a sustentam, de forma a permitir sua gestão eficiente e sua avaliação,
seja a de seu processo de implementação (monitoramento), seja a de seus
resultados e impactos sociais.
É importante ter clareza de que não é apenas sobre a sociedade que
se almeja produzir impacto e transformação com a Extensão Universitária. A
própria Universidade Pública, enquanto parte da sociedade, também deve
também sofrer impacto, ser transformada. O alcance desses objetivos –
impacto e transformação da sociedade e da Universidade –, de forma a se
lograr o desenvolvimento nacional no sentido que esta Política propugna, é
potencializado nas ações que se orientam pelas diretrizes de Interação
Dialógica,

Interdisciplinaridade

e

Interprofissionalidade

e,

por

fim,

Indissociabilidade Ensino-Pesquisa-Extensão. Com esse escopo, as ações de
Extensão Universitária surgem como instrumentos capazes de contra
arrestar as consequências perversas do neoliberalismo, em especial, a
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mercantilização das atividades universitárias, a alienação cultural e todas as
mazelas que as acompanham.

É também fator integrador do ensino e da pesquisa objetivando
responder à demanda social e representa um compromisso da instituição
com a comunidade, visando:
-

implementar projetos, enquanto situa a extensão na linha pedagógica

na qual os docentes desenvolvem ações que contribuam para as
transformações sociais, econômicas e políticas, procurando instituir os
valores da democracia e dos direitos humanos;
-

instituir

a

formação

político-social,

técnico-científica

e

prática

profissional do corpo discente, sintonizada com as exigências atuais do
mercado;
- interligar-se

às áreas do ensino e da pesquisa e possibilitar a verdadeira

associação da prática acadêmica como um todo na vida do estudante.
-

estimular atividades de Extensão cujo desenvolvimento implique relações

multi, inter e ou transdisciplinares e interprofissionais de setores da FAIT
e da Sociedade;
-

criar condições para a participação da Universidade na elaboração das

políticas públicas voltadas para a maioria da população, bem como para
que ela se constitua como organismo legítimo para acompanhar e avaliar a
implantação das mesmas;
-

possibilitar

novos

meios

e

processos

de

produção,

inovação

e

disponibilização de conhecimentos, permitindo a ampliação do acesso ao
saber e o desenvolvimento tecnológico e social do País;
- defender

um financiamento público, transparente e unificado, destinado à

execução das ações extensionistas em todo território nacional, viabilizando
a continuidade dos programas e projetos;
- priorizar

práticas voltadas para o atendimento de necessidades sociais

(por exemplo, habitação, produção de alimentos, geração de emprego,
redistribuição da renda), relacionadas com as áreas de Comunicação,
Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação, Meio Ambiente, Saúde,
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Tecnologia e Produção, Trabalho;
- considerar

as atividades voltadas para o desenvolvimento, produção e

preservação cultural e artística como relevantes para a afirmação do
caráter nacional e de suas manifestações regionais;
- estimular

a educação ambiental e o desenvolvimento sustentável

A FAIT, ao desenvolver atividades de extensão, procura estabelecer
espaços para parcerias comprometidas com a missão de formar cidadãos
capazes de pensar, situar-se diante de suas necessidades e ofertas,
construir o seu conhecimento com qualidade e transformar as realidades
negativas em oportunidades empreendedoras e de sucesso.
As transformações, cada vez mais rápidas e emergentes dentro das
organizações, tornam-se, para o alunado, aprendizado vivo, fazendo com
que a dicotomia teoria-prática se transforme em vivência das reais
oportunidades profissionais.
A extensão, como lugar de prática na vida profissional do estudante,
não pode priorizar um pequeno número e deixar à margem outros tantos
merecedores da mesma oportunidade.
Por isso, busca a ampliação do número de projetos e o seu auto
sustento, para que um número crescente de atividades seja desenvolvido
e, como consequência, ocorra um envolvimento maior do corpo discente
articulado com o docente.
Uma das formas de aumentar a oferta de estágio é manter as
atividades de extensão autônomas, através da prestação de serviços às
instituições

sociais,

culturais,

empresariais,

governamentais

e

comunitárias como um todo, garantindo, assim, o índice qualitativo
desejado pela Instituição.
A articulação e a integração da FAIT com o meio social se
estabelece mediante quatro vertentes distintas: prestação de serviços
especializados, participação em projetos comunitários, realização de ações
acadêmico-profissionais (cursos e eventos) e promoção de ações culturais e
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esportivas. As parcerias com empresas, ONGS e outras Instituições, são
bem vistas nesta articulação social pretendida.

2.13. POLÍTICAS DE PESQUISA

Partindo do pressuposto de que a pesquisa é um grande recurso e
mesmo o fator desencadeador e estimulador de aprendizagem e de
produção de novos conhecimentos, a Faculdade assume como política
institucional

desenvolver

o

gosto

pela

pesquisa,

a

ação

criadora,

responsável e ética, a partir de uma postura de investigação, reflexão, de
curiosidade perante o novo e o diferente, buscando novos conhecimentos
e procedimentos que possam complementar e estimular o ensinoaprendizagem a alcançar graus mais elevados de excelência e melhorar a
qualidade de vida da população envolvida.
O registro de toda produção científica de docentes e discentes da
instituição deverá ser efetivada a partir das normas da ABNT e da
instituição para trabalhos de investigação científica.
A IES entende pesquisa como sendo uma atividade desafiante e
integradora das funções de ensino e extensão, como oportunidade para
criação de novos conhecimentos de forma sistemática, como elemento
integrante da cultura da sociedade, fundamental à dinâmica social,
econômica e cultural da região.
Constituí-se pressuposto para uma qualificada formação científica e
interdisciplinar, que transcende o âmbito de uma única disciplina, para
efetivar a unidade da ciência de forma crítica e criativa, necessária hoje e
no futuro.
Para a FAIT, os programas são desenvolvidos de forma integrada aos
cursos e disciplinas, buscando sua utilidade prática como recursos para
melhoria das organizações e sociedade em geral.
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Por sua vez, os princípios que regem a pesquisa, por meio da
iniciação científica são:
QUALIDADE: entendida como eficiência, eficácia e efetividade da
produção científica das diferentes disciplinas, por docentes e discentes,
que deverão trazer contribuições para o próprio pesquisador, o campo de
conhecimento no qual a pesquisa se realiza, para a instituição e para a
melhoria das condições de vida da população. Deve ser uma pesquisa com
função social e política;
ATUALIZAÇÃO CONSTANTE: pressupondo o aperfeiçoamento, a
renovação ou complementação de pesquisa, anteriormente publicada,
garantindo o avanço científico e a melhoria das condições de vida das
populações;
INTERDISCIPLINARIDADE: enquanto circunstância inerente ao
trabalho intelectual, condição essencial para o avanço de todo e qualquer
trabalho de valor, seja do ponto de vista da geração de conhecimento
novo, seja do ponto de vista da sua transferência sistemática e
organizada;
RELEVÂNCIA

SOCIAL:

a

pesquisa

não

pode

desenvolver-se

desligada do projeto socioeconômico de sua região. A pesquisa desta
forma deve ser desenvolvida sob um ângulo pragmático, com finalidade de
diálogo constante com a comunidade e setores produtivos;
PARCERIA: haverá esforços no sentido de desenvolver trabalho
conjunto com outras instituições e empresas, para realização de parcerias,
com conquistas mútuas.
RESPONSABILIDADE ÉTICA: no sentido de realizar pesquisas que
respeitem os princípios da ética cristã e contribuam para ajudar o homem
a SER e a humanidade a caminhar para melhores condições de vida.

A pesquisa, por meio da iniciação científica busca, sobremaneira:


ao enriquecimento cultural de alunos e docentes;

 ao conhecimento, análise e discussão do comportamento social, político
e ético da comunidade;
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ao estudo dos mecanismos e processos de abordagem das ações
educacionais.

O perfil da iniciação científica está voltado para:
 promover desenvolvimento qualificado do seu corpo discente e
docente, para adequação dos mesmos ao desenvolvimento técnicocientífico da sociedade, além de prepará-los para o exercício consciente
do trabalho dentro das áreas da Comunicação Social.
 desenvolver pesquisa

como função

social, embasada por

princípios éticos, auxiliando o homem a “Ser”, com dignidade.
 contribuir para o progresso das ciências e para a melhoria das
condições de vida das populações e desenvolvimento da sociedade.

Têm como objetivos gerais para a pesquisa, por meio da iniciação
científica:


integrar ensino-pesquisa e extensão em busca da qualidade dos

trabalhos educacionais que a instituição desenvolve;


incentivar a pesquisa científica, estimulando a ação criadora,

responsável e crítica, a partir de uma postura de investigação e de reflexão,
que contribua para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, a criação
e difusão da cultura e o entendimento do homem e do meio em que vive,
buscando complementar e estimular o ensino-aprendizagem a graus mais
elevados de excelência e à uma melhor qualidade do ensino e da extensão,
sempre em busca da qualidade da pesquisa e da produção cientificas;


enriquecer e aprimorar o conhecimento e a visão de mundo das

pessoas envolvidas nas ações educacionais da instituição a partir de
pesquisas de diferentes naturezas e em diferentes áreas, especialmente as
abrangidas pelos cursos oferecidos;


discutir os condicionantes econômicos, sociais, políticos e éticos

subjacentes a todas as ações do ser humano, especialmente à pesquisa;


definir linhas e referenciais temáticos para a pesquisa nas áreas

de conhecimento envolvidas pelos cursos;
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buscar estratégias institucionais para incentivar a produção

científica institucional e para divulgá-la no seu ambiente interno e externo
criando cultura de pesquisa;


desenvolver o gosto pela pesquisa e pela produção científica

integrando professores, técnicos e alunos em processos de pesquisa
institucional;


qualificar discentes e docentes para adequação dos mesmos ao

desenvolvimento técnico-científico da sociedade, preparando - os para o
exercício consciente do trabalho dentro das diferentes áreas das ciências
envolvidas pelos cursos oferecidos, para desenvolver pesquisa como função
social, embasada por princípios éticos, auxiliando o homem a “Ser”, com
dignidade, contribuindo para o progresso das ciências e para a melhoria das
condições de vida das populações e desenvolvimento da sociedade;


garantir condições para que docentes e discentes possam ser

capacitados para a realização de pesquisas;


valorizar

a

produção

científica

de

docentes

e

discentes

entendendo-a como diferencial de qualidade e possibilidade de integração
das atividades de ensino, a pesquisa e a extensão;


implantar projetos de pesquisa em parceria com instituições e

órgãos da comunidade visando ao progresso científico de todas as pessoas
envolvidas;


aplicar,

no

cotidiano

da

instituição,

os

conhecimentos

resultantes de pesquisas realizadas nas áreas de conhecimento abrangidas
pelos cursos oferecidos;


organizar semanas científicas que possam tornar públicos e

discutir os resultados do processo de pesquisa da instituição, respeitadas as
especificidades de seus diferentes curso;


publicar normas que possam orientar a produção científica por

docentes, discentes e técnicos dos diferentes cursos oferecidos


promover debates sobre aspectos relevantes de pesquisas

realizadas por outras instituições na área dos cursos oferecidos, desde que
do interesse da Faculdade;
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avaliar, julgando o mérito, a qualidade e pertinência dos

trabalhos

científicos

produzidos

pelos

alunos

dos

diferentes

cursos

oferecidos.


buscar

estratégias

para

viabilizar,

financeiramente,

a

efetividade da iniciação científica nas áreas dos cursos oferecidos e a
publicação dos resultados dos estudos efetivados.
Constituem-se em objetivos específicos do projeto de pesquisa da
Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva:


possibilitar que os alunos entendam o que conhecimento

humano e distingam seus diferentes tipos e campos;


enriquecer e aprimorar o conhecimento e a visão de mundo dos

alunos a respeito das áreas de conhecimento específicas dos cursos
oferecidos;


adequar as normas gerais do projeto de pesquisa da instituição

às especificidades de cada curso oferecido;


garantir, a partir de estratégias diferenciadas, que os alunos

entendam o que é um projeto de pesquisa, como efetivá-lo e como
registrar seus resultados em diferentes tipos de relatórios;


utilizar estratégias para que os alunos entendam que não há

pesquisa sem a existência de um problema relevante a ser investigado na
área

de

hipóteses,

conhecimento
pressupostos

envolvida,
e

de

de

questões

metodologias

de
e

investigação,

instrumentos

de

para

investigação científica;


oferecer condições para que alunos, docentes e técnicos da

instituição conhecem e saibam elaborar diferentes tipos de pesquisa
utilizando, para isso, diferentes métodos, estratégias e recursos de
investigação;


capacitar alunos para a elaboração de trabalhos científicos

utilizando as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e da instituição para a sua realização;


discutir com todos os envolvidos no projeto de pesquisa da

instituição a possibilidade, viabilidade e concretização de pesquisas inter e
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transdisciplinares.

A FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E AGRÁRIAS DE ITAPEVA
intenciona desenvolver a pesquisa nas diversas modalidades através do
Programa de Iniciação Científica, como função indissociável do ensino e da
extensão, com o fim de gerar e ampliar o acervo de conhecimentos
ministrados nos cursos de graduação que já ministra.

As atividades de pesquisa
estimuladas, especialmente para:

serão

permanentemente

 A formação de pessoal docente em cursos de pós-graduação da
própria

Faculdade

e

de

outras

instituições

similares,

nacionais

ou

estrangeiras;
 A concessão de auxílio para projetos específicos, de acordo com o
Plano de Carreira da Instituição e Plano Institucional de Capacitação, que
são integrantes a este projeto.
 A realização de convênios com instituições vinculadas à pesquisa;
 A divulgação dos resultados das pesquisas realizadas, em periódicos
institucionais e em outros, nacionais ou estrangeiros;
 A concessão de bolsas de trabalho a pesquisadores;
 A manutenção de intercâmbio com instituições científicas, buscando
incentivar contatos entre pesquisadores e o desenvolvimento de projetos
comuns;
 A realização de simpósios destinados ao debate de temas científicos;
 A implantação de núcleos temáticos de estudos;
 A ampliação e atualização da biblioteca; e,
 A adoção de regime de trabalho especial para pesquisadores.
Será priorizada a pesquisa vinculada aos objetivos do ensino e
inspirada em dados da realidade regional e nacional, sem detrimento da
generalização dos fatos descobertos e de suas interpretações.
Buscando cumprir os objetivos da interdisciplinaridade, a Faculdade
criará os núcleos temáticos e, por meio destes, propiciar:
 O

estímulo

ao

desenvolvimento

da

pesquisa

científica,

pelo

aperfeiçoamento de docentes e pesquisadores;
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 Treinamento

eficaz

de

técnicas

de

alto

padrão

face

ao

desenvolvimento nacional;
 A criação de condições favoráveis ao trabalho científico;
 O aprimoramento da qualidade do ensino com a elevação do perfil
acadêmico dos seus docentes;
 A criação de adequadas condições de trabalho a pesquisadores de
diferentes áreas, que integrem o núcleo;
 A integração espaço físico/recursos humanos, racionalizando o
trabalho e a produção científica;
 o oferecimento de planos integrados de ensino de pós-graduação
(lato-sensu) – aperfeiçoamento e especialização – e pós-graduação (strictosensu) – mestrado e doutorado – para integrar profissionais das diferentes
áreas do núcleo;
 a prestação de serviços à comunidade nas diferentes áreas do
núcleo;
 a promoção de intercâmbio cultural e científico com instituições
congêneres,

entidades

governamentais

e

órgãos

interessados

no

desenvolvimento das áreas das Ciências Humanas, Sociais e Aplicadas.

2.13.1.

Organização,

Administração

e

Financiamento

da

Pesquisa

A organização e administração da pesquisa serão de responsabilidade
da Diretoria, sob a orientação e supervisão do Núcleo de Pesquisa da FAIT,
que recebe dos Colegiados de Cursos as propostas de projetos, analisa-os,
hierarquiza-os segundo sua importância e pertinência em relação às linhas
básicas

estabelecidas,

a

fim

de

submetê-los

aos

órgãos

colegiados

competentes. O fluxo de entrada de projetos de pesquisa se mantém aberto
e o professor estimulado a desenvolver a atitude de pesquisa em seus
alunos e a elaborar e encaminhar novos projetos. Para o financiamento da
pesquisa existe a dotação de, no mínimo, 2,0% da receita incluídas no
orçamento anual. A Sociedade Cultural e Educacional de Itapeva busca
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captar recursos em outras fontes, governamentais e não-governamentais, e,
diretamente, com as empresas da região, além de agências internacionais
de formato à pesquisa.

2.13.2. Providências para a consolidação da Pesquisa

Serão adotadas as seguintes medidas, já planejadas, para a perfeita
implementação da pesquisa:
- manutenção e dinamização das ações sistemáticas para o estímulo
ao desenvolvimento da atitude de pesquisa em professores e alunos, por
meio de palestras, seminários, reuniões e outros eventos;
- fiscalização rigorosa e permanente das atividades referentes à
monografia ou Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, nos cursos que
mantém proposto e oferecimento de assistência técnica ao aluno para a
elaboração da mesma;
- oferecimento, em todos os cursos, da disciplina de Introdução à
Metodologia da Pesquisa Científica, objetivando a iniciação científica dos
alunos;
- elaboração de material de apoio para os professores pesquisadores;
- editoração de revistas científicas para veiculação dos resultados da
pesquisa na instituição e para trabalhos científicos em geral;
- contratação de professores (doutores e mestres) para coordenação
do desenvolvimento de projetos de pesquisa e para, também, efetuar
pesquisas;
- realização de estudos, em nível departamental, para a definição de
áreas e temas prioritários de pesquisa;
- estabelecimento de contatos com órgãos e instituições de amparo à
pesquisa objetivando levantar recursos para o desenvolvimento da pesquisa;
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- solidificação de Programas de Bolsas Institucionais de Pesquisa (BIC
– Bolsa de Iniciação Científica) aos alunos envolvidos em pesquisas
científicas.
- convênios com órgãos públicos de fomento à pesquisa.

2.13.3. Linhas de Pesquisas

A FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E AGRÁRIAS DE ITAPEVA, vem
desenvolvendo

projetos

de

pesquisa

na

região

contribuindo

para

o

desenvolvimento das empresas e do comércio, contemplando áreas do
saber que permitam a melhoria da qualidade de vida da população, bem
como formas alternativas de capacitação e qualificação profissional.
A pesquisa é a atividade desenvolvida nas diversas disciplinas que
compõem os currículos dos cursos, mediante orientação dos respectivos
professores e de projetos específicos com a participação dos alunos.
As linhas de pesquisas compõem-se de dimensão, tanto disciplinar
como interdisciplinar

e

ou multidisciplinar,

ainda

possibilitando

fazer

interface com organizações e entidades de atendimento à comunidade,
permitindo

investigação,

estudos

e

mapeamento

de

conflitos

sociais

existentes em diferentes realidades e contextos locais, regionais, nacionais e
internacionais com dados de outras áreas do conhecimento. Originadas da
elaboração do projeto pedagógico dos cursos, as linhas de pesquisa
interdisciplinares serão definidas em todos os cursos.

2.14. PAPEL DO DOCENTE NESTA CONCEPÇÃO DE ENSINAR

O Docente não poderá ser nunca mais apenas um transmissor de
conhecimentos.

Suas

aulas

deverão

ser

diferentes,

estimulando

aprendizagem ativa, envolvendo os alunos. Isto requer capacitações que a
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FAIT se compromete a fornecer, e as tem fornecido, além de muita
habilidade interpessoal. A aula expositiva tem que ser abandonada, apesar
de alcançar vários ouvintes ao mesmo tempo, entretanto sendo uma
maneira fácil de ensinar, não consegue aprendizagem, o que a deixa sem
sentido de existir.
O conservadorismo observado em docentes se deve ao conforto do
velho costume, além de falta de perspectivas e razões para mudar. De
forma geral as escolas de ensino superior não valorizam inovações na
didática, desmotivando assim qualquer aplicação de métodos modernos.
A FAIT, ao contrário, preza o aspecto didático de suas atividades
de ensino, valorizando as atualizações e capacitando permanentemente
seu corpo docente. O docente de nível superior da FAIT deverá ter os olhos
voltados ao futuro, criando desafios acadêmicos à altura da complexidade
do mundo de hoje, motivando o aluno a analisar e aplicar o que ele
aprendeu.

2.15. NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE – NDE

A garantia de solidez do corpo docente dos cursos da FAIT encontramse no Núcleo Docente Estruturante, composto por docentes que assumiram
a dedicação preferencial e integral ao curso. Todos os membros dos
referidos

núcleos

possuem

titulação

e

ampla

experiência

em

suas

respectivas áreas de atuação e, ao lado da Coordenação, da Direção e da
Mantenedora da FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E AGRÁRIAS DE
ITAPEVA assumem a responsabilidade pela formulação das propostas
pedagógicas, bem como pela implementação integral dos projetos e
programas.
Entre as atribuições dos Núcleos Docentes Estruturantes estão a
participação efetiva no cumprimento das propostas de valorização de todo o
corpo docente da Faculdade, a elaboração e preservação do Projeto
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Pedagógico do Curso, o atendimento as Diretrizes Curriculares Nacionais e a
formulação dos Planos de Ação em função dos Processos de Avaliação. Além
de participar de questões acadêmicas, participação nos processos de
estímulo e apoio à titulação e à fiscalização do cumprimento de plano de
carreira adequado, remuneração condizente, manutenção de quadro docente
permanente,

regularização

e

observância

do

total

de

horas/aula,

especialmente, com as novas normativas sobre cargas horárias, respeitando
os anseios, preocupações e reivindicações dos professores.
Os membros do Núcleo Docente Estruturante estão cientes da missão
de acompanhar a evolução do curso, e para isso, contam com respaldo total
da Instituição. Na composição do NDE, a IES optou pela inserção de no
mínimo 5 (cinco) professores pertencentes ao corpo docente do curso e pelo
menos 60% dos membros com titulação obtida em curso de pós-graduação
stricto-sensu. Todos os membros apresentam regime de trabalho parcial ou
integral, e, destes 20% em necessariamente apresentam regime de trabalho
integral e, destes 20% necessariamente em regime de trabalho de tempo
integral.
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3. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DO CURSO

3.1. Justificativa de Oferta do Curso de ENGENHARIA CIVIL da FAIT

Sob o ponto de vista social, não se pode esquecer que o ensino é
uma função do Estado e a interiorização do ensino superior de qualidade,
além de facilitar o acesso à educação superior, pode criar polos regionais de
desenvolvimento importantes. No entanto, o Estado não atende com ensino
gratuito a essa comunidade regional, uma vez que instituições de ensino
superior gratuitas se localizam em média, 300 quilômetros de Itapeva
(Bauru, Sorocaba, Rio Claro, São Paulo, Botucatu, Ponta Grossa, Curitiba). A
distância dificulta o deslocamento da população que, em sua maioria, fica
cerceada de exercer o seu direito de ingressar em um curso superior, por
residir em municípios distantes das Universidades, isto tudo agravado pelas
dificuldades econômicas das famílias.
O objeto de preocupação do PPC do Curso de DIREITO, também, é
sanar tais dificuldades, viabilizando oportunidades a um percentual maior da
população e contribuir com o desenvolvimento da região Sudoeste do Estado
de São Paulo.
Com o curso de ENGENHARIA CIVIL na FAIT, o setor produtivo passa
a desfrutar de perspectivas mais favoráveis com essa expansão, uma vez
que a importância do movimento é histórica. A FAIT se destaca como
protagonista no processo de expansão do ensino superior, gerando um efeito
extraordinário no desenvolvimento, na justiça social, na distribuição de
oportunidades em todas regiões de abrangência do projeto.
A Educação Superior viabiliza o desenvolvimento regional e o
oferecimento do Curso de ENGENHARIA CIVIL, certamente, é o agente da
definitiva incorporação da região ao mapa do desenvolvimento do Estado de
São Paulo.
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Por todos os aspectos mencionados acima, a FAIT tem a certeza de
que vem cumprindo seu papel de liderança neste processo, justificando a
necessidade de continuar lutando pela expansão e acesso da comunidade à
Educação Superior, conforme previsto no Plano Nacional de Educação.

3.2. Dados Gerais do Curso de Engenharia Civil da FAIT

Mantenedora: Sociedade Cultural e Educacional de Itapeva
Mantida: FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E AGRÁRIAS DE ITAPEVA
Curso: Bacharelado em Engenharia Civil
Turno de funcionamento: Noturno
Número de Vagas: 100 vagas, período noturno, com uma entrada anual.
Regime Escolar: Semestral
Titulação: Bacharel em Engenharia Civil
Carga Horária: 3600 horas*
* Se o aluno optar por cursar a disciplina optativa de “Libras” terá carga
horária do curso de 3640 horas.
Período de Integralização: Mínimo de 10 semestres e Máximo de 18
semestres.

3.2.1. Forma de acesso ao curso

A forma de acesso ao curso de ENGENHARIA CIVIL da Faculdade de
Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva – FAIT é assegurada através de
aprovação em Processo Seletivo - Vestibular, apenas para candidatos que
tenham concluído o Ensino Médio ou Equivalente, de acordo com o inciso II
do art.44 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96.

Processo Seletivo – Vestibular
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Seleção e admissão ao Curso de Graduação

O processo seletivo, segundo a legislação em vigor destina-se a avaliar
a formação recebida pelos candidatos e a classificá-los dentro do estrito
limite das vagas oferecidas, na graduação.
No edital de inscrição

constam os cursos oferecidos, com as

respectivas vagas, os prazos de inscrição, a documentação exigida, a relação
das provas, os critérios de classificação e desempate e outras informações
úteis.
Na ocasião do processo seletivo, a Faculdade tornará público:
- a qualificação do seu corpo docente em efetivo exercício nos cursos
de graduação;
- a descrição dos recursos materiais à disposição dos alunos, como os
laboratórios, computadores e acessos às redes de informação e acervo das
bibliotecas;
- o elenco dos cursos reconhecidos e dos cursos em processo de
reconhecimento, bem assim dos resultados das avaliações realizadas pelo
Ministério da Educação;
- o valor dos encargos financeiros a serem assumidos pelos alunos e
normas de reajuste aplicáveis ao período letivo a que se refere o processo
seletivo.
O processo seletivo busca sempre abranger conhecimentos comuns às
diversas formas de escolaridade do ensino médio, sem ultrapassar este nível
de complexidade, sendo integrado por testes de múltipla escolha e por
questões discursivas, que avaliem a reflexão crítica do candidato e sua
aptidão para os cursos de graduação oferecidos pela instituição.
A classificação faz-se pela ordem decrescente dos resultados obtidos,
sem ultrapassar o limite de vagas fixado, excluídos os candidatos que não
obtiverem os níveis mínimos estabelecidos pela legislação vigente. A
classificação obtida é válida para a matrícula no período letivo para o qual se
realiza o processo seletivo, tornando-se nulos seus efeitos se o candidato
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classificado deixar de requerê-la ou, em o fazendo, não apresentar a
documentação regimental completa, dentro dos prazos fixados.
Na hipótese de restarem vagas não preenchidas, poderá ocorrer novo
processo seletivo ou nelas poderão ser recebidos alunos transferidos de
outro curso ou instituição.

3.3. Objetivos do Curso de ENGENHARIA CIVIL

Objetivo Geral

Tem-se
Engenharia

como

Civil

da

objetivo
FAIT,

geral,
a

na

formação

implementação
de

do

profissionais

Curso

de

generalistas,

humanistas, críticos e reflexivos, capacitados a absorver e a desenvolver
novas tecnologias, com atuação crítica e criativa na identificação e resolução
de problemas, considerando seus aspectos políticos, econômicos, sociais,
ambientais e culturais, com visão ética e humanística, visando a atender às
demandas da sociedade e de realização desses profissionais. Certamente,
sem a perda da sensibilidade de enfatizar algumas áreas tecnológicas de
importância vital para o desenvolvimento sustentável da região.

-

Implementação e manutenção do curso

Não existem soluções simples ou imediatas para a questão da
educação. Trata-se de uma questão extremamente complexa, que exige o
envolvimento e a participação constante de todos na tarefa de formação do
profissional, com as características citadas no objetivo geral e metas do
Curso. Os principais atores desse processo são os alunos, funcionários,
professores e membros da comunidade externa à Faculdade. Portanto, é na
operacionalização do Curso que, fundamentalmente, se encontra a fonte dos
sucessos e insucessos dos objetivos propostos. A formação técnica e
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científica,

oferecida

aos

alunos

através

das

disciplinas,

atividades

complementares e estágios, exige que as mesmas sejam contextualizadas
ou problematizadas e inter-relacionadas com as demais disciplinas do Curso,
e mesmo, com as outras áreas do conhecimento, para que se tenha um
aprendizado significativo e instrutivo, no sentido de permitir ao aluno uma
visão global da sua formação. Além disso, para desenvolver a capacidade de
aprender a aprender, deve-se estimular os alunos para que desenvolvam a
capacidade de síntese, de distinguir os princípios fundamentais das
informações complementares, de buscar as informações mais relevantes,
possibilitando, assim, a educação continuada e tempo para o aprendizado
das áreas humanas, fundamentais para a sua formação profissional integral.
Finalizando, entende-se que o Curso de Engenharia Civil estará em
constante aperfeiçoamento, ainda que existam apenas ações pontuais com
intuito de solucionar alguns problemas, nem sempre com a visão sistêmica
do ensino e nem com a participação e corresponsabilidade dos professores,
alunos e funcionários; pois, ainda predomina a cultura ortodoxa de ensino
centrada no professor e, portanto, isolado da sociedade, e cabendo aos
alunos, neste modelo, o simples papel de acumulador de conhecimento não
o de principal ator no processo de aprendizagem e ao funcionário um papel
secundário.
Entende-se

que

os

três

segmentos

devem

estar

totalmente

integrados: ao professor, cabe o papel de orientador e estimulador da
curiosidade do aluno por querer conhecer, por querer pesquisar; ao aluno, o
de corresponsável pela aquisição e transformação da informação em
conhecimento e este em saber, em vida, em sabedoria; e ao funcionário, o
apoio integrado e também corresponsável em todo o processo. Desta forma,
pode-se ter como objetivo formar um profissional competente e cônscio de
suas responsabilidades perante a sociedade, pois já ocorreu na sua
formação, uma visão de micro sociedade, que é o ambiente da Faculdade,
onde todos têm sua importância e participação.

Objetivos Específicos
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E, como objetivos específicos, o Curso de Engenharia Civil da FAIT,
pretende:
- buscar a formação de recursos humanos que, apoiados nos
conceitos, metodologias, teorias e cases da Engenharia Civil, contribuam
para o desenvolvimento de diferencial, capital humano, com vistas a atender
necessidades da sociedade atual;
- capacitar a organização e oferta de cursos, treinamentos, atividades
de extensão, realização de pesquisas, encontros e workshops, bem como o
estímulo às atividades inovadoras na área;
- contribuir com a formação cultural e educacional da população de
Itapeva e região;
- formar profissionais capazes e aptos para compreender as questões
científicas, técnicas, sociais e econômicas que circunscrevem a produção de
serviços e de seu gerenciamento, observados níveis graduais do processo de
tomada

de

decisões;

desenvolver

competências

e

habilidades

de

gerenciamento qualitativo e adequado, revelando a assimilação de novas
informações

e

apresentando

flexibilidade

intelectual

e

adaptabilidade

contextualizada no trato de situações diversas, presentes ou emergentes,
nos vários segmentos do campo de atuação do Engenheiro Civil.
- fornecer formação humana e técnica de profissionais e especialistas
de nível superior, comprometidos com o processo de desenvolvimento
gerencial das organizações;
- identificar, diagnosticar e analisar os problemas gerenciais, visando à
elaboração

consistente

de

soluções

que

respondam

aos

objetivos

organizacionais;
- integrar a Instituição com a comunidade local e regional, com vista a
promover parcerias para criar ofertas de estágios e oportunidades de
trabalho para os formandos;
- realizar pesquisa e análise que visem à adaptação do Curso à
realidade local e regional, incluindo as melhores práticas.

107

Objetiva-se ainda, com a oferta e a implementação do Curso,
contribuir e participar ativamente do desenvolvimento social sustentável,
que engloba o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da comunidade
local e por extensão da nação. Para isto, serão incorporados mecanismos
didático-pedagógicos que possibilitem ao aluno ter:

- consciência plena de sua responsabilidade e papel social;
- sólida formação científica, técnica e humanística;
- visão sistêmica e integral do processo de aprendizagem;
- visão de interdisciplinaridade e não de conhecimentos estanques;
- atividades de aprendizagem contextualizadas e problematizadas;
- estímulos para desenvolver habilidades de empreendedor, de
inovação, de trabalho em equipe, e de comunicação oral e escrita.

3.4. Perfil Profissional do Egresso

Levando-se em consideração as necessidades do País, bem como as
peculiaridades socioculturais com quais irão se defrontar os futuros
engenheiros; dadas às circunstâncias da atual situação socioeconômica e
sua projeção para os próximos anos; entendemos como necessário fornecer
ao Engenheiro Civil uma visão global da sociedade na qual irá atuar, e o
papel por ele a ser desempenhado por ele; devendo, também, ser
enfatizados

aspectos

relativos

à

preservação

do

ambiente

e

a

sustentabilidade, à segurança e à economia na concepção e execução das
obras de engenharia, e às necessidades humanas e sociais.
A forma que se acredita mais adequada para responder a tais desafios
é dar ao aluno uma formação generalista, suficientemente flexível para
possibilitar uma fácil adaptação futura entre os diversos setores da
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Engenharia e da Engenharia Civil, evitando-se especializações excessivas;
mas, proporcionando a possibilidade de aprofundamento de seus estudos em
área na qual possua um maior interesse e afinidade.

3.4.1. Competências e Habilidades

Em síntese, segundo as Diretrizes Curriculares para os Cursos de
Graduação em Engenharia do CNE/MEC, Resolução nº11 de 11 de março de
2002, os egressos do Curso de Engenharia Civil deverão ter condições de
adquirir competências e habilidades para:
a)

aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e

instrumentais à engenharia;
b)

projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados;

c)

conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos;

d)

projetar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços

de engenharia;
e)

identificar, formular e resolver problemas de engenharia;

f)

desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas;

g)

supervisionar a operação e a manutenção de sistemas;

h)

avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas;

i)

comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica;

j)

atuar em equipes multidisciplinares;

k)

compreender e aplicar a ética e responsabilidade profissionais;

l)

avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto

social e ambiental; avaliar a viabilidade econômica de projetos de
engenharia;
m)

assumir

a

postura

de

permanente

busca

de

atualização

profissional.
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3.5. Matriz Curricular do Curso de ENGENHARIA CIVIL da FAIT

1º SEMESTRE
DISCIPLINA
EIXO INTEGRADOR I
FÍSICA I
INTRODUÇÃO A ENGENHARIA

CARGA HORÁRIA
20h
60h
60h
60h

MATEMÁTICA BÁSICA
METODOLOGIA CIENTÍFICA
QUÍMICA GERAL
TOTAL

40h
60h
300 h
2º SEMESTRE

DISCIPLINA
ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA
ALGEBRA LINEAR E CALCULO VETORIAL
CALCULO DIFERENCIAL INTEGRAL I
DESENHO TÉCNICO BÁSICO
EIXO INTEGRADOR II
FÍSICA II
TOTAL

CARGA HORÁRIA
40h
60h
60h
60h
20h
60h
300 h

3º SEMESTRE
DISCIPLINA
CALCULO DIFERENCIAL INTEGRAL II
CALCULO NUMÉRICO
EIXO INTEGRADOR III
FÍSICA EXPERIMENTAL I
PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES
QUIMICA TECNOLÓGICA PARA ENGENHARIA
TOTAL

CARGA HORÁRIA
60h
60h
20h
60h
40h
60h
300 h

4º SEMESTRE
DISCIPLINA
CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III

CARGA HORÁRIA
60h

EIXO INTEGRADOR IV

20h

ELETRONICA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS I

60h

FENOMENOS DE TRANSPORTE
FÍSICA EXPERIMENTAL II
MECANICA E RESISTÊNCIA DE MATERIAIS I
TOTAL

60h
40h
60h
300 h
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5º SEMESTRE
DISCIPLINA
CIÊNCIAS DO AMBIENTE
DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADES

CARGA HORÁRIA
40h
20h

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

20h

EIXO INTEGRADOR V
ELETRONICA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS II

20h
60h

ESTATISTICA E PROBABILIDADE

20h

MECANICA E RESISTÊNCIA DE MATERIAIS I

60h

MICROPROCESSADORES
TOTAL

60h
300 h
6º SEMESTRE

DISCIPLINA
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
MECÂNICA DOS SOLOS
TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL

CARGA HORÁRIA
60 h
60 h
40 h
60 h

ESTRUTURAS DE CONCRETO I
EIXO INTEGRADOR VI
DESENHO DE EDIFICAÇÕES I
TOTAL

20 h
60 h
300 h
7º SEMESTRE

DISCIPLINA
FUNDAÇÕES E OBRAS DE TERRA
DESENHO DE EDIFICAÇÕES II
EIXO INTEGRADOR VII
ESTRUTURAS DE CONCRETO II
TOPOGRAFIA E SENSORIAMENTO REMOTO
GESTÃO DE OPERAÇÕES
TOTAL

CARGA HORÁRIA
120 h
60 h
20 h
60 h
60 h
40 h
360 h

8º SEMESTRE
DISCIPLINA
HIDRÁULICA GERAL

CARGA
HORÁRIA
60 h

ESTRUTURAS METÁLICAS

60 h

TEORIA E OTIMIZAÇÃO DE SISTEMAS
PSICOLOGIA SOCIAL, ORGANIZACIONAL E DO TRABALHO

60 h
20 h

CIÊNCIAS JURIDICAS E GERENCIAIS

20 h

ARQUITETURA E URBANISMO

40 h
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EIXO INTEGRADOR VIII

20 h

INSTALAÇÕES PREDIAIS I
TOTAL

60 h
340 h
9º SEMESTRE

DISCIPLINA

CARGA
HORÁRIA
60 h

INSTALAÇÕES PREDIAIS II
SANEAMENTO AMBIENTAL
EIXO INTEGRADOR IX
GERENCIAMENTO NA CONSTRUÇÃO CIVIL
ESTRUTURAS DE MADEIRA
TRANSPORTES
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I
TOTAL

40 h
20 h
60 h
60 h
60 h
20 h
320h

10º SEMESTRE
DISCIPLINA
ESTÁGIO SUPERVISIONADO
ORIENTAÇÃO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO
EIXO INTEGRADOR X
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II
TOTAL

INTEGRALIZAÇÃO DO CURSO
Parte Formativa - Disciplinas
Atividades Complementares
Estágio Supervisionado
TOTAL
Disciplina Optativa - Libras
TOTAL

CARGA HORÁRIA
520 h
20 h
20 h
20 h
580 h

CARGA
HORÁRIA
2880 horas
200 horas
520 horas
3600 horas
60 horas
3660 horas

3.6. Núcleos Formativos

Núcleo Básico
Área
Administração; Economia

Disciplina
Economia
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Ciências do Ambiente
Expressão Gráfica
Fenômenos de Transporte

Física

Humanidades, Ciências Sociais
e Cidadania
Informática

Matemática

Mecânica dos Sólidos
Metodologia Científica e
Tecnológica; Comunicação e
Expressão
Química
Eletricidade Aplicada

Gestão de Operações
Ciências do Ambiente
Desenho Técnico Básico
Desenho de Edificações
Fenômenos de Transporte
Física I
Física Experimental I
Física II
Física Experimental II
Direito
Psicologia, Social, Organizacional e do Trabalho
Programação de Computadores I
Cálculo Numérico
Matemática Básica
Cálculo Diferencial e Integral I
Cálculo Diferencial e Integral II
Álgebra Linear e Cálculo Vetorial
Estatística
Análise Estrutural e Resistência dos Materiais I
Introdução à Engenharia Civil
Metodologia científica
Trabalho de Conclusão de Curso
Química Geral
Química Geral Experimental
Química Tecnológica para Engenharia Civil
Eletrotécnica e Instalações Elétricas

Núcleo Profissionalizante
Disciplina

Área
Materiais de Construção Civil
Construção Civil; Ergonomia;
Segurança do Trabalho
Sistemas Estruturais e Teoria
das Estruturas
Geotecnia
Topografia e Geodésia
Transportes e Logística
Hidráulica, Hidrologia Aplicada
e Saneamento Básico

Materiais de Construção Civil
Tecnologia da Construção Civil
Gerenciamento da Construção Civil
Análise Estrutural e Resistência dos Materiais II
Geologia de Engenharia
Mecânica dos Solos
Topografia e Sensoriamento Remoto
Transportes I
Transportes II
Hidráulica Geral
Hidrologia
Saneamento Ambiental

Núcleo de Conteúdo Específico
Disciplina
Instalações prediais
Estrutura de Concreto I
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Estrutura de Concreto II
Estruturas Metálicas
Estruturas de Madeira
Fundações e Obras de Terra
Arquitetura e Urbanismo
Teoria e Otimização de Sistemas
Programação de Computadores II

3.7. Conteúdos Curriculares

Quando se aborda o tema sobre o profissional do futuro, deve-se ter
em mente sua adequação aos problemas de seu tempo. Este é um requisito
básico de inserção social, posto que a solução dos problemas presentes
garante o sustento e a prosperidade social. Contudo, é certo que o ensino
superior não pode basear-se tão-somente no atendimento das necessidades
do mercado, pois, assim, a educação ficaria refém do mercado e sem
compromisso
profissional

com
precisa

os

superiores

formar-se

interesses

dentro

de

da
uma

sociedade.
base

Assim,

histórica

o

com

instrumental filosófico/interpretativo que lhe garanta leituras prévias dos
acontecimentos, que lhe proporcione uma reflexão sobre tendências do seu
campo de atuação. O perfil profissiográfico forma-se quanto ao conteúdo e
quanto às habilidades para os quais o curso direciona sua pretensão.

3.7.1.

Seleção de Conteúdos e Elaboração do Currículo

Pensar a natureza da formação universitária a ser oferecida, e a
qualidade intrínseca que ela engendra, implica, antes de tudo, optar por
uma concepção pedagógica referenciada ao futuro da sociedade. Para isso é
necessário repensar o papel social que a Faculdade desempenha no contexto
em que se insere. É concebê-la em suas possibilidades e limitações diante
dos desafios que a ela se impõe e lhe são impostos.
Como instituição social, a Faculdade é questionada por muitos setores.
Esses questionamentos nascem em decorrência de vários fatores, dentre os
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quais se destacam os questionamentos ao paradigma da modernidade, ao
princípio da razão e o desgaste das utopias. De outra parte, não se pode
esquecer também do progressivo desenvolvimento e disseminação das
novas tecnologias de comunicação e informação que contribuem para um
descentramento

na

produção

do

conhecimento

e

na

formação

de

profissionais de que os países necessitam para o seu desenvolvimento.
Entretanto, mesmo diante desses questionamentos, não se pode
deixar de lado o caráter crítico da Instituição, ao produzir e disseminar
conhecimento. Afinal, de que lugar pode-se questionar a verdade, volátil ou
não, se não há um lugar mantido pela sociedade como instância de produção
e de

crítica

ao

conhecimento

instituído

e/ou produzido. E,

é este

questionamento constante ao conhecimento instituído que viabiliza a função
transformadora da educação superior.
No

plano

da

produção

do

conhecimento

constata-se

um

crescimento vertiginoso da atividade de pesquisa, o que também contribuiu
para

a

ruptura

de

fronteiras

entre

as

disciplinas

científicas.

Como

consequência, incrementa-se a produção do conhecimento através de redes
de

pesquisadores

e

instituições

cada

vez

mais

diversificadas.

Paradoxalmente, ao mesmo tempo em que se assiste a um formidável
desenvolvimento científico, constata-se que nunca a continuidade da vida no
planeta e da raça humana esteve tão ameaçada. As alterações no equilíbrio
ecológico, na forma de vida, os dejetos industriais, o lixo não degradável, a
escassez de energia e de água, entre outros, não são só produto da
complexificação das sociedades, uma vez que são causadas pelas soluções
que os especialistas engendram seja para o desenvolvimento econômico,
seja para o tecnológico, social e sustentabilidade ambiental.
Do ponto de vista do mundo do trabalho, verifica-se, cada vez
mais, que a atuação profissional deixa de ser referenciada nos postos de
trabalho, nos cargos, para orientar-se pelos pressupostos das formas mais
flexíveis de produção. Esta configuração indica, para a Faculdade, que a
formação profissional a ser oferecida inclui a orientação para diferentes
inserções no mundo do trabalho.
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No plano das relações internacionais, por força da globalização
econômica,

assiste-se

a

progressiva

competitividade

econômica

e

tecnológica entre países e regiões do planeta. Os países que detêm capital e
tecnologia impõem aos demais um papel subordinado e dependente, tanto
do ponto de vista econômico, quanto tecnológico, cultural e ideológico. Este
cenário indica, para a Faculdade brasileira, a necessidade de que ela
contribua decisivamente para que se possa afirmar o país de modo soberano
neste novo contexto.

Ela deve gerar o conhecimento capaz de levar a

soluções próprias a fim de que se supere o atraso social, tecnológico e
econômico com que o Brasil hoje se defronta.
Ao mesmo tempo em que se redesenham e se rompem fronteiras
entre nações, vê-se crescer a intolerância e o desprezo entre povos, o
racismo, a violência e a exclusão social. Assiste-se ao massacre de etnias, à
exclusão dos mais elementares direitos à vida, em continentes inteiros.
Acrescente-se a isso o fato de os conhecimentos necessários para a
eliminação da vida serem, cada vez mais disponíveis para quem deles queira
fazer uso. As instituições educativas não podem, portanto, deixar de dar sua
contribuição

para

a

superação

deste

quadro.

A

educação

tem

um

compromisso com a paz, o bem estar de todos, a solidariedade entre os
seres humanos e a natureza.
Ainda, é preciso ressaltar que os Projetos Pedagógicos dos
Cursos, bem como a seleção dos conteúdos a serem ministrados na
Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva, são organizados,
estruturados,

repensados

e

reestruturados

através

dos

Estudos

e

Reflexões do Núcleo Docente Estruturante - NDE - de cada curso,
que tomam como base para formação do perfil do aluno egresso a
alcançar as competências e habilidades requeridas dentro de cada
área de atuação de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais.
E, ainda, preocupando-se com a opção filosófico-educacional de formação
do cidadão-profissional, os mesmos estão alicerçados sobre os pilares do
respeito: às diferenças presentes em uma sociedade multicultural e
pluriétnica; ao direito de todos a ter e usufruir do meio ambiente
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ecologicamente equilibrado, às concepções e práticas educativas
fundadas nos direitos humanos e em seus processos de promoção,
proteção, defesa e aplicação na vida cotidiana.
Ainda, por compreender que o conhecimento não é neutro, bem como
suas formas de produção e disseminação, a Faculdade concebe a atividade
de ensino num sentido amplo, que transcende a necessária formação técnica
e de competências. Seu objetivo é contribuir para a formação de um
cidadão imbuído de valores éticos que, com competência técnica,
possa atuar no seu contexto social de forma comprometida com a
construção de uma sociedade mais justa, solidária e integrada ao
meio ambiente.
Por ser uma Instituição que visa a formação superior do Profissional e
presta atendimento à comunidade, a Faculdade está aberta aos mais amplos
setores sociais e suas ações, serão sempre pautadas pelos valores
democráticos

e

acadêmicos,

alicerçadas

na

produção

crítica

do

conhecimento. Enquanto local dinâmico da universalidade de saberes,
espaço de diálogo e reflexão, a Faculdade busca permanentemente o
estabelecimento de inter-relações entre o todo e suas partes, resguardadas
as especificidades dos diferentes campos do conhecimento. Com isso
reafirma a compreensão de que o produto final, sempre provisório, da
construção da ciência e da tecnologia, deve ser identificado, reconhecido,
vivenciado e apropriado pela humanidade, como produto inacabado,
colocando-o a serviço da vida.
Como participante autônoma do desenvolvimento social, a formação
na Instituição FAIT é parceira de um processo produtivo diversificado e
múltiplo para uma sociedade que radicaliza a concepção de cidadania. Isto
significa formar profissionais que estejam aptos a exercer suas funções de
modo ético, sempre conscientes das implicações sociais de suas ações. Uma
formação que forneça um conjunto de referências éticas necessárias tanto
por razões profissionais, quanto por razões sociais, pessoais e ambientais.
A

vivência

deste

currículo

integrador,

propicia

experiências

multiculturais, e, consiste na concepção e produção de um planejamento em
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movimento que articula o conhecimento técnico com a formação humana,
ética e postura crítica e criativa, efetivado por meio de metodologia
pertinente e adequada à consecução dos objetivos traçados no processo de
aprendizagem. Desta maneira, o trabalho desenvolvido pelos protagonistas
da sala de aula busca permanentemente a interação dos sujeitos e o
conhecimento, o diálogo com o contexto sociocultural, a formação pautada
na busca da autonomia intelectual, do desafio da solução de problemas da
realidade vivenciada, e no incentivo da criatividade e responsabilidade do
educando.
O planejamento do processo ensino-aprendizagem prioriza através da
ação dialógica: a construção, a internalização crítica, a assimilação, a
reelaboração e a (re)construção de conhecimentos de modo que o projeto
educacional expresse sua identidade mediante o planejamento do trabalho
docente,

possibilitando

a

formação

de

profissionais

éticos,

críticos,

competentes e responsáveis pela construção de projetos e práticas cidadãs.
A FAIT também tem discutido e promovido a utilização de métodos que
priorizem espaços de inovação e investigação, além da sala de aula, que
permitam a construção de sua identidade, espeitando o direito à diferença, à
singularidade, à transparência e à participação de cada curso no projeto
institucional, considerando as diversidades culturais, religiosas, políticas,
sociais e econômicas presentes no contexto acadêmico. A metodologia
adotada fundamenta-se essencialmente: na pedagogia da possibilidade e da
integração; na aprendizagem orientada no sentido de qualificar pessoas
capazes de compreender a complexa realidade mundial e contextualizá-la;
na reflexão de modo integrado, sobre os diversos e diferentes contextos; no
aprendizado

ativo

destinado

a

conquistar

conhecimento

específico

e

estabelecer associações e articulações pertinentes e adequadas.
A preocupação das propostas pedagógicas com o desenvolvimento do
raciocínio dos alunos da FAIT, através de atividades regulares e de
atividades extracurriculares, prioriza a visão da eficácia social dos conteúdos
estudados. Assim, o estudante aprende a pensar sobre a área de sua
formação também como ferramenta de construção do controle e direção
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social. Consequentemente, espera-se que o aluno, desenvolva um raciocínio
voltado à sua área de atuação profissional, que observe as complexidades
econômicas, sociais, políticas, culturais, ecológicas e demográficas do Brasil,
saberá lidar com as mudanças nos procedimentos, de acordo com seu curso,
nas diversas áreas do saber, sendo, inclusive um agente propulsor dessas
mesmas mudanças.
Assim, os cursos implementados e projetados pela FAIT objetivam
formar e habilitar os profissionais com conhecimentos básicos que lhes
permitam visualizar a profissão em toda sua amplitude, objetivando
desenvolver atividades orientadas para soluções dos problemas em diversas
áreas de atuação, além de assumir compromisso social como agente
propulsor em diversas áreas públicas do país. Ter consciência da importância
da profissão e sua utilização como instrumento de desenvolvimento
individual e coletivo, assim como conhecer e observar, no exercício
profissional, os princípios estabelecidos pelo código de Ética Profissional, de
cada curso superior, são preceitos fundamentais buscados.
O objeto de preocupação dos Projetos Pedagógicos dos cursos da
FAIT também é viabilizar oportunidades a um percentual maior da
população e contribuir com o desenvolvimento da região Centro-Oeste do
estado de São Paulo. Desta forma, o setor produtivo passa a desfrutar de
perspectivas

mais

favoráveis

com

essa

expansão,

uma

vez

que

a

importância do movimento é histórica. Assim, a FAIT se destaca como
protagonista no processo de expansão do ensino superior, gerando um efeito
extraordinário no desenvolvimento, na justiça social, na distribuição de
oportunidades na região de abrangência dos projetos.
Quando se aborda o tema sobre o profissional do futuro, deve-se ter
em mente sua adequação aos problemas de seu tempo. Este é um requisito
básico de inserção social, posto que a solução dos problemas presentes
garante o sustento e a prosperidade social. Contudo, é certo que o ensino
superior não pode basear-se tão-somente no atendimento das necessidades
do mercado, pois, assim, a educação ficaria refém do mercado e sem
compromisso

com

os

superiores

interesses

da

sociedade.

Assim,

o
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profissional precisa formar-se dentro de uma base histórica, com
instrumental filosófico/interpretativo que lhe garanta leituras prévias dos
acontecimentos, que lhe proporcione uma reflexão sobre tendências do seu
campo de atuação. Os perfis profissiográficos formam-se quanto ao
conteúdo

e

quanto

às

habilidades,

para

os

quais

os

cursos

direcionam sua pretensão.
São finalidades básicas da Faculdade mantida pela Sociedade:
 Contribuir para o desenvolvimento sociocultural, e econômico desta
região de Itapeva, e do Brasil;
 Formar mentes críticas capazes de transformar a realidade,
buscando a justiça social;
 Colocar à disposição da sociedade profissionais capazes de
pesquisar e criar alternativas científicas para as questões pertinentes às
ciências que são objeto de seus ensinamentos.
O desafio que se impõe é de um currículo concebido como uma
política cultural que forma identidades pessoais e profissionais, e que
esteja comprometido com a emergência de uma sociedade em que todos os
cidadãos possam produzir e usufruir da cultura de forma mais digna. Desta
forma, a trajetória curricular expressa visões de mundo, de projeto
social, de conhecimentos válidos, por isso, “corporifica nexos entre
saber, poder e identidade” (SILVA, 2003, p.10).
Como produção cultural, o currículo é uma seleção de conhecimentos
eivada de significações. Também é a seleção de compromissos sócio
éticos, e por isso, é visto também como um texto, que passa a ter
significado no percurso de formação, produzindo uma determinada
identidade

profissional

de

acordo

com

uma

trajetória

formativa

fundamentada nos objetivos institucionais.
Nesse contexto, no qual o currículo é um território de formação plural
e dinâmica, assume expressiva relevância a seleção de conteúdos, a partir
dos princípios e propostas dos projetos pedagógicos dos cursos, dos campos
de conhecimento que fundamentam a formação profissional pautada no
respeito à diversidade cultural.
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Desta maneira, a trajetória curricular na FAIT proporciona, na
graduação da FAIT, condições que assegurem o conhecimento
específico, correspondente a cada área, e o conhecimento conexo,
este relativo aos campos complementares que compõem a realidade
da vida social. Este viabiliza formação qualificada no campo específico de
atuação profissional, ao lado do preparo para a compreensão dos desafios da
sociedade, na condição de cidadãos.
Por todos estes aspectos, a FAIT tem a certeza de que vem cumprindo
seu papel de liderança neste processo, justificando a necessidade de
continuar lutando pela expansão e acesso da comunidade à Educação
Superior conforme previsto no Plano Nacional de Educação.

3.8. Ementário e Bibliografia do Curso de Engenharia Civil

Ementário e Bibliografia do Curso de Engenharia Civil
1º SEMESTRE

1 MATEMÁTICA BÁSICA
Ementa: Conjuntos numéricos.

produtos

notáveis.

frações.

razão.

proporção. porcentagem. Potenciação. radiciação. racionalização. logaritmo
e exponencial. Equações do 1º grau com uma variável. Equações do 2º grau
ou equações quadráticas. Inequações do 1º grau.

Bibliografia Básica:
GUIDORIZZI, H. L. Um curso de cálculo. v. 1. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC.
2000.
GUIDORIZZI, H. L. Um curso de cálculo. v. 2. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC.
2008.
IEZZI, G.; MURAKAMI, C.; MACHADO, N.J. Fundamentos da matemática
elementar: logaritmos. v. 2. 9. ed. São Paulo: Atual. 2004.
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Bibliografia Complementar:
FLEMMING, D. V. Cálculo A: funções, limite, derivação e integração. 6. ed.
São Paulo: Makron Books, 2006.
RUGGIERO, M. A. G. Cálculo numérico: aspectos teóricos e
computacionais. 2. ed. São Paulo: Makron Books, 1996.
GONÇALVES, M. B.; FLEMMING, D. M. Cálculo B.: funções de várias
variáveis, integrais múltiplas, integrais curvilíneas e de superfície. 2. ed. São
Paulo: Makron Books, 2007.
ANTON, H. Cálculo: volume 1. 10. ed. São Paulo: Bookman, 2014.
SIMMONS, G. F. Cálculo com geometria analítica. v. 1. São Paulo:
Makron Books, 1988.

2 FÍSICA I
Ementa: Cinemática em uma, duas e três dimensões. Dinâmica da
partícula. Trabalho e energia. Conservação do momento linear, da energia.
Colisões. Sistema de Partículas: Cinemática e dinâmica para a rotação de
corpos rígidos. Conservação do momento angular, equilíbrio de corpos
rígidos.

Equilíbrio

e

Elasticidade.

Movimento

oscilatório.

Movimento

ondulatório. Fluidos: estática e dinâmica dos fluídos.
Bibliografia Básica:

RESNICK, R.; HALLIDAY, D.; WALKER, J. Fundamentos de física. v. 1. 6.
ed. Rio de Janeiro: LTC. 2002.
ALONSO, M.; FINN, E. J. Física: um curso universitário. v.1. São Paulo:
Edgar Blucher, 1996.
TIPLER, P. A. Física para cientistas e engenheiros. v. 1 . 6. ed. Rio de
Janeiro: LTC, 2000.

Bibliografia Complementar:
YOUNG, H. Física: mecânica. v. 1. 14. ed. São Paulo: Pearson, 2015.
GRUPO DE REELABORAÇÃO DO ENSINO DE FÍSICA. Física 3:
eletromagnetismo. v. 3. 4. ed. São Paulo: EDUSP, 2000.
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MERIAM, J.L. Mecânica estática. 4. ed. São Paulo: LTC, 1997.
RAMALHO JUNIOR, F. Os fundamentos da física: mecânica. v. 1. 7. ed.
São Paulo: Moderna, 1999.
TIPLER, P. A. Física para cientistas e engenheiros 2. 4. ed. Rio de
Janeiro: LTC, 2000.

3 QUÍMICA GERAL
Ementa: Estrutura atômica. Ligações químicas. Propriedades da matéria.
Soluções e solubilidade. Cinética e equilíbrio. Termoquímica química.
Eletroquímica.

Bibliografia Básica:

ATKINS, P., JONES, L. Princípios de Química: a vida moderna e o meio
ambiente 1. ed. Porto Alegre: Artmed, 2000.
RUSSEL, J. B. Química Geral. v. 1. 2. ed. São Paulo: Makron Books, 1994.
RUSSEL, J. B. Química Geral. v. 2. 2. ed. São Paulo: Makron Books, 1994.

Bibliografia Complementar:
LEE, J. D. Química inorgânica não tão concisa. v. 1. 5. ed. São Paulo:
Edgard Blucher, 1999.
REIS, Efraim L. Química geral: práticas fundamentais. 2. ed. Viçosa, MG:
UFV, 2016.
BROWN, Lawrence S.; HOLME, Thomas A. Química geral aplicada a
engenharia. São Paulo: Cengage, 2009.
CHANG, Raymond. Química geral: conceitos essenciais. 4. ed. São Paulo:
Mcgraw Hill; Artmed, 2010.
ROZENBERG, I. M. Química geral. 1. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2003.

4 INTRODUÇÃO À ENGENHARIA CIVIL
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Ementa: Origem da profissão. Evolução tecnológica. O Engenheiro Civil no
mundo.

O

Engenheiro

Civil

no

Brasil.

Responsabilidade

Profissional.

Responsabilidade Social.

Bibliografia Básica:
BROCKMAN, J. B. Introdução à engenharia: modelagem e solução de
problemas. Rio de Janeiro: LTC, 2010.
BAZZO, W. A. Introdução à engenharia: conceitos, ferramentas e
comportamentos. 2. ed. Florianópolis: UFSC, 2011.
DYM, C. L. Introdução à engenharia: uma abordagem baseada em
projeto. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010.

Bibliografia Complementar:
BOTELHO, M. H. C. Manual de primeiros socorros: do engenheiro e do
arquiteto. 2. ed. São Paulo: Blucher, 2009.
HOLTZAPPLE, M. T. Introdução à engenharia. Rio de Janeiro: LTC, 2006.
NALINI, J. R. Ética geral e profissional. 7. ed. São Paulo: Revistas dos
Tribunais, 2009.
CAMARGO, M. Fundamentos de ética geral e profissional. 9. ed.
Petrópolis: Vozes, 2010.
BOFF, L. Ética e moral: a busca do fundamento. 2. ed. Petrópolis: Vozes,
2004.

5 METODOLOGIA CIENTÍFICA
Ementa: Introdução à História da Ciência. Introdução à Metodologia
Científica. Procedimentos Didáticos. Bibliografia e resumos. Ciência e
conhecimento científico. Fatos, Leis e Teoria. Hipóteses variáveis. Pesquisa.
Técnicas de pesquisa. Projeto e relatório de pesquisa. Trabalhos científicos.
Publicações científicas.

Bibliografia Básica:
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SALOMON, D. V. Como fazer uma monografia: elementos de metodologia
do trabalho científico. 1. ed. São Paulo: Martins Fontes. 2000.
SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 22. ed. São Paulo:
Cortez, 2000.
MINAYO, M. C. S. Pesquisa social. Petrópolis: Vozes, 2000. – 17
exemplares

Bibliografia Complementar:
CRUZ, C. Metodologia cientifica: teoria e prática. Rio de Janeiro: Axcel
Books, 2003.
ECO, U. Como se faz uma tese. São Paulo: Perspectiva, 1999.
CERVO, Amado Luiz; SILVA, Roberto da; BERVIAN, Pedro A. Metodologia
científica. 6. ed. São Paulo: Prentice Hall Brasil, 2006.
VIEIRA, S. Como escrever uma tese. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
WEIL, P. Rumo à nova transdiciplinaridade. São Paulo: Summus, 1993.
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2º SEMESTRE

6 ECONOMIA
Ementa:

Teoria

econômica.

Teoria

microeconômica.

Teoria

macroeconômica. Economia de empresa. Economia Brasileira.

Bibliografia Básica:

ROSSETTI, Jose Paschoal. Introdução à economia. 20. ed. São Paulo:
Atlas, 2003.
TROSTER, R. L. Introdução à economia. São Paulo: Makron Books, 1999.
VIAN, Carlos Eduardo de Freitas; PELLEGRINO, Anderson Cesar Gomes
Teixeira; PAIVA, Claudio Cesar de. Economia: fundamentos e práticas
aplicados. Campinas: Alinea, 2005.

Bibliografia Complementar:
WONNACOTT, P. Economia. 2. ed. São Paulo: Makron Books, 1994.
WONNACOTT, P. Introdução á economia. São Paulo: McGraw- Hill, 1985.
SMITH, K. C. Pare de pensar como empregado. 2. ed. [S.l.]: Benvirá,
2015.
KRUGMAN, P. R. Economia internacional: teoria e política. São Paulo:
Makron Books, 2001.
FROYEN, R. T. Macroeconomia. São Paulo: Saraiva, 2001.

7 CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I
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Ementa: Limite. Derivada. Aplicações da derivada. Integrais definida,
indefinida e imprópria. Equações Diferenciais Ordinárias. Funções reais de
variáveis reais.

Bibliografia Básica:
ANTON, H. Cálculo. v. 1. 8. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007.
GONÇALVES, M. B. Cálculo B.: funções de várias variáveis, integrais
múltiplas, integrais curvilíneas e de superfície. 2. ed. São Paulo: Makron
Books, 2007.
STEWART, J. Cálculo. v. 1. São Paulo: Cencage Learning, 2011.

Bibliografia Complementar:
BOULOS, P. Cálculo diferencial e integral. v. 1. São Paulo: Makron
Books,1999.
SAFIER, Frede. Pré-Cálculo. 2. ed. Porto Alegre: Bookman Companhia Ed.,
2011.
GUIDORIZZI, H. L. Um curso de cálculo. v. 1. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC,
2000.
FLEMMING, Diva Marilia; GONÇALVES, Mirian Buss. Cálculo A. 6. ed. São
Paulo: Prentice Hall Brasil, 2006.
MEDEIROS, V. Z. Pré-cálculo. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2009.

8 ÁLGEBRA LINEAR E CÁLCULO VETORIAL
Ementa: Introdução ao cálculo vetorial: Vetores no plano e no espaço.
Introdução à geometria analítica: Retas e Planos. Cônicas, quádricas e
sólidos. Espaços vetoriais reais de dimensão finita. Valores e vetores
próprios.

Função

vetorial

e

variável

real.

Curvas

parametrizadas.

Coordenadas polares.

Bibliografia Básica:
GONÇALVES, A. Introdução à Álgebra. Rio de Janeiro: Projeto Euclides,
2003.
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MAIO, W. de. Fundamentos de matemática: álgebra, estruturas
algébricas e matéria discreta. Rio de Janeiro: LTC, 2009.
LIMA, E. L. Geometria analítica e álgebra linear. 2. ed. Rio de Janeiro:
IMPA, 2010.

Bibliografia Complementar:
VIDIGAL, A.; BUENO, H. Fundamentos de Álgebra. 1. ed. Belo Horizonte:
Editora UFMG, 2005.
BOLDRINI, J. L.; COSTA, S. I. R.; FIGUEIREDO, V. L.; WETZLER, H. G.
Álgebra Linear. 3. ed. São Paulo: Harper-Row, 1986.

LEON, S. J. Álgebra linear com aplicações. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC,
2008.
DAGHLIAN, J. Lógica e álgebra de boole. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2009.
EVARISTO, I. Introdução à álgebra abstrata. Maceió: Edufai, 2002.

9 FÍSICA EXPERIMENTAL
Ementa: Escalas e Gráficos. Observação, medição e tratamento de dados.
Uso do paquímetro e micrômetro. Trilho de ar. Forças de atrito entre sólidos.
Estudo de máquinas simples. Leis de conservação. Cinemática e dinâmica da
rotação. Movimento harmônico simples. Elasticidade. Fluidos. Calor.

Bibliografia Básica:
CALVANTI, M. A. Física moderna experimental. 2. ed. Barueri: Manole, 2007.
TIPLER, P. A. Física para cientistas e engenheiros. v. 1. 4. ed. Rio de
Janeiro: LTC, 2000.
CAMPOS, A. A. Física experimental básica na universidade. Minas Gerais:
UFMG, 2007.
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Bibliografia Complementar:
RESNICK, R.; HALLIDAY, D.; WALKER, J. Fundamentos de física. v. 1. 6.
ed. Rio de Janeiro: LTC, 2002.
RESNICK, R.; HALLIDAY, D.; WALKER, J. Fundamentos de física. v. 3. 2.
ed. Rio de Janeiro: LTC, 1998.
RESNICK, R.; HALLIDAY, D.; WALKER, J. Fundamentos de física. v. 4. 2.
ed. Rio de Janeiro: LTC, 1998.
CHESMAN, C. C. Física Moderna: experimental e aplicada. São Paulo: Livraria da
física, 2004.
TIPLER, P. A. Física para cientistas e engenheiros. v. 2. 4. ed. Rio de
Janeiro: LTC, 2000.

10 FÍSICA II
Ementa:

Eletrostática.

Campo

Elétrico.

Potencial

elétrico.

Correntes

elétricas. Lei de Ohm. Circuitos elétricos de corrente contínua. Campo
magnético.

Indução

eletromagnética.

Circuitos

elétricos

de

corrente

alternada.

Bibliografia Básica:
RESNICK, R.; HALLIDAY, D.; WALKER, J. Fundamentos de física. v. 2. 6.
ed. Rio de Janeiro: LTC, 2002.
ALONSO, M.; FINN, E. J. Física: um curso universitário. v. 2. São Paulo:
Edgar Blucher, 1996.
TIPLER, P. A. Física para cientistas e engenheiros. v. 2. 4. ed. Rio de
Janeiro: LTC, 2000.

Bibliografia Complementar:
RESNICK, R.; HALLIDAY, D.; WALKER, J. Fundamentos de física. v. 1. 6.
ed. Rio de Janeiro: LTC, 2002.
ALONSO, M.; FINN, E. J. Física: um curso universitário. v. 1. São Paulo:
Edgar Blucher, 1996.
HENEINE, I. F. Biofísica básica. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2002.

129

WENTWORTH, S. M. Fundamentos de eletromagnetismo. São Paulo:
LTC, 2006.
COSTA, E. M. M. Eletromagnetismo: teoria, exercícios resolvidos,
exercícios práticos. São Paulo: Ciência Moderna, 2009.
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11 CÁLCULO NUMÉRICO
Ementa: Aritmética computacional. Solução de equações não-lineares.
Sistemas de equações lineares. Interpolação. Aproximação de funções.
Integração numérica. Equações diferenciais ordinárias.

Bibliografia Básica:
BURIAN, R. Cálculo numérico. Rio de Janeiro: LTC, 2007.
SANTOS, J. P. O. Introdução à teoria dos números. 3. ed. Rio de Janeiro:
IMPA, 2010.
SPERANDIO, D.; MENDES, J. T.; SILVA, L. H. M. e. Cálculo numérico:
características matemáticas e computacionais dos métodos numéricos. São
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2003.

Bibliografia Complementar:
ARENALES, S. Calculo numérico: aprendizagem com apoio de software.
São Paulo: Thompson Learning, 2008.
BOULOS, P. Cálculo diferencial e integral. v. 1. São Paulo: Person Makron
Books, 1999.
CARNEIRO, Carlos E.I.; PRADO, Carmen P.C.; SALINAS, Silvio R. A.
Introdução Elementar às Técnicas do Cálculo Diferencial e Integral.
São Paulo: Livraria da Física, 2007
MORETTIN, P.; BUSSAB, W.; HAZZAR, S. Cálculo: função de uma e várias
variáveis. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2003.
THOMAS, George B.; WEIR, Maurice D.; HASS, Joel. Cálculo, v. 1.
12. ed. São Paulo: Pearson Brasil, 2012.

12 CÁLCULO DIFERENCIAL INTEGRAL II
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Ementa: Integrais múltiplas. Cálculo vetorial. Sistemas de coordenadas
curvilíneas. Séries infinitas.

Bibliografia Básica:
ANTON, H. Cálculo. v. 1. 8.ed. Porto Alegre: Bookman, 2007.
GONÇALVES, M. B. Cálculo B: funções de várias variáveis, integrais
múltiplas, integrais curvilíneas e de superfície. 2. ed. São Paulo: Makron
Books, 2007.
STEWART, J. Cálculo.v.1. São Paulo: Cencage Learning, 2011.

Bibliografia Complementar:
BARBONI, Ayrton; PAULETTE, Walter. Cálculo e análise: cálculo diferencial
e integral a uma variável. Rio de Janeiro: LTC, 2007.
GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Curso de cálculo, v. 2. 5. ed. Rio de Janeiro:
LTC, 2001.
GUIDORIZZI, H. L. Um curso de cálculo. v. 1. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC,
2000.
MUNEM, Mustafa A.; FOULIS, David J. Cálculo, v. 1. Rio de Janeiro: LTC,
1982.
HUETTENMUELLER, Rhonda. Pré-cálculo sem mistérios. Rio de Janeiro:
Alta Books, 2011.

13 DESENHO TÉCNICO BÁSICO
Ementa: Informações básicas. Sistema de projeção cilíndrico oblíquo:
Perspectiva
isométrica.

cavaleira.
Projeções

Sistema
no

de

primeiro

projeção
diedro.

ortogonal:

Escalas.

Perspectiva

Dimensionamento.

Projeções no terceiro triedro. Vistas auxiliares. Cortes. Introdução ao CAD.
Textos no CAD. Dimensionamento no CAD. Perspectiva Isométrica no CAD.
Plotagem.

Bibliografia Básica:
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FRENCH, T. E.; VIERCK, C. J. Desenho técnico e tecnologia gráfica.
5. ed. São Paulo: Ed. Globo, 1995.
MONTENEGRO, G. A. Desenho arquitetônico. 4. ed. São Paulo: Edgard
Blucher, 2001.
LEAKE, J. Manual de desenho técnico para engenharia: desenho,
modelagem e visualização. Rio de Janeiro: LTC, 2010.

Bibliografia Complementar:
SILVA, Arlindo; RIBEIRO, Carlos Tavares; DIAS, João. Desenho técnico
moderno. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006.
SIMMONS, C. H.; MAGUIRE, D. E. Desenho técnico. São Paulo: Hemus,
2004.
PEREIRA, M. F. Construções rurais. São Paulo: Nobel, 1986.
NEIZEL, Ernst. Desenho técnico para a construção civil. São Paulo: EPU,
1974.
MOLITERNO, A. Caderno de projetos de telhados em estrutura de
madeira. 2. ed. São Paulo: Edgard Blücher ,1999.

14 PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES
Ementa:

Conceitos

fundamentais.

Algoritmos.

Conceitos

básicos

da

linguagem de programação. Estrutura de seleção. Estrutura de repetição.
Estruturas de dados. Modularização. Manipulação de arquivos de dados.
Desenvolvimento de programas em linguagem de alto nível.

Bibliografia Básica:
FARRER, H. Algoritmos estruturados. 3. ed. Rio de Janeiro, 1999.
FORBELLONE, A. L. V. Lógica de programação: a construção de algoritmos
e estruturas de dados. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.
SZWARCFITER, J. L. Estruturas de dados e seus algoritmos. 2. ed. Rio
de Janeiro: LTC, 1994.
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Bibliografia Complementar:
GUIMARÃES, A. de M. Algoritmos e estruturas de dados. Rio de Janeiro:
LTC, 1984.
MANZANO, J. A. N. G. Algoritmos: lógica para desenvolvimento de
programação; 5. ed. São Paulo: Érica, 1996.
WIRTH, N. Algoritmos e estruturas de dados. Rio de Janeiro: LTC, 1999.
PUGA, S. Lógica de programação e estruturas de dados com
aplicações em Java. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2003.
DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J. Java: como programar. 6ª ed. São Paulo:
Pearson Prentice Hall, 2005.

15 QUÍMICA TECNOLÓGICA PARA ENGENHARIA CIVIL
Ementa: Teoria: Equilíbrio em soluções aquosas. Eletroquímica e corrosão.
Atmosfera. Características químicas de materiais utilizados na construção
civil.
Laboratório: Titrimetria. Gravimetria. Ensaios de corrosão. Análise de argila,
cal, gesso, cimento.

Bibliografia Básica:
HISDORF, J. W. Química Tecnológica. São Paulo: Thompson, 2004.
ATKINS, P.; JONES, L. Princípios de química: questionando a vida
moderna e o meio ambiente. Porto Alegre: Artmed, 2000.
TICIANELLI, E. A. Eletroquímica. 2. ed. São Paulo: EDUSP, 2005.

Bibliografia Complementar:
NUNES, L. P. Fundamentos de resistência à corrosão. São Paulo: Interciência,
2006.
ALMEIDA, J. R. L. Eletroquímica: caderno de atividades. São Paulo: policarpo, 2008.
ATKINS, P. W. Físico-Química: fundamentos. 3. ed. São Paulo: LTC, 2003.
NETZ, P. A. Fundamentos de físico-química: uma abordagem conceitual
para as ciências farmacêuticas. Porto Alegre: Artmed, 2002.
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RANGEL, R.N. Prática de físico-química. 3. ed. São Paulo: Edgard Blucher,
1991.
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16 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
Ementa: Introdução e conceituação da matéria. Normalização. Princípio de
ciência dos materiais. Materiais metálicos e aço para construção civil.
Madeiras. Materiais cerâmicos. Materiais aglomerantes. Agregados. Água de
amassamento. Aditivos para concreto. Argamassa. Concreto de cimento
Portland.

Controle

tecnológico

do

concreto.

Polímeros.

Materiais

betuminosos. Materiais de proteção.

Bibliografia Básica:
BERTOLONI, L. Materiais de construção: patologia, reabilitação, prevenção. São
Paulo: Oficina de texto, 2010.
FREIRE, W. J. Tecnologias e materiais alternativos de construção. Campinas:
Unicamp, 2001.
SOUZA, V. C. M. Patologia, recuperação e reforço: estrutura e concreto.
São Paulo: Pini, 2000.

Bibliografia Complementar:
BAUER, L. A. Materiais de Construção. v. 1. 5. ed. São Paulo: LTC, 1998.
BAUER, L. A. Materiais de Construção. v. 2. 5. ed. São Paulo: LTC, 1998.
CHING, Francis D. K. Técnicas de construção ilustradas. 4. ed. Porto
Alegre: Bookman Companhia Ed., 2010.
LEONHARDT, Fritz. Construções de concreto: princípios básicos. Rio de
Janeiro: Interciencia, 1979.
PINI. Construção passo a passo. v. 2. São Paulo: PINI, 2011.

17 TOPOGRAFIA E SENSORIAMENTO REMOTO
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Ementa: Topografia: conceitos e princípios. Levantamento planimétrico.
Levantamento

altimétrico

(nivelamento).

Locações

e

levantamentos.

Eletrônica na topografia. Sensoriamento remoto.

Bibliografia Básica:
CASACA, J. Topografia geral. 4. ed. São Paulo: LTC, 2007.
McCORMAC, J. Topografia. 5. ed. São Paulo: LTC, 2007.
FITZ, P. R. Cartografia básica. 9. ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2008.

Bibliografia Complementar:
COMASTRI, J. A. Topografia altimetria. 3. ed. Viçosa, 2005.
MATOS, A. T. Barragens de terra de pequeno porte. Viçosa: EPU, 2006.
BORGES, A. C. Exercícios de topografia. 3. ed. São Paulo: Edgard
Blucher, 1975.
BORGES, A. C. Topografia aplicada à engenharia civil. v. 1. 2. ed. São
Paulo: Edgard Blucher, 1997.
BORGES, A. C. Topografia aplicada à engenharia civil. v. 2. São Paulo:
Edgard Blucher, 1992.

18 ANÁLISE ESTRUTURAL E RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS I
Ementa: Introdução: Apresentação da disciplina e sua contribuição no
contexto da Engenharia. Cargas Usuais em engenharia Civil e conceitos de
forças. Características geométricas das seções planas. Modelagem das
estruturas de engenharia, com ênfase nas da Civil. Esforços solicitantes em
estruturas lineares: momento fletor e de torção, esforços normais e
cortantes. Tensões e deformações: normais, cisalhantes e de flexão.
Tensões e deformações devidas à torção. Energia de deformação. Estado
plano de tensões e deformações. Introdução à não-linearidade geométrica.

Bibliografia Básica:
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BEER, F. Resistência dos materiais. 4. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2006.
HIBBELER, R. C. Resistência de materiais. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2010.
ASSAN, Aloísio Ernesto. Resistência dos materiais. v. 1. Campinas: Unicamp, 2010.

Bibliografia Complementar:
PROVENZA, Francesco. Resistencia dos materiais. São Paulo: Provenza,
1995.
BAUER, L. A. Materiais de construção. v. 1. e v. 2. Rio de Janeiro: Editora
Livros Técnicos e Científicos, 1994.
BEER, F. Resistência dos Materiais. 4.ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2006.
MELCONIAN, S. Mecânica técnica e resistência dos materiais. São Paulo: Érica,
2002.
BOTELHO, Manoel Henrique Campos. Resistencia dos materiais. São Paulo: Edgard
Blucher, 2008.

19 DESENHO DE EDIFICAÇÕES I
Ementa: Introdução ao desenho arquitetônico: Itens básicos. Desenhos
arquitetônicos: Itens específicos.

Bibliografia Básica:
FRENCH, T. E.; VIERCK, C. J. Desenho técnico e tecnologia gráfica.
5. ed. São Paulo: Ed. Globo, 1995.
MONTENEGRO, G. A. Desenho arquitetônico. 4. ed. São Paulo: Edgard
Blucher, 2001.
LEAKE, J. Manual de desenho técnico para engenharia: desenho,
modelagem e visualização. Rio de Janeiro: LTC, 2010.

Bibliografia Complementar:
YEE, Rendow. Desenho arquitetônico. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.
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CAMPOS NETTO, C. Desenho arquitetônico e design de interiores. 1.
ed. São Paulo: Érica; Saraiva, 2014.
PEREIRA, M. F. Construções rurais. São Paulo: Nobel, 1986.
DAGOSTINO, Frank R. Desenho arquitetônico contemporâneo. São
Paulo: Hemus, 2004.
MOLITERNO, A. Caderno de projetos de telhados em estrutura de
madeira. 2. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 1999.

20 HIDROLOGIA
Ementa: Ciclo hidrológico. Bacia hidrográfica. Escoamento superficial.
Precipitação. Nuvem. Infiltração. Evaporação. Balanço hídrico. Enchentes.
Recursos hídricos.

Bibliografia Básica:
GRIBBIN, J. E. Introdução à hidráulica, hidrologia e gestão de água
pluviais. 4. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2014.
REICHARDT, K.; TIMM, L. C. Solo, planta, atmosfera: conceito, processos
e aplicações. 1. ed. Barueri: Manole, 2004.
VALENTE, O. F. Conservação de nascentes: hidrologia e manejo de bacias
hidrográficas de cabeceiras. Viçosa: Aprenda fácil, 2005.

Bibliografia Complementar:
TUBELIS, A. Conhecimento prático sobre clima e irrigação. Viçosa:
Aprenda Fácil, 2001.
VIANELLO, R. L.; ALVES, A. R. Meteorologia básica e aplicações. Viçosa:
UFV, 2000.
GOMES, A. G. Sistemas de prevenção contra incêndios: sistemas
hidráulicos, sistemas sob comando, rede de hidrantes e sistema automático.
Rio de Janeiro: Interciência, 1998.
ALVAREZ, Carlos; GARCEZ, Lucas Nogueira. Hidrologia. 2. ed. São Paulo:
Edgard Blucher, 1988.
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LIBARDI, Paulo Leonel. Dinâmica da água no solo. 2. ed. São Paulo:
Edusp, 2012.
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21 DIREITO
Ementa: Conceito de lei. Conceito de direito. Direito moral. Fontes do
direito. Hierarquia das leis. Das pessoas. Administração pública. Licitação
pública. Contrato. Contrato individual de trabalho. Salário. Jornada de
trabalho.

Férias.

empreitada.

Terminação

Proteção

ao

do

contrato

consumidor.

de

trabalho.

Proteção

ao

Contrato

meio

de

ambiente.

Reconhecimento, valorização e respeito da diversidade. Relações étnicosociais. Construção da Nação Democrática. Direitos Humanos. Igualdade e
Dignidade humana. Laicidade do Estado.

Bibliografia Básica:
PINHO, R. R.; NASCIMENTO, A. M. Instituições de direito público e
Privado. São Paulo: Atlas, 2000.
BUSHATSKY, Direito do trabalho. São Paulo: Cultural Paulista, 2002.
MEIRELLES, H.L. Direito administrativo brasileiro. 36.ed. São Paulo:
Malheiros, 2010.

Bibliografia Complementar:
GUSMÂO, P. D. de. Introdução ao estudo de direito. 30. ed. rio de
Janeiro: Forense, 2001.
CARNEIRO, Ricardo. Direito ambiental: uma abordagem econômica. Rio de
Janeiro: Forense, 2001.
SARAIVA. CLT. 29. ed. São Paulo: Saraiva, 2002.
TOLOSA FILHO, Benedicto de. Licitações: comentários, teoria e prática. Rio
de Janeiro: Forense, 2000.
JULIÂO, P. A. M. Curso básico de direito previdenciário. Rio de Janeiro:
Forense, 2002.
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22 DESENHO DE EDIFICAÇÕES II
Ementa: Introdução ao desenho arquitetônico: Itens básicos. Desenhos
arquitetônicos: Itens específicos.

Bibliografia Básica:
FRENCH, T. E.; VIERCK, C. J. Desenho técnico e tecnologia gráfica.
5. ed. São Paulo: Ed. Globo, 1995.
MONTENEGRO, G. A. Desenho arquitetônico. 4. ed. São Paulo: Edgard
Blucher, 2001.
LEAKE, J. Manual de desenho técnico para engenharia: desenho,
modelagem e visualização. Rio de Janeiro: LTC, 2010. – 8 exemplares

Bibliografia Complementar:
YEE, Rendow. Desenho arquitetônico. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.
CHING, Francis D. K. Técnicas de construção ilustradas. Porto Alegre:
Artmed, 2010.
PEREIRA, M. F. Construções rurais. São Paulo: Nobel, 1986.
DAGOSTINO, Frank R. Desenho arquitetônico contemporâneo. São
Paulo: Hemus, 2004.
MOLITERNO, A. Caderno de projetos de telhados em estrutura de
madeira. 2. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 1999.

23 ANÁLISE ESTRUTURAL E RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS II
Ementa: Introdução. Cálculo de deslocamentos em estruturas. Processo dos
esforços. Processo dos deslocamentos. Processo de Cross. Introdução à
análise matricial de estruturas pelo processo dos deslocamentos.

Bibliografia Básica:
MCCORMAC, Jack C.; KURBAN, Amir. Análise estrutural. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC,
2009.
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HIBBELER, R. C. Resistência de materiais. 7.ed. São Paulo: Pearson, 2010.
UANG, Chia-Ming; LEET, Kenneth M.; GILBERT, Anne M. Fundamentos da análise
estrutural. 3. ed. São Paulo: Mcgraw Hill - Artmed, 2009.

Bibliografia Complementar:
PROVENZA, Francesco. Resistencia dos materiais. São Paulo: Provenza,
1995.
BAUER, L. A. Materiais de construção. v. 1. e v. 2. Rio de Janeiro: Editora
Livros Técnicos e Científicos, 1994.
BEER, F. Resistência dos Materiais. 4.ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2006.
MELCONIAN, S. Mecânica técnica e resistência dos materiais. São Paulo: Érica,
2002.
BOTELHO, Manoel Henrique Campos. Resistencia dos materiais. São Paulo: Edgard
Blucher, 2008.

24 GEOLOGIA DE ENGENHARIA
Ementa: Dinâmica da Terra. Minerais e rochas. Estruturas geológicas. Mapa
geológico.

Intemperismo.

Conceito

e

classificação

de

solos.

Águas

subterrâneas. Processos erosivos. Movimento de massa. Sondagens direta e
indireta. Geologia e problemas de engenharia. Material de construção.

Bibliografia Básica:
POPP, J. H. Geologia geral. Rio de Janeiro: LTC, 1998.
EMBRAPA. Sistema brasileiro de classificação de solos. 2. ed. Rio de
Janeiro: Embrapa, 2006.
QUAGGIO, J. A. Acidez e calagem em solos tropicais. Campinas:
Instituto Agronômico, 2000.

Bibliografia Complementar:
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MONROE, James S.; WICANDER, Reed. Fundamentos de geologia. São
Paulo: Cengage, 2009.
SUGUIO, Kenitiro. Geologia sedimentar. São Paulo: Edgard Blucher, 2003.
PINTO, C. de S. Curso básico de mecânica dos solos: em 16 aulas. São
Paulo: Oficina de Textos, 2000.
POMEROL, Charles. et al. Princípios de geologia. 14. ed. São Paulo:
Bookman, 2012.
CHIOSSI, Nivaldo. Geologia da engenharia. 3. dd. São Paulo: Oficina de
Textos, 2013.

25 FENÔMENOS DE TRANSPORTE
Ementa: Teoria: Características e propriedades dos fluídos. Estática dos
fluídos. Equações básicas para escoamento de fluídos invíscidos. Análise
dimensional e semelhança dinâmica. Noções de termodinâmica. Noções de
transferência de calor. Medidas de viscosidade, pressão e velocidade.
Visualização de escoamentos. Ensaios em sistemas de ar condicionado.

Bibliografia Básica:

BRAGA FILHO, W. Fenômenos de Transporte para Engenharia. São Paulo: LTC,
2010.
CANEDO, E. L. Fenômenos de Transporte. São Paulo: LTC, 2010.
ROMA, W. N. L. Fenômenos de transporte para engenharia. 2. ed. São Paulo:
Rima, 2006.

Bibliografia Complementar:
LIVI, C. P. Fundamentos de fenômenos de transporte. São Paulo: LTC, 2004.
BIRD, R. B. Fenômenos de transporte. 2. ed. São Paulo: LTC, 2012.
BORGNAKE, C. Fundamentos da Termodinâmica. São Paulo: Edgard Blucher,
2010.
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MORAN, M. J. Princípios de termodinâmica para engenharia. 6. ed. São Paulo:
LTC, 2006.
MALISKA, C. R. Transferência de calor e mecânica dos fluidos computacional.
2. ed. São Paulo: LTC, 2004.
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26 HIDRÁULICA GERAL
Ementa:

Teoria:

Classificação

dos

escoamentos.

Condutos

forçados.

Medidores de vazão. Escoamento em canais. Bombas. Turbinas hidráulicas.
Laboratório: Medidas de vazão. Perda de carga. Ensaios de bombas e
turbinas. Visualização de cavitação.

Bibliografia Básica:
AZEVEDO NETO, J.M. Manual de hidráulica. 8. ed. São Paulo: Edgard
Blucher, 1998.
CREDER, H. Instalações Hidráulicas e Sanitárias. 6. ed. São Paulo: Ltc , 2006.
SANTOS, S. L. dos. Bombas e Instalações Hidráulicas. São Paulo: Ltc, 2007.

Bibliografia Complementar:
GRIBBIN, J. Introdução à hidráulica, hidrologia e gestão de águas pluviais. 3.
ed. Rio de Janeiro: Cengage Learning, 2008.
AKAN, A. OSMAN; HOUGHTALEN, Robert J.; HWANG, Ned H. C. Engenharia
hidráulica. 4. ed. São Paulo: Pearson Brasil, 2012.
MACINTYRE, A. J. Instalações hidráulicas: prediais e indústrias. 4. ed. São
Paulo: Ltc, 2010.
TSUTIYA, M. T. Abastecimento de água. São Paulo: Departamento de
Engenharia Hidráulica e Saneamento da Escola Politécnica da Universidade
de São Paulo, 2000.
VALENTE, O. F. Conservação de nascentes: hidrologia e manejo de bacias
hidrográficas de cabeceiras. Viçosa: Aprenda fácil, 2005.

27 MECÂNICA DOS SOLOS
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Ementa: A mecânica dos solos e a engenharia. O solo sob o ponto de vista
da engenharia. Propriedades e índices do solo. Estrutura dos solos.
Classificação dos solos. Investigação do sub-solo. Tensões geostáticas e
distribuição de tensões nos solos. Propriedades hidráulicas dos solos. Redes
de fluxo. Compressibilidade e adensamento. Resistência ao cisalhamento dos
solos.

Bibliografia Básica:
PINTO, Carlos de Sousa. Curso básico de mecânica dos solos. 3. ed. São
Paulo: Oficina de Textos, 2006.
LEPSCH, I. F. Formação e conservação dos solos. São Paulo: Oficina de
textos, 2002.
CRAIG, R. F. Craig, mecânica dos solos. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015.

Bibliografia Complementar:
BERTONI, J.; LOMBARDI NETO, F. Conservação do solo. São Paulo: Ícone,
1990.
CARVALHO, J. B. Q. Fundamentos da mecânica dos solos. Campina
Grande do Sul: Graf. Marconi, 1997.
SILVEIRA, G.M. Máquinas para colheita e transporte. v.4. Viçosa:
Aprenda Fácil, 2001.
CAPUTO, Homero Pinto. Mecânica dos solos e suas aplicações. v. 2. 6.
ed. Rio de Janeiro: LTC, 1995.
EHRLICH, Maurício; BECKER, Leonardo. Muros e taludes de solo
reforçado. São Paulo: Oficina de textos, 2009.

28 TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL
Ementa: Panorama atual da construção de edifícios no Brasil. O sistema
tradicional de construção. Serviços preliminares. Fundações. Estruturas.
147

Vedações. Telhado. Revestimentos. Impermeabilização. Isolamento térmico
e ventilação natural. Patologia e recuperação dos edifícios. Racionalização e
industrialização da construção civil. Visitas a diferentes obras. Palestras.
Seminários.

Bibliografia Básica:
SOUZA, V. C. M. Patologia, recuperação e reforço: estrutura e concreto.
São Paulo: Pini, 2000.
RAMALHO, C. Projeto de edifícios de alvenaria estrutural. São Paulo: Pini, 2001.
SILVA, V. P. e Estruturas de aço para edifícios: aspectos tecnológicos e de
concepção. São Paulo: Edgard Blucher, 2010.

Bibliografia Complementar:
BAIA, L. L. M. Projeto e execução de revestimento argamassa. São Paulo: O
Nome da Rosa, 2002.
REBELLO, Yopanan. Fundações: Guia prático de projetos, execução. São Paulo:
ZIGURATE, 2008.
MARCELLI, M. Sinistros na construção civil. São Paulo: Pini, 2004.
SCHNAID, Fernando; MILITITSKY, Jarbas; CONSOLI, Nilo Cesar. Patologia das
fundações. 2. ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2008.
CABRAL, José Paulo Saraiva. Gestão da manutenção de equipamentos,
instalações e edifícios. 2. ed. São Paulo: Zamboni, 2009.

29 ESTRUTURAS DE CONCRETO I
Ementa: Alvenaria estrutural. Introdução a estruturas de concreto armado:
lajes,

pilares,

vigas.

Conceitos

básicos

do

projeto

estrutural.

Pré-

dimensionamento de estruturas. Dimensionamento nos estados limites.
Análise matricial.

Bibliografia Básica:
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MARCHETTI, Osvaldemar. Pontes de concreto armado. São Paulo: Edgard
Blucher, 2008.
RAMALHO, M. A.; CORRÊA, M. R. S. Projeto de edifícios de alvenaria
estrutural. São Paulo: PINI, 2003.
LAVAUR, Roger. Tratado de concreto armado: as fundações. v. 2. 3. ed.
São Paulo: Hemus, 2005.

Bibliografia Complementar:
EINSFELD, Ricardo A. Estruturas de concreto para instalações
industriais. São Paulo: Pini, 2013.
HEMERLY, Adriano Chequetto. Concreto armado: novo milênio: cálculo
prático e econômico. 2. ed. São Paulo: Interciência, 2010.
FUSCO, P. B. Técnica de armar as estruturas de concreto. São Paulo:
PINI, 1995.
MAU, S. T. Introdução à análise estrutural: métodos dos deslocamentos.
Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2015.
MARTHA, Luiz Fernando. Análise de Estruturas: conceitos e métodos
básicos. Rio de Janeiro: Campus, 2010.

30 ESTATÍSTICA
Ementa:

Planejamento

Probabilidades.
discretas

e

de

Distribuição

contínuas.

de

experimento.
probabilidade

Distribuições

Estatística
de

amostrais.

variáveis
Teste

de

descritiva.
aleatórias
aderência.

Estimação de parâmetros. Comparação entre duas populações e entre várias
populações. Correlação e regressão.

Bibliografia Básica:
BUSSAB, W. O. W., MORETTIN, P. A. Estatística básica. 5. ed. São Paulo:
Saraiva. 2004.
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VIEIRA, S. Introdução à bioestatística. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2008.
BEIGUELMAN, B. Curso prático de bioestatística. 5. ed. rev. Ribeirão
Preto, SP: FUNPEC Ed., 2002.

Bibliografia Complementar:
COSTA NETO, P. L.O.; CYMBALISTA, M. Probabilidades: resumos teóricos,
exercícios resolvidos, exercícios propostos. São Paulo: Edgard Blücher,
2006.
MARTINS, G. A. Princípios de estatística. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2006.
JULIANELLI, J. R. Curso de análise combinatória e probabilidade:
aprendendo com as resoluções de problemas. Rio de Janeiro: Ciência
Moderna, 2009.
MORETTIN, L. G. Estatística básica: probabilidade. 6. ed. São Paulo:
Makron Books, 1994.
LARSON, R. Estatística aplicada. 6. ed. São Paulo: Pearson Livros, 2016.
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31 FUNDAÇÕES E OBRAS DE TERRA
Ementa: Empuxos de terra. Fundações rasas. Fundações profundas. Projeto
e análise de estruturas de arrimo e de fundações.

Bibliografia Básica:
CINTRA, J. C. A.; AOKI, N. Fundações por estacas: projeto geotécnico. São Paulo:
Oficina de Textos, 2004.
REBELLO, Yopanan. Fundações: guia prático de projetos, execução. São Paulo:
Zigurate, 2008.
ALONSO, Urbano Rodrigues. Dimensionamento de fundações profundas. 2. ed.
São Paulo: Edgard Blucher, 2012.

Bibliografia Complementar:
BOTELHO, M. H. C. Quatro edifícios, cinco locais de implantação, vinte soluções
de fundações. São Paulo: Edgard Blucher, 2002.
ALONSO, Urbano Rodrigues. Previsão e controle das fundações. 2. ed. São Paulo:
Edgard Blucher, 2011.
HACHICH, W. Fundações: teoria e prática. 2. ed. São Paulo: Pini, 2002.
REBELLO, Y. C. P. Fundações: guia prático de projeto, execução e dimensionamento.
São Paulo: Zigurate, 2002.
SCHNAID, F. Ensaios de campo e suas aplicações à engenharia de fundações.
São Paulo: 2000.

32 CIÊNCIAS DO AMBIENTE
Ementa:

Ecologia.

O

desenvolvimento

tecnológico

e

o

crescimento

demográfico: consequências ambientais. Radiações. Aspectos econômicos,
institucionais e legais do controle da degradação ambiental. O engenheiro e
o meio ambiente. Sustentabilidade socioambiental. Estímulo de consciência
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crítica sobre a problemática ambiental e social. Concepção do meio ambiente
em sua totalidade. Interdependência entre o meio natural, o sócioeconomico e o cultural, sob enfoque da sustentabilidade.

Bibliografia Básica:
PRIMACK, R. B. Biologia da conservação. Londrina: E. Rodrigues, 2001.
SILVA, O. F. Direito ambiental e ecologia: aspectos filosóficos e
contemporâneos. Barueri: Manole, 2003.
CAPISTRANO FILHO, D. Da Saúde e das Cidades. São Paulo: Hucitec,
1995.

Bibliografia Complementar:
ODUM, E. P. Fundamentos de ecologia. 5. ed. Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian, 1997.
NOGUEIRA, S. D. Meio ambiente do trabalho: o princípio da prevenção na
vigilância e na saúde ambiental. São Paulo: LTr, 2008.
KNOTHE, G. Manual de biodisel. São Paulo: Edgard Blucher, 2006.
DIAS, Genebaldo Freire. Educação ambiental: princípios e práticas. 9. ed.
São Paulo: Gaia Editora, 2010.
CARVALHO, V. S. de. Educação ambiental urbana. 2. ed. Rio de Janeiro:
Wak, 2008.

33 ESTRUTURAS DE CONCRETO II
Ementa: Introdução ao método dos elementos finitos. Aplicação de métodos
numéricos

na

análise

de

estruturas

e

utilização

de

programas

computacionais. Estruturas de concreto armado. Estrutura de concreto
protendido. Pontes e estruturas especiais.

Bibliografia Básica:
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MARCHETTI, Osvaldemar. Pontes de concreto armado. São Paulo: Edgard
Blucher, 2008.
CHOLFE, L. Concreto protendido: teoria e prática. São Paulo: Pini, 2013.
LEONHARDT, Fritz. Construções de concreto: princípios básicos. v. 1. Rio
de Janeiro: Interciência, 1979.

Bibliografia Complementar:
CARVALHO, Roberto Chust. Cálculo e detalhamento de estruturas
usuais de concreto armado. São Paulo: EDUFSCAR, 2013.
BOTELHO, Manoel Henrique Campos. Concreto armado eu te amo: Para
Arquitetos. São Paulo: Blucher, 2010.
MARCHETTI, Osvaldemar. Pontes de concreto armado. São Paulo:
Blucher, 2008.
SOUZA, V. C. M. Patologia, recuperação e reforço de estruturas de
concreto. São Paulo: PINI, 1998.
BOTELHO, Manoel Henrique Campos. Concreto armado eu te amo. v. 2.
São Paulo: Edgar Blucher, 2010.

34 SANEAMENTO AMBIENTAL
Ementa: Sistemas de abastecimento de águas: consumo, captação, adução,
reservação, distribuição. Instalações prediais de água de abastecimento,
tratamento d’água, poluição dos cursos d’água. Autodepuração de águas
residuárias. Sistemas públicos de esgotos: estações elevatórias de esgoto,
tratamento

de

esgotos.

Noções

gerais

sobre

o

problema

do

lixo.

Administração dos sistemas de água e de esgoto.

Bibliografia Básica:
PHILLIP JUNIOR, A. Saneamento, saúde e ambiente: fundamentos para
um desenvolvimento sustentável. Barueri: USP, 2005.
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ALMEIDA-MURADIAN, L. B. Vigilância sanitária: tópicos sobre legislação e
análise de alimentos. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.
MARQUES, M. C. C. Vigilância sanitária: teoria e prática. São Carlos:
Rima, 2006.

Bibliografia Complementar:
CARVALHO, V. S. de. Educação ambiental e desenvolvimento
comunitário. 2. ed. Rio de Janeiro: Wak, 2006.
NOGUEIRA, S. D. Meio ambiente do trabalho: o princípio da prevenção na
vigilância e na saúde ambiental. São Paulo: LTr, 2008.
ALMEIDA FILHO, N. de. Introdução à epidemiologia. 4. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
FLETCHER, R. H. Epidemiologia clínica: elementos essenciais. 4. ed. Porto
Alegre: Artmed, 2006.
CUTOLO, S. A. Reuso de águas residuárias e saúde pública. São Paulo:
FAPESP, 2009.

35 GESTÃO DE OPERAÇÕES
Ementa: Teoria administrativa. Administração de materiais. Administração
de projetos.

Bibliografia Básica:
GONÇALVES, Paulo Sergio. Administração de materiais. 4. ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2013.
DIAS, M. A. P. Administração de materiais: uma abordagem logística.
São Paulo: Atlas, 2000.
CHIAVENATO, I. Introdução à teoria geral da administração. Rio de
Janeiro: Campus, 2002.
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Bibliografia Complementar:
CHIAVENATO, I. Administração da Produção. Rio de Janeiro: Campus,
2002.
CHIAVENATO, I. Teoria geral da administração. v. 1. Rio de Janeiro:
Campus, 2001.
CHIAVENATO, I. Teoria geral da administração. v. 2. Rio de Janeiro:
Campus, 2001.
RUANO, A. M. Gestão por competências: uma perspectiva para a
consolidação da gestão estratégica de recursos humanos. Rio de Janeiro:
Qualitymark, 2007.
CHIAVENATO, I. Iniciação a Administração Geral. 2. ed. São Paulo:
Makron Book, 2004.
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36 ELETRÔNICA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Ementa: Conceitos básicos. Circuitos resistivos em regime de corrente
contínua. Teoria de circuitos em regime permanente senoidal. Potência e
correção de

fator de potência. Sistemas trifásicos. Transformadores.

Introdução a Instalações elétricas prediais. Iluminação residencial. Previsão
de cargas e divisão das instalações elétricas. Projeto unifilar. Fornecimento
de energia. Condutores elétricos. Eletrodutos para instalações elétricas.
Proteção em instalações elétricas prediais.

Bibliografia Básica:
CREDER, H. Instalações elétricas. 15. ed. São Paulo: LTC, 2007.
MAMEDE FILHO, J. Instalações elétricas industriais. 8. ed. São Paulo: LTC, 2010.
NISKIER, J. Manual de Instalações Elétricas. São Paulo: LTC, 2005.

Bibliografia Complementar:
FALCONE, B. Corrente Alternada e Elementos da Eletrônica: curso de
eletrotécnica. v. 2. São Paulo: Hemus, 2002.
AIUB, José Eduardo; FILONI, Enio. Eletrônica: eletricidade: corrente contínua. São
Paulo: Erica, 2003.
MALVINO, A. Eletrônica. v. 1. 7. ed. Porto Alegre: Mcgraw Hill, 2008.
TURNER, L. W. Manual básico de eletrônica. São Paulo: Hemus, 2004.
SAY, M. G. Eletricidade geral: eletrotécnica. São Paulo: Hemus, c2004.

37 ESTRUTURAS METÁLICAS
Ementa:

Introdução

a

estruturas

de

aço.

Propriedades

dos

aços.

Dimensionamento nos estados limites. Perfis estruturais, classe dos perfis e
materiais disponíveis no mercado. Diagrama tensão-deformação. Barras
tracionadas e comprimidas. Flambagem inelástica. Ligações parafusadas.
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Ligações soldadas. Simbologia. Vigas de aço. Flambagem local de alma e de
mesa comprimida. Flambagem lateral por torção. Vigas a flexão. Resistência
ao esforço cortante. Pinturas de proteção. Resistência ao fogo.

Bibliografia Básica:
PINHEIRO, A. C. F. B. Estruturas metálicas: cálculo, detalhes, exercícios e
projetos. 2. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2001.
PFEIL, W. Estruturas de aço: dimensionamento prático de acordo com a
NBR 8800:2008. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC Ed., 2014.
SILVA, V. P. e. Estruturas de aço para edifícios: aspectos tecnológicos e
de concepção. São Paulo: Blücher, 2010.

Bibliografia Complementar:
BELLEI, I. Edifícios industriais em aço. 2. Ed. São Paulo: Editora PINI,
1999.
REBELLO, Y. C. P. Estruturas de aço, concreto e madeira. Rio de Janeiro:
Zigurate, 2002.
RUTMAN, Jacques. Estruturas metálicas: projetos e detalhes. São Paulo: J. J. Carol,
2014.
MARGARIDO, Aluízio Fontana. Fundamentos de estruturas: um programa para
arquitetos e engenheiros que se iniciam no estudo das estruturas. 6. ed. São Paulo:
Zigurate, 2003.
REBELLO, Yopanan Conrado Pereira. A concepção estrutural e a arquitetura. 8.
ed. São Paulo: Zigurate, 2003.

38 TEORIA E OTIMIZAÇÃO DE SISTEMAS
Ementa: Conceitos básicos em teoria de sistemas. A abordagem sistêmica.
Classificação dos sistemas e natureza dos processos. Modulação. Proteção
de sistemas. Objetivos e aplicabilidade da pesquisa operacional. Modelagem
de problemas. Programação linear. Teoria de grafos. Teoria de filas.
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Bibliografia Básica:
CAIXETA FILHO, J.V. Pesquisa operacional. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2009.
BARREIRA, Luis; VALLS, Claudia. Teoria dos sistemas dinâmicos. São
Paulo: Livraria da física, 2012.
ZORNIG, Peter. Introdução a programação não linear. Brasília: UNB, 2011.

Bibliografia Complementar:
SANTOS, Nathan Moreira dos. Vetores e matrizes. 1. ed. São Paulo:
Thomson Pioneira, 2007.
WIERING, Bruno. Matrizes, determinantes e equações lineares. 1. ed.
São Paulo: Ciência Moderna, 2011.
KWONG, Wu Hong. Programação linear. São Carlos: EDUFSCAR, 2013.
TAHA, H. Pesquisa Operacional. 8. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2008.
FOGLIATTI, Maria Cristina; MATTOS, Nelia Maria Costa. Teoria de filas. São Paulo:
Interciência, 2006.

39 PSICOLOGIA SOCIAL, ORGANIZACIONAL E DO TRABALHO
Ementa: Introdução – Psicologia Aplicada ao contexto organizacional. O ser
humano no contexto organizacional; Concepções de homem e suas
implicações sobre as relações de trabalho. A administração de pessoal.

Bibliografia Básica:
GUÉRIN, F. Compreender o trabalho para transformá-lo: a prática da
ergonomia. Paulo: Edgard Blüncher, 2001.
BOCK, A. M. F. O. Psicologias: uma introdução ao estudo de psicologia. São
Paulo: Saraiva, 2000.
BRAGHIROLLI, E.M. Psicologia geral. 24.ed. Petrópolis: Vozes, 2004.

Bibliografia Complementar:
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BELLUSCI, S. M. Doenças profissionais ou do trabalho. 3. ed. São Paulo:
Senac, 2001.
BEE, H. O Ciclo Vital. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998.
BERGERET, J. A Personalidade Normal E Patológica. Porto Alegre:
Artmed, 1998.
DAVIDOFF, L. L. Introdução à psicologia. 3. ed. São Paulo: Makrons
Books, 2001.
SCALDELAI, A. V. Manual prático de saúde e segurança do trabalho.
São Caetano do Sul: Yendis, 2009.

40

DIREITOS

HUMANOS

E

DIVERSIDADES

SOCIO

ETNICO

CULTURAIS
Ementa: Justiça socioambiental e direitos humanos; direito humano ao
meio ambiente sadio; educação ambiental e direitos humanos; educação das
relações étnico-raciais e direitos humanos; acesso à justiça e direitos
humanos; desenvolvimento e direitos humanos; diversidade e direitos
humanos; democracia e direitos humanos; participação e controle social e
direitos humanos; identidade de gênero e direitos humanos; orientação
sexual

e

direitos

humanos;

liberdade

religiosa

e

direitos

humanos;

interculturalidade e direitos humanos; democratização da comunicação e
direitos humanos; combate às violências; mediação de conflitos.

Bibliografia Básica:
HERKENHOFF, J. B. Curso de direitos humanos: gênese dos direitos
humanos. São Paulo: Acadêmica, 1994.
BOBBIO, N. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992.
GUERRA, S. C. S. Direitos humanos e cidadania. São Paulo: Atlas, 2012.

Bibliografia Complementar:
BARBUJANI, G. A invenção das raças: existem mesmo raças humanas?
Diversidade e preconceito racial. São Paulo: contexto, 1997.

159

BEAUDOIN, M. Bullyng e desrespeito. Porto Alegre: ARTMED, 2006.
BERGER, P. I. A construção social da realidade. 18. ed. Petrópolis:
Vozes, 1999.
BERND, Z. O que é negritude. São Paulo: Brasilense, 1998.
DALLARI, Dalmo de Abreu. Direitos humanos e cidadania. São Paulo:
Moderna, 1998.

41 ARQUITETURA E URBANISMO
Ementa: Introdução à arquitetura. História da arquitetura. Parâmetros
funcionais. Antopometria: equipamentos e mobiliários. Legislação Edilícia.
Projetos Arquitetônicos. Habitação popular e autoconstrução. Introdução ao
urbanismo. Síntese histórica da evolução urbana. Técnicas de planejamento
do solo urbano. Tendência da urbanização brasileira. Globalização e o futuro
das

cidades

brasileiras.

Legislação

urbanística.

Planos

urbanísticos.

Planejamento ambiental.

Bibliografia Básica:
PANERAI, Philip. Análise urbana: arquitetura e urbanismo. Brasília: UNB, 2006.
VARGAS, Heliana Comin; PERRONE, Rafael Antonio Cunha. Fundamentos de
projeto: arquitetura e urbanismo. São Paulo: EDUSP, 2014.
SILVA, Antonio Carlos Rodrigues. Desenho de vegetação em arquitetura e
urbanismo. São Paulo: Edgard Blucher, 2009.

Bibliografia Complementar:
AGOSTINHO, Oswaldo Luiz. Tolerâncias, ajustes, desvios e análise de
dimensões. São Paulo: Edgard Blücher, 1995.
HOLANDA, Frederico de. O espaço de exceção: arquitetura e urbanismo. Brasília:
UNB, 2002.
GEHL, Jan. Cidades para pessoas. 2. ed. São Paulo: Perspectiva, 2014.
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CAMPOS NETTO, Claudia. Desenho arquitetônico e design de interiores. São
Paulo: Saraiva; Érica, 2014.
LEITE, CARLOS. Cidades sustentáveis, cidades inteligentes. São Paulo:
Bookman Companhia Ed., 2012.

9º SEMESTRE

42 INSTALAÇÕES PREDIAIS
Ementa: Instalações prediais hidráulico-sanitárias, de eletricidade, de gás,
de ar condicionado, de telefonia, de rede digital e de tv.

Bibliografia Básica:
CAVALIN, G.; CERVELIN, S. Instalações elétricas prediais: teoria e prática. 14.
ed. São Paulo: Erica, 2002.
LIMA FILHO, D. L. Projetos de instalações elétricas prediais. 12. ed.
São Paulo: Érica,1999.
RAMALHO C. Projeto de Edifícios de Alvenaria Estrutural. São Paulo: Pini,
2001.

Bibliografia Complementar:
CREDER, H. Instalações Hidráulicas e Sanitárias. 6. ed. São Paulo: Ltc, 2006.
MACINTYRE, A. J. Instalações Hidráulicas: Prediais e Industriais. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 1995.
MACINTYR, A. J. Instalações hidráulicas: prediais e industriais. 4. ed. São Paulo:
LTC; Gen, 2010.
SARAIVA J.P.C. Gestão da manutenção de equipamentos, instalações e
edifícios. 2.ed. São Paulo:
BELLEI, I. Edifícios industriais em aço. 2. ed. São Paulo: Editora PINI,
1999.

43 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
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Ementa: A questão ambiental no contexto contemporâneo. Concepção de
Meio Ambiente. A construção do conhecimento em Educação Ambiental. O
processo de institucionalização da Educação Ambiental no Brasil. Educação
Ambiental: Evolução, marcos referenciais nacionais e internacionais. Função,
objetivos e princípios norteadores. Legislação e Educação Ambiental: A
Política Nacional de Educação Ambiental. Educação Ambiental e Políticas
Públicas. Meio Ambiente e o Direito Ambiental. Concepção de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável. Responsabilidade Ambiental.

Bibliografia Básica
MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários a educação do futuro. São
Paulo: Cortez, 2003.
REIGOTA, M. Meio ambiente e representação social. São Paulo: Cortez,
2010.
SILVA,

O

F.

Direito

ambiental

e

ecologia:

aspectos

filosóficos

contemporâneos. São Paulo: Manole, 2003.

Bibliografia Complementar
BONILLA, J. A. Fundamentos da agricultura ecológica. São Paulo: Nobel,
1992.
SILVA, M. L. da. Economia florestal. 2. ed. Viçosa: UFV, 2005.
GRUN, Mauro. Ética e educação ambiental. 8. ed. São Paulo: Papirus,
1996.
DIAS, Genebaldo Freire. Educação ambiental: princípios e práticas. 9. ed.
São Paulo: Gaia Editora, 2010.
MILLER, G. T. Ciência ambiental. 14. ed. Rio de Janeiro: Cengage
Learning, 2015.

44 GERENCIAMENTO NA CONSTRUÇÃO CIVIL
Ementa: O engenheiro civil e o exercício profissional. Organização das
empresas

de

construção

civil.

Canteiros

de

obras.

Sistemas

de

gerenciamentos. Planejamento de empreendimentos. Controle operacional,
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custos, administração de suprimentos, orçamentos, cronogramas e formação
de preços. Sistemas de decisões na empresa. Sistema de gestão da
qualidade para empresas construtoras.

Bibliografia Básica:
DYM, C. L. Introdução à engenharia: uma abordagem baseada em
projeto. 3.ed. Porto Alegre: Bookman, 2010.
WOODHEAD, Ronald W.; HALPIN, Daniel W. Administração da construção
civil. 2.ed. São Paulo: LTC, 2004.
XAVIER, Luiz Fernando da Silva; MELO, Maury; XAVIER, Carlos Magno da Silva.
Gerenciamento de projetos de construção civil. Local: BRASPORT, 2014.

Bibliografia Complementar:
SALIM, C.S. Construindo planos de negócios. 3.ed. Rio de Janeiro:
ELSEVIER, 2005.
TISAKA, Maçahiko. Orçamento na construção civil: consultoria, projeto e
execução. 2. ed. São Paulo: Pini, 2011.
NOGUEIRA, Carnot Leal. Auditoria de qualidade de obras públicas. São Paulo:
Pini, 2008.
RIBEIRO B. Mestre de obras: gestão básica para construção civil. São Paulo: Érica,
2011.
WANKE, P. Gestão de estoques na cadeia de suprimentos. 3.ed. São
Paulo: Atlas, 2011.

45 ESTRUTURAS DE MADEIRA
Ementa: Propriedades físicas e mecânicas. Noções de projeto Estados
limites.

Esforços

de

compressão,

tração

e

cisalhamento.

Ligações:

sambladuras, pregos e parafusos. Flexão simples e composta.

Bibliografia Básica:
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MOLITERNO, Antônio. Caderno de Projetos de Telhados em Estruturas
de Madeira. 2ª. Ed. São Paulo: Edgard Blücher Ltda.1999.
PFEIL, Walter; PFEIL, Michelle S. Estruturas de Madeira. Rio de Janeiro,
LTC – Livros Técnicos e Científicos Editora, 6. ed. 2003.
CALIL Júnior, Carlitos; LAHR, Francisco A. R. e DIAS, Antonio A.
Dimensionamento de elementos de estruturais de madeira. São
Paulo, Editora Manole Ltda., 2003.

Bibliografia Complementar:
CALIL JUNIOR, C. Coberturas em Estruturas de Madeira: exemplos de cálculo.
São Paulo: Editora Pini. 2010.
CACHIM, Paulo Barreto. Construção em madeira: a madeira como material de
construção. 2. Ed. São Paulo: Publindustria, 2014.
NENENEWITZ, I. et al. Manual de tecnologia da madeira. 2. ed. São
Paulo: Edgard Blucher, 2012.
CALIL, Carlito; MOLINA, Julio Cesar; GUTEMBERG, Pedro; FERNANDA, Erica.
Manual de projeto e construção de passarelas com estruturas de
madeira. São Paulo: Pini, 2012.
ALVIM, Ricardo De C. Projeto De Estruturas De Madeira. São Paulo:
Edgard Blucher, 2009.

46 TRANSPORTES
Ementa:

Vias

terrestres:

tipos

e

finalidades.

Projeto

geométrico:

concordâncias horizontais e verticais. Terraplenagem: equipamentos, cortes,
aterros,e compactação. Drenagem: tipos e funções, drenagem superficial e
profunda. Pavimentação: tipos e características estruturais, pavimentos
rígidos, flexíveis e articulados. Transporte aéreo. Transporte rodoviário de
cargas perigosas. Transporte metroviário. Transporte ferroviário. Transporte
fluvial. Gestão de sistemas de transportes.

Bibliografia Básica:
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CAIXETA FILHO, J. V. Gestão logística do transporte de cargas. São Paulo: Atlas,
2009.
VALENTE, A. M.; PASSAGLIA, E.; NOVAES A. G. Gerenciamento de
transporte e frotas. 2. ed. Rio de Janeiro: Cengage Learning, 2008.
RODRIGUES, P. R. A. Introdução aos sistemas de transporte no Brasil e a
logística internacional. 2. ed. São Paulo: Aduaneiras, 2008.

Bibliografia Complementar:
CORREIA, Germano Manuel. Sistemas de transporte de cargas. Rio de
Janeiro: Edifeo, 2013.
SCHLÜTER, Mauro Roberto. Sistemas logísticos de transportes. Curitiba:
IBPEX, 2012.
SANTOS, S. Qualidade e produtividade nos transportes. Rio de Janeiro:
Cengage Learning, 2008.
BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos. 5. ed.
Porto Alegre: Bookman, 2006.
REIS, R. C. Manual de transporte vertical em edifícios. São Paulo: Pini, 2001.

47 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I
Ementa: A ciência e do método científico, Conceito e tipos de pesquisa:
pesquisa Métodos quantitativos e qualitativos, A observação assistemática,
sistemática e experimental, Hipóteses: conceituação, tipos e qualidades,
Variáveis: em
entre elas,

relação ao mesmo e a outros fenômenos, tipos e relações
Experimentação, indução, análise e síntese, leis e teoria,

Procedimentos de uma investigação, A escolha do assunto, Formulação do
problema, Estudos exploratórios, Coleta, análise e interpretação de dados,
Estruturação de um projeto de pesquisa; A organização e a redação,
Apresentação de pesquisas e trabalhos científicos. Desenvolvimento de um
projeto na área de engenharia.

Bibliografia Básica:
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SALOMON, D. V. Como fazer uma monografia: elementos de metodologia do
trabalho científico. 11. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010.
SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 22. ed. São Paulo: Cortez,
2000.
LAKATOS, E. M. Metodologia do trabalho científico. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2001.

Bibliografia Complementar:
CRUZ. C. Metodologia cientifica: teoria e prática. Rio de Janeiro: Axcel Books, 2003.
ECO, Umberto. Como se faz uma tese. São Paulo: Perspectiva, 1999.
LAKATOS, E. M., MARCONI, M. A. Metodologia científica. 3. ed. São Paulo: Atlas.
2000.
MINAYO, M. C. S. Pesquisa social. Petrópolis: Vozes, 2000.
WEIL, P. Rumo à nova transdiciplinaridade. São Paulo: Summus, 1993.

10º SEMESTRE

48 EIXO INTEGRADOR I
Ementa: Fazer a inter-relação e a integração entre as diversas áreas do
saber estudadas no curso até o semestre de oferta da mesma, e, o professor
responsável pela mesma terá a responsabilidade de conduzir o eixo
integrador

através

de

proposição

de

problemas

contextualizados,

previamente organizados, que necessitem dos conhecimentos adquiridos nas
disciplinas cursadas.
Bibliografia Básica:
Toda Bibliografia disponível para o curso.

Bibliografia Complementar:
Toda Bibliografia disponível para o curso.
49 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II
Ementa: A ciência e do método científico, Conceito e tipos de pesquisa:
pesquisa Métodos quantitativos e qualitativos, A observação assistemática,
sistemática e experimental, Hipóteses: conceituação, tipos e qualidades,
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Variáveis: em relação ao mesmo e a outros fenômenos, tipos e relações
entre elas,

Experimentação, indução, análise e síntese, leis e teoria,

Procedimentos de uma investigação, A escolha do assunto, Formulação do
problema, Estudos exploratórios, Coleta, análise e interpretação de dados,
Estruturação de um projeto de pesquisa; A organização e a redação,
Apresentação de pesquisas e trabalhos científicos. Desenvolvimento de um
projeto na área de engenharia.

Bibliografia Básica:
SALOMON, D. V. Como fazer uma monografia: elementos de metodologia do
trabalho científico. 11. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010.
SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 22. ed. São Paulo: Cortez,
2000.
LAKATOS, E. M. Metodologia do trabalho científico. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2001.

Bibliografia Complementar:
CRUZ. C. Metodologia cientifica: teoria e prática. Rio de Janeiro: Axcel Books, 2003.
ECO, Umberto. Como se faz uma tese. São Paulo: Perspectiva, 1999.
LAKATOS, E. M., MARCONI, M. A. Metodologia científica. 3. ed. São Paulo: Atlas.
2000.
MINAYO, M. C. S. Pesquisa social. Petrópolis: Vozes, 2000.
WEIL, P. Rumo à nova transdiciplinaridade. São Paulo: Summus, 1993.

50 ESTÁGIO SUPERVISIONADO
Toda a bibliografia disponível para o curso.

51 ORIENTAÇÃO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO
Toda a bibliografia disponível para o curso.
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3.9. Estágio Curricular Supervisionado

Conceito
Lei nº. 11.788/2008
A Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 (D.O.U. de 26/09/2008),
que dispõe sobre estágio de estudantes, assim conveitua estágio em seu
Art.

1º:

“Art.

1o

Estágio

é

ato

educativo

escolar

supervisionado,

desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o
trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular
em instituições de educação superior...” e outras modalidades de ensino.
Acrescenta, em seu § 1o O estágio faz parte do projeto pedagógico do
curso, além de integrar o itinerário formativo do educando.
Explicitando, significa o período que o acadêmico dispõe para realizar,
na prática, o aprendizado obtido em sala de aula e em outros espaços de
ensino-aprendizagem; ou seja, é o período de estudos práticos, exigido
como parte integrante dos currículos para obtenção do título. É considerado,
ainda, como período probatório, durante o qual uma pessoa exerce uma
atividade temporária numa empresa.

Portanto, todo período em que o

aluno se aplica para adquirir aprendizagem e experiência em determinada
área, podemos denominar de estágio. Isto responde ao que dispõe o Art. 2º,
§ 3o da Lei de estágio que estabelece: “As atividades de extensão, de
monitorias e de iniciação científica na educação superior, desenvolvidas pelo
estudante, somente poderão ser equiparadas ao estágio em caso de
previsão no projeto pedagógico do curso”.

Significado

O acadêmico, quando chega a uma Instituição de Ensino Superior, seja
ela pública ou privada, tem pouca ou nenhuma compreensão real significado
da palavra estágio; mas, aos poucos, vai tomando consciência da sua real
importância, tanto na vida acadêmica quanto para a vida profissional futura.
A função do estágio é colocar o acadêmico frente às questões do dia-a-dia
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de sua profissão, favorecendo, sobremaneira, o desenvolvimento de suas
habilidades específicas na articulação entre teoria e prática, e na busca de
soluções de problemas. Para tanto, o acadêmico terá, através do estágio, a
oportunidade de vivenciar as práticas, conhecer a realidade, entrar em
contato e se relacionar com os profissionais de sua área de atuação futura,
através de experiências vivenciadas neste período precioso em sua vida.

Objetivos do Estágio Supervisionado

Em seu Art. 1º § 2º, a Lei nº 11.788/2008, define o objetivo geral do
estágio, em qualquer modalidade de ensino “O estágio visa ao aprendizado
de competências próprias da atividade profissional e à contextualização
curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e
para o trabalho”. E no Art. 2º § 1o “Estágio obrigatório é aquele definido
como tal no projeto do curso, cuja carga horária é requisito para aprovação
e obtenção de diploma”.
O Estágio Supervisionado em ENGENHARIA CIVIL da FACULDADE DE
CIÊNCIAS SOCIAIS E AGRÁRIAS DE ITAPEVA - FAIT visa a proporcionar o
crescimento profissional de seus alunos mediante uma dinâmica de
condições e de situações que os tornem aprimorados em sua técnica,
partícipes

do

grupo

profissional

e

mais

conscientes

de

suas

responsabilidades com a pessoa humana, permitindo, sobremaneira, a
aprendizagem de técnicas pela prática; e, acima de tudo, proporcionar ao
acadêmico a complementação educacional e prática profissional, mediante
sua efetiva participação no desenvolvimento dos programas e planos de
trabalhos afetos à unidade organizacional onde se realize o estágio, ou seja,
à parte concedente.
Para tanto, cabe ao acadêmico cumprir o treinamento oferecido pela
FAIT, através da Coordenação de Estágio do Curso de ENGENHARIA CIVIL.
Assim sendo, o Estágio Supervisionado em ENGENHARIA CIVIL deve
proporcionar contato com a profissão futura por meio de uma prática efetiva
voltada ao desenvolvimento da consciência

profissional

em

seus

169

acadêmicos,

oferecendo-lhe

oportunidades

para

levantar

e

investigar

problemas técnicos, reais, sob orientação segura e cuidadosa de seus
professores orientadores, sob a chancela do supervisor da parte concedente
e do Coordenador de Estágio.
A formação acadêmica tem como base o fornecimento ao aluno de
conhecimentos teórico-práticos e científicos do aluno, requeridos para o
exercício das competências e habilidades específicas, definidas nas Diretrizes
Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em ENGENHARIA CIVIL,
formando profissionais técnica e politicamente competentes, para atuar na
realidade

local

e

regional;

para

o

gerenciamento

dos

serviços

de

ENGENHARIA CIVIL; zelando pelo cumprimento da legislação do exercício
profissional da ENGENHARIA CIVIL; buscando, para este exercício, inovações
científicas,

tecnológicas,

políticas

e

legais

que

contribuam

para

o

desenvolvimento da ENGENHARIA CIVIL profissional, e para o contexto do
País; e reconhecendo, desde o início do curso, a autoridade e as diretrizes
operacionais emanadas do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura –
CREA o se órgão de classe profissional.

Objetivos específicos

Como desdobramento do objetivo geral do Estágio Supervisionado,
definido pela Lei nº 11.788/2008, em seu Art. 1º § 2º, foram propostos os
objetivos específicos para o Curso de Graduação em Engenharia Civil, em
pauta:

- proporcionar a articulação entre a teoria e a prática de ENGENHARIA
CIVIL, possibilitando ao aluno uma visão holística, humanista e
interdisciplinar, doas processos implicados e de seus resultados;
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-

habilitar

o

aluno

para

o

planejamento,

Sistematização

e

Gerenciamento das ações da ENGENHARIA CIVIL, nas diferentes
especialidades da prática profissional;
- desenvolver competências e habilidades psicomotoras, cognitivas,
reflexivas, críticas e criativas necessárias à atuação em ENGENHARIA
CIVIL;
- integrar as ações de ENGENHARIA CIVIL às ações multiprofissionais,
incrementando a visão sistêmica da profissão e da prática profissional.

3.9.1. REGULAMENTO GERAL DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO DO
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL DA FAIT

I
–
DA
CONSTITUIÇÃO
SUPERVISIONADO

DO

ESTÁGIO

CURRICULAR

Art. 1º - O estágio curricular no curso de Engenharia civil está previsto no
Projeto Pedagógico, bem como na matriz curricular do curso. Segue as
normas preconizadas pelo Núcleo de Estágios da FAIT – NUEST e atende o
disposto na Resolução CNE/CES nº11 de 11 de março de 2002, que institui
as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia
Civil.
Art. 2º - O estágio curricular apresenta caráter obrigatório para os alunos,
tendo suma importância na complementação de estudos, possibilitando a
integração com a prática profissional.

Art. 3º - A programação do estágio é ajustada aos objetivos específicos
do curso de Engenharia Civil da FAIT e durante o processo será observado
a execução dos procedimentos, bem como o acompanhamento de suas
ações para fins de avaliação de desempenho do aluno, pelo professor
orientador de estágio e pelo supervisor de estágio da concedente.
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II – DOS OBJETIVOS DO ESTÁGIO CURRICULAR
SUPERVISIONADO
Art. 4º - São objetivos do estágio curricular supervisionado:
I.

Proporcionar
possibilitando

a

articulação

ao

aluno

entre

uma

a

visão

teoria

e

holística,

a

prática,

humanista

e

interdisciplinar, dos processos implicados e de seus resultados;
II.

Habilitar

o

aluno

para

o

planejamento,

sistematização

e

gerenciamento das ações, nas diferentes especialidades da
prática profissional;
III.

Desenvolver

competências

e

habilidades

psicomotoras,

cognitivas, reflexivas, críticas e criativas necessárias à atuação;
IV.

Integrar

as

ações

de

área

às

ações

multiprofissionais,

incrementando a visão sistêmica da profissão e da prática
profissional.
V.

Proporcionar

ao

aluno

o

acompanhamento

das

atividades

desenvolvidas pelo engenheiro civil nos diversos campos de
atuação;
VI.

Estimular o desenvolvimento das potencialidades individuais dos
acadêmicos,

com

o

objetivo

de

formar

profissionais

empreendedores;
VII.

Estimular a busca do aprimoramento pessoal e profissional além
de desenvolver no aluno o senso de conscientização das
limitações e deficiências individuais;

VIII. Conscientizar o acadêmico quanto à importância do trabalho em
equipe no desenvolvimento das atividades profissionais.

III – DA DURAÇÃO DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO

Art. 5º - O Estágio do Curso de Engenharia Civil da FAIT é desenvolvido
no 10º semestre, respeitando o conteúdo programático das ementas,
procurando oferecer ao aluno, complementação e vivência dos conteúdos
obtidos em sala de aula.
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Art. 6º - No 10º semestre será desenvolvido Estagio Supervisionado com
carga horária total de 480 horas, em empresas nas diversas áreas da
engenharia conveniados com o NUEST, a escolha do aluno estagiário:
Parágrafo único - Terá cumprido o estágio supervisionado em engenharia
civil, o aluno que obtiver nota igual ou superior a 7,0 na disciplina Estagio
Supervisionado e 100% de presença nas atividades de estagio, no
semestre.

IV – DOS LOCAIS PARA A REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO
SUPERVISIONADO

Art. 7° - A carga horária do estágio deverá ser cumprida em situações
reais

de vida e de

trabalho, e desta

forma poderá ocorrer em

estabelecimentos conveniados através do Núcleo de Estágios da FAIT –
NUEST, tais como:

I.

Empresas que atuam nas áreas de engenharia, atuando em
execução de obras e elaboração de projetos.

II.

Estabelecimentos da área de empreendimentos imobiliários, que
tenha atuação nas áreas da engenharia e possua no seu quadro de
funcionários, profissional registrado no CREA.

III.

Estabelecimentos relativos à indústria, que tenha atuação nas áreas
da engenharia e possua no seu quadro de funcionários, profissional
registrado no CREA.

IV.

Profissionais liberais, registrados no CREA, que atuem em execução
de obras, tendo o estagiário que apresentar juntamente com o
controle de frequência, ART de execução da obra acompanhada,
emitida pelo profissional concedente do estágio.
V – DA ORGANIZAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO
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Art. 8° - A organização do estágio supervisionado fica a cargo do
Colegiado do Curso em questão, da FAIT, cujas normas devem ser
homologadas pelo Conselho de Pesquisa, Ensino e Extensão da Instituição.

VI – ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR ORIENTADOR DO ESTÁGIO
SUPERVISIONADO

Art. 9° - Além do Supervisor da Instituição concedente, o estágio
supervisionado em pauta, conta com um professor orientador de estágio,
cujas competências, junto ao Coordenador do Curso de Engenharia Civil
são:
I.

Acompanhar a expedição e assinatura dos convênios entre as
Instituições concedentes ou receptoras e a FAIT;

II.

Analisar,

preliminarmente,

concedente

ou

as

receptora,

se

condições
sugerida

da
pelo

Instituição
acadêmico-

estagiário, quanto às reais condições de aprendizado do
estagiário, no que tange à sua adequação à formação cultural e
profissional do educando;
III.

Orientar o preenchimento de documentos, ou elaboração, do
relatório, por parte do acadêmico-estagiário;

IV.

Orientar a elaboração ou reelaboração de normas ou
critérios específicos para a realização das atividades de estágio
com base neste regulamento;

V.
VI.

Orientar os acadêmicos quanto à área de estágio;
Organizar e manter cadastros de instituições que oferecem
vagas para Estágio;

VII.

Acompanhar a avaliação do acadêmico-estagiário durante o
bimestre, expedindo, no final, uma nota que será encaminhada
para Secretaria Geral da FAIT;

VIII.

Promover

e

divulgar

as

oportunidades

de

Estágios,

mediante eventos realizados nos cursos ministrados.
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VII – DAS ATRIBUIÇÕES DO ESTAGIÁRIO

Art. 10 - As atribuições do estagiário são:

I.
II.

Obedecer ao Código de Ética Profissional;
Manter, em relação às pessoas da empresa concedente do
estágio, atitudes de constantes respeito e coparticipação, de
forma que as decisões tomadas considerem sempre seus
pontos de vista e suas necessidades em relação ao trabalho;

III.

Comparecer, assiduamente e pontualmente aos encontros de
supervisão,

apresentando

os

registros

processuais

das

atividades desenvolvidas no período correspondente;
IV.

Recusar

a

participação

em

atividades

fora

do

âmbito

acadêmico sem supervisão, sob a pena de prática ilegal do
exercício da profissão;
V.
VI.

Cumprir o Regulamento do Estágio.
O acadêmico-estagiário, desde a celebração do convênio até
o seu término, é o único responsável pelas suas atitudes
pessoais ou danos materiais que causar à Instituição
concedente ou receptora.

Parágrafo único - Em caso de rescisão do convênio por parte da entidade
receptora, cabe ao aluno providenciar outros contatos para reiniciar o
estágio em outra entidade, devendo-se apresentar imediatamente ao
professor orientador, para viabilização da continuidade do mesmo, sob
pena de serem atribuídas faltas presenciais, além de não ser avaliado.

VIII - DAS CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIOS

Art. 11 - Para realizar as atividades de estágio, o aluno deverá estar
regularmente matriculado no curso.
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Parágrafo único - A realização do estágio, por parte do acadêmico de
Engenharia Civil da FAIT, não acarreta vínculo empregatício de qualquer
natureza e não gera encargos sociais.
Art. 11 - A sistemática de encaminhamento dos alunos para os estágios
obedecerá aos critérios estabelecidos pela FAIT, os quais determinarão a
prioridade para a escolha do campo de estágio, sendo o estágio curricular
obrigatório e o aluno deverá concluir a programação do estágio dentro do
período letivo.
Art. 12 - O estágio supervisionado será integralizado após o aluno cumprir
a carga horária total e receber um parecer favorável de aprovação de seu
supervisor de acordo com normas de avaliação.
Art. 13 - O aluno que, por qualquer motivo, deixar de frequentar o
estágio, não poderá requer a declaração de conclusão o Curso de
Engenharia Civil enquanto não cumprir o mesmo.

IX - DAS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DE
ESTÁGIOS

Art. 14 - A realização do estágio supervisionado deve seguir as seguintes
etapas:
I.

O aluno indica ao professor orientador de estágio, a empresa
ou instituição onde pretende realizar o estágio.

II.

O professor, através da direção, oficia à empresa/instituição
indicada, consultando sobre a viabilidade de aceitar o aluno
para o estágio e após resposta da empresa/instituição, a
regularização

de

todos

os

documentos

deverá

ser

providenciada pelo aluno antes da realização do estágio.
III.

O aluno deverá verificar o site da FAIT, e providenciar os
formulários conforme disponibilizado.

IV.

Os alunos deverão preencher todos os formulários exigidos
pela FAIT, assim como aqueles que, porventura, forem
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exigidos pela instituição/órgão concedente do campo de
prática e deverão apresentar ao professor orientador de
estágio, que irá apresentar à coordenadora do curso, dentro
de prazo pré-estabelecido, todos os documentos.
V.

Os documentos, após conferidos serão devolvidos aos alunos,
que deverão entregar para o concedente do estágio a 1ª via da
documentação preenchida e assinada, pela diretora da FAIT e
pelo estudante, assim como guardar a 2ª via do estágio. A 3ª
via do termo de compromisso do estágio vigente deverá ficar
na guarda do aluno depois da conferência do orientador de
estágio.

VI.

Ao término do primeiro bimestre, o aluno deverá encaminhara
ao orientador de estágios, um relatório parcial de suas
atividades,

acompanhado

empresa/instituição,

em

de

impresso

declaração
próprio,

da

atestando

a

execução do trabalho e o registro da frequência no estágio,
para relatório.
VII.

Ao término do segundo bimestre, o aluno deverá encaminhar
um Relatório Final, contendo toda a fundamentação do plano
desenvolvido.

VIII. Após correção pelo professor-orientador, o aluno deverá
colocar em uma pasta o Relatório Final/Caderno de Estágio,
contendo a documentação original, fotos ou outros registros,
seguindo as orientações das “Instruções para elaboração do
Relatório Final - Estágio Supervisionado”.
IX.

Entregar ao professor orientador o Relatório Final ou Caderno
de Estágio devidamente acomodado na pasta para avaliação.

X.

Caso o relatório esteja incompleto ou necessitando correções o
orientador poderá solicitar ao aluno uma correção.

X – DA DOCUMENTAÇÃO E PRÉ-REQUISITOS OBRIGATÓRIOS
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Art. 15 - Os alunos devidamente matriculados nas disciplinas de estágio
deverão apresentar ao professor orientador de estágio, dentro de prazo
pré-estabelecido, os seguintes documentos:

I.

Lista de empresas conveniadas com a FAIT, destacando a
empresa escolhida para a realização do estágio.

II.

OBS: caso a empresa não esteja conveniada deverá ser firmado o
respectivo instrumento jurídico, que deverá ser preenchido,
devidamente assinado, em três vias (1ª via para a Empresa
concedente de estágio, 2ª via o aluno e 3ª via para o NUEST).

III.

Termo de Compromisso Individual, devidamente assinada, em
três vias (1ª via para a Empresa concedente de estágio, 2ª via o
aluno e 3ª via para o NUEST).

IV.

Carta de estágio que deverá ser solicitada pelo aluno na
secretaria.

V.

Carteirinha da faculdade, que deverá ser solicitada na secretaria e
servirá como identificação do aluno no local de estágio.

VI.

Seguro contra acidentes pessoais, em favor do aluno (cópia).

VII.

Carteira de vacinação completa (cópia).

VIII. Cronograma de estágio.

XI – DOS CRITÉRIOS DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

Art. 16 - Cabe ao acadêmico cumprir o programa oferecido pela FAIT,
sendo este acompanhado através do professor orientador de estágio,
observando

o

meio, analisando

sua

racionalidade

e

métodos, em

perquirição formal do desempenho da estrutura, função ou processo
dentro da instituição que desenvolverá seu estágio.

Art. 17 - Acompanham as atividades de estágios os professores
orientadores da IES. Para o desenvolvimento do estágio, são observadas,
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pelos alunos e professores, as Normas Gerais da FAIT, aprovadas pelo
Conselho Superior e pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, e as
normas específicas, que incluem avaliação do estagiário, submetida à
aprovação do colegiado de curso no qual está inserido.

Art. 18 - A avaliação da aprendizagem caracteriza-se no processo
contínuo e acumulativo focalizado no desempenho do aluno, tanto na
prestação de serviços a organização concedente em atividades práticas
correlatas, definidas no Plano de Ensino do Orientador e no projeto de
estágio do aluno-estagiário, com critério de pontuação variando de 0
(zero) a 10 (dez).

Art. 19 - O aluno é considerado aprovado quando alcança a média final
igual ou superior a 7,0 (sete) pontos e frequência igual a 100%.

Art. 20 - Não há abono de faltas e cada aluno deverá, diariamente,
responder à frequência que ficará sob a responsabilidade do supervisor da
concedente.

Art. 21 - A pontualidade e a assiduidade serão consideradas como
critérios de avaliação essenciais para a elaboração da nota. O aluno terá
tolerância de 15 minutos de atraso para o início das atividades, após os
quais o aluno terá falta registrada para todo o período. O aluno deverá
comunicar antecipadamente e por escrito ao seu supervisor, todo horário
não cumprido (atraso ou saída antecipada) e faltas justificadas.
Art. 22 - A avaliação do aluno, em campo de estágio, tem como base os
seguintes aspectos:
I.

Assiduidade;

II.

Pontualidade;

III.

Apresentação pessoal: uniforme e aparência;

IV.

Iniciativa, interesse, maturidade, comprometimento, criatividade;

V.

Relacionamento

com a

equipe, professores, colegas

e
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clientes;
VI.

Preocupação consigo mesmo, com

as tarefas, com

os

colegas e a Instituição;
VII.

Postura comportamental, ética e profissional;

VIII. Motivação e envolvimento;
IX.

Responsabilidade;

X.

Liderança;

XI.

Aceitação positiva de críticas;

XII.

Execução das atividades, cumprimento de prazos e horários;

XIII. Produtividade;
XIV. Habilidade para técnicas específicas;
XV.

Habilidade de comunicação oral e escrita;

XVI. Domínio da terminologia própria;
XVII. Relação teórico-prática.

Art.

23

-

São

considerados

aspectos

transdisciplinares

a

serem

observados durante a realização do estágio:
I.

Pontualidade e assiduidade;

II.

Iniciativa e criatividade no desenvolvimento das atividades de
estágio;

III.

Capacidade de autoavaliação e disposição para mudanças;

IV.

Postura ética e profissional adotadas.

V.

Documentação e pré-requisitos obrigatórios.

Art. 24 - As atividades de estágio devem ser documentadas pelo aluno,
de acordo com as “Instruções da Engenharia Civil”, segundo prazo a ser
definido, que deverá ser entregue, para fins de avaliação.
Parágrafo único – A entrega de qualquer trabalho ou relatório de
atividades para avaliação deve ser entregues ao professor orientador de
estagio, dentro do prazo previsto, sob pena de não serem aceitos.
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Art. 25 - O estagiário deve registrar a Ficha de Controle de Presença, que
deve ser conter os dados da Instituição, da unidade concedente do estágio
e do estagiário, tais como:
I.

Nome da empresa e endereço;

II.

Nome do estagiário;

III.

Nome do supervisor (da empresa concedente);

IV.

Nome do professor-orientador (da Instituição);

V.

Data com o respectivo horário de início e término das atividades;

VI.

Descrição das atividades realizadas;

VII.

Assinatura do supervisor responsável da Empresa.

§ 1° Ao término de cada etapa do estágio, a ficha controle de presença
deverá ser entregue ao professor-orientador para ser conferida. Após
conferência, a ficha será devolvida ao aluno, para que seja anexada ao
final do estagio à pasta.

§ 2° Os estagiários devem ter o controle diário da frequência, pois o nãopreenchimento da mesma impedirá a aprovação do mesmo na disciplina
de Estágio Supervisionado.

XII – DOS CRITÉRIOS DE FINALIZAÇÃO DO ESTÁGIO

Art. 27 - O estagiário será automaticamente extinto por um dos seguintes
motivos:
I.
II.

Término do compromisso;
Abandono

do

estagiário,

caracterizado

por

ausência

não

justificada, por 08 (oito) dias consecutivos ou 15 (quinze) dias
intercalados no período de 01 (um) mês;
III.

Conclusão ou interrupção do curso;

IV.

Solicitação do estagiário;

V.
VI.

Não cumprimento de cláusula do Termo de Compromisso;
Por

interesse

ou

conveniência

da

Administração

ou

em
181

atendimento

a

qualquer

dispositivo

de

ordem

legal

ou

regulamentar;
VII.

Pela interrupção do curso na instituição de ensino a que pertença
o estagiário;

VIII.
IX.

Aproveitamento insuficiente.

XIII - DOS CASOS OMISSOS

Art. 28 - Casos omissos neste plano de estágio deverão ser encaminhado
uma solicitação por escrito ao Coordenador do Curso onde o Coordenador
irá apresentará ao NDE Núcleo Docente Estruturante do Curso de
Engenharia Civil e ao NUEST.

XIV - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 30 – Todas as atividades de orientação relativas aos estágios são
consideradas atividades docentes, sendo seu exercício privativo dos
membros do corpo docente do Curso de Engenharia Civil da FAIT.

XV - DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art. 31 - Este Regulamento, aprovado pela Direção da Faculdade de
Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva, pelo Colegiado do Curso e
Coordenador do Curso de Engenharia Civil, entra em vigor a partir da
Assinatura deste, fica revogada demais disposições em contrário.

3.10. Atividades Complementares

Quanto a organização didático-pedagógica da FAIT, no tocante as
ATIVIDADES COMPLEMENTARES, ressalta-se que estas estão inseridas
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nos

Projetos

Pedagógicos

dos

Cursos

e

no

contexto

do

Plano

de

Desenvolvimento Institucional da FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E
AGRÁRIAS DE ITAPEVA, com o objetivo de se atingir a plena formação do
futuro profissional. As atividades complementares constam na matriz
curricular e para a integralização da carga horária total do curso dos Cursos
Oferecidos, sendo a esta estabelecida de acordo com as Diretrizes
Curriculares Nacionais para cada curso.
As Atividades Complementares da FAIT compreendem atividades
extracurriculares que possibilitam ao aluno adquirir conhecimentos de
interesse para sua formação pessoal e profissional, reconhecidos por meio
de avaliação e que constituem um meio de ampliação de seu currículo, com
experiências e vivências acadêmicas internas e/ou externas ao curso. Estas
correspondem também componentes curriculares optativos que possibilitam
o

desenvolvimento

de

habilidades

e

competências

dos

graduandos,

principalmente as relacionadas ao mundo do trabalho que integram os
diversos segmentos das diversas áreas, assim como com as ações culturais
de extensão junto à comunidade.
É importante ressaltar que esta não se confunde com o Estágio
Curricular supervisionado, com as disciplinas curriculares ou com os
trabalhos de conclusão de curso. São componentes obrigatórios da matriz
curricular e compreendem as ações educativas desenvolvidas com o
propósito de aprimorar a formação acadêmica do discente, em acréscimo às
atividades

curriculares,

resultando

no

processo

de

aprendizagem

e,

consequentemente, de sua educação continuada.
A

execução

de

estágios

extracurriculares

e

outras

atividades

escolhidas pelo aluno nas dependências da própria Instituição, a iniciação
científica, atividades em projetos de extensão e comunitários, as atividades
de monitoria, de preconização de grupos de estudos temáticos, as dinâmicas
de grupos e grupos de estudos, a matrícula e frequência em outras
disciplinas oferecidas por outros cursos da instituição, a inter-relação
graduação e pós-graduação em atividades diversificadas, são componentes
de atividades que complementam a formação do aluno, ampliando o
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conceito de aplicação prática dos conceitos emanados e fundamentados em
sala de aula.
As participações em eventos diversos e a vivência profissional, entre
outras atividades relacionadas com habilidades e competências profissionais,
externamente à instituição, porém com seu acompanhamento e supervisão,
também são aspectos intersticiais das Atividades Complementares.
Todo o processo é, portanto, gerado pela Faculdade, com base no
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). O PDI atende às orientações
do MEC e de mercado, permitindo a vivência planejada em atividades
relacionadas

aos

campos

profissionais,

orientado

e

supervisionado,

culminando com os estágios curriculares e com os trabalhos de conclusão de
cursos,

consequentes

de

todo

o

preparo,

em

grupo

e

individual,

proporcionado ao longo dos cursos. São reconhecidas como atividades
complementares as realizadas dentro dos seguintes mecanismos:

 Disciplinas optativas;
 Monitorias;
 Programas de Iniciação Científica;
 Programas desenvolvidos nos Projetos de Extensão;
 Estudos Complementares;
 Cursos realizados em áreas afins;
 Estágios extracurriculares.

As

Atividades

Complementares

compreendem

assim:

disciplinas

optativas a serem cursadas, seminários, eventos, discussões temáticas,
atividades acadêmicas à distância, monitoria, extensão, iniciação científica,
vivência profissional e estágios extracurriculares, desenvolvimento de
projetos de pesquisas, projetos de ensino e projetos de extensão.
As atividades complementares da FAIT são planejadas e programadas
de modo que ocorram ao longo de todo o curso, abrangendo segmentos
diversificados inerentes à área de formação e também de modo que possam
ser acompanhadas e orientadas pelo corpo docente.
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Com referência aos mecanismos de controle e orientação das
atividades complementares, a FAIT coloca à disposição dos alunos um
professor responsável pela orientação e elaboração de planos de trabalho,
bem como pelo efetivo controle e acompanhamento das atividades, junto às
coordenações de curso, por meio de:
 Conferência de fichas de frequência;
 Recebimento de relatórios;
 Recebimento de notas técnicas;
 Exposições orais em seminários e demais atividades acadêmicas.
A

avaliação

das

Atividades

Complementares

é

realizada

semestralmente, incluindo como elementos desencadeadores e responsáveis
pelo

processo:

Coordenador

de

Curso,

Coordenador

das

Atividades

Complementares e Professores Orientadores.

Critérios gerais de avaliação:


número de projetos entregues e homologados;



número de relatórios referentes às atividades propostas e

concluídas;


número de relatórios referentes às atividades propostas e não

concluídas;


número de solicitações de alterações no projeto proposto

originalmente pelo aluno e suas justificativas, aceitas ou não;


número de professores orientadores e sua relação com número

de alunos orientados;


número de propostas de trabalhos docentes em relação ao

número de propostas executadas;


análise de resultado de pesquisa realizada junto ao corpo

discente sobre aceitabilidade do projeto adequado;


análise

das

atividades

desenvolvidas

pelo

Coordenador

e

professores orientadores;


relatório final, contendo as análises gerais dos índices propostos;
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adequação, quando necessária e diante dos resultados obtido na

avaliação, do Projeto de Atividades Complementares.

Desta maneira:

a)

as Atividades Complementares são inerentes ao processo de

formação e capacitação do aluno, segundo diretrizes do MEC e da
Instituição;
b)

as Atividades Complementares visam ao desenvolvimento de

habilidades cognitivas, expressivas e profissionais do aluno, colaborando
para que se atinja o perfil desejado do egresso;
c)

as Atividades Complementares são de caráter multidisciplinar e

norteadas pela pesquisa, extensão e pós-graduação do Curso;
d)

as Atividades Complementares envolvem a totalidade do corpo

docente e do discente;
e)

a progressão das Atividades Complementares, sua execução e

monitoramento permitem a preparação da Coordenação e do corpo docente
para a aplicação das Diretrizes Nacionais, mediante reformulação do Projeto
Pedagógico do Curso.
Entende-se, desta forma por Atividades Complementares as atividades
extracurriculares que possibilitam ao aluno adquirir conhecimentos de
interesse para sua formação pessoal e profissional, reconhecidos por meio
de avaliação e que constituem um meio de ampliação de seu currículo, com
experiências e vivências acadêmicas internas e/ou externas ao curso. E,
constituem-se em elemento indispensável para obtenção de grau a todos os
alunos licenciados e bacharéis dos cursos oferecidos pela FAIT.
Estas inserem-se no contexto educacional da FAIT, e se movem diante
de tais prerrogativas e atender à perspectiva do próprio aluno quanto a sua
formação profissional e desenvolvimento pessoal, como indivíduo com
capacitação futura para exercer seu papel em uma sociedade estruturada e
com necessidades específicas.
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Sabe-se que o profissional deve ainda estar incluso na realidade
sociocultural, com vistas a uma dinâmica de mercado nitidamente de
necessidades

generalistas,

que

permitam,

inclusive,

uma

mais

fácil

adequação do egresso no contexto ao qual está exposto.
A caracterização do perfil de mercado pode ou não estar de acordo
com o perfil expresso pelo discente, mas as características esperadas pela
comunidade devem ser consideradas na formulação e planejamento de um
perfil de formação a ser atribuído a determinado núcleo de alunos. Assim, o
perfil de desenvolvimento individual e técnico-profissional do aluno deve
estar vinculado não só ao caráter e às diretrizes nacionais, mas também às
regionais e ainda ao próprio anseio de formação do aluno.
Desta maneira, as Atividades Complementares permitem a integração
de

características

e

necessidades

impostas

pelos

organismos

de

normatização educacional do país e às próprias expectativas da comunidade
tanto quanto do aluno, futuro egresso. E, incluem aspectos relativos à
vivência profissional e estão apoiadas nas atividades de pesquisa e de
extensão

como

mecanismos

de

prolongamento

do

ensino

e

da

aprendizagem mediante a prática, interdisciplinar de conceitos essenciais
aos profissionais. Fazem ainda, a composição entre graduação e pósgraduação, possibilitando a vivência profissional e o desenvolvimento do
futuro profissional a ser parte no próprio sistema de educação continuada.

3.11. Trabalho de Conclusão de Curso

A elaboração

e apresentação

da Monografia

como Trabalho

de

Conclusão de Curso é condição obrigatória para conclusão do curso de
ENGENHARIA CIVIL da FAIT.

Orientação aos alunos para a elaboração do T.C.C.

Cada aluno deverá estudar e escolher um Professor Orientador.

187

O PROFESSOR DE T.C.C. deverá acompanhar o processo de orientação
dos trabalhos.
No caso de troca de orientador, o aluno deve produzir um documento
que explique os motivos para tal, identifique o novo orientador e seja
assinado por ambos os professores envolvidos, documento este que deve ser
acompanhado de aceite, por parte do novo orientador, (na forma de um
aval) para seu projeto, já em andamento.
No caso de troca de tema ou plano de projeto, o aluno deve
apresentar

novo

anteprojeto

com

aprovação

explícita

do

Professor

Orientador nas mesmas formas já tratadas anteriormente. Documento e/ou
anteprojeto devem ser entregue ao PROFESSOR DE T.C.C.
O PROFESSOR DE T.C.C. acompanhará o desenvolvimento do trabalho
do aluno; recebendo os relatórios de progressos, avaliando-os, arquivandoos, sempre cuidando para que haja um efetivo acompanhamento do
processo de iniciação à pesquisa científica de seu aluno. Caberá também, ao
Professor Orientador, auxiliar no levantamento bibliográfico a ser feito pelo
aluno. Durante o desenvolvimento do T.C.C., aluno e Professor Orientador
devem se reunir no mínimo três vezes, quando o aluno deverá apresentar
suas anotações, seus esboços e rascunhos do trabalho, e discutir o seu
desenvolvimento. As datas destas reuniões e horários ficam a critério do
Professor Orientador, devem ser feitas fora do horário de aula do professor.
Todo Professor Orientador deverá apresentar um relatório, dando
conta de sua orientação e do desenvolvimento de seu (s) orientando (s).
Modelo Anexo
Por

ocasião

das

provas

bimestrais,

deverá

ser

entregue

ao

PROFESSOR DE T.C.C., relatórios sobre o trabalho para orientação, correção
e posterior conclusão do T.C.C.

Banca Examinadora
Será composta de 02 professores, além do professor orientador do
TCC que presidirá a banca.
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A avaliação do T.C.C. levará em conta os critérios de excelência de um
trabalho de iniciação científica, nas suas formas, escrita e oral.
Comprovará a avaliação do T.C.C. pela apresentação de relatório
escrito, em que dará conta das alterações necessárias, do cumprimento
destas e demais observações que se fizerem necessárias. Cada membro da
banca atribuirá nota ao T.C.C. considerando a redação final e a apresentação
oral.
Fará a avaliação do T.C.C. sem que de sua decisão haja recurso.
Cada membro da banca terá o prazo de 15 (QUINZE) dias, no mínimo,
a partir do recebimento do T.C.C. para leitura e apreciação da parte escrita.

Avaliação da Monografia

O processo de avaliação do T.C.C. será realizado em duas etapas:
- A primeira caberá ao Professor Orientador e avaliará o T.C.C. final em sua
forma redacional:
A

avaliação

do

T.C.C.

deverá

levar

em

conta

seus

objetivos,

considerados os seguintes elementos:

- Apresentação;
- Organização;
- Desenvolvimento;
- Conteúdo.

Outras considerações, que o orientador achar necessárias, tais como:

- o processo de desenvolvimento do projeto apresentado;
- as atividades para o desenvolvimento do T.C.C. ;
- o(s) relatório(s), em versão parcial, do T.C.C.
Os T.C.C. s que não obtiverem aprovação nesta etapa (nota menor que
7,0) não estarão qualificados para a banca e não passarão para a etapa
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seguinte, podendo o aluno efetuar as alterações necessárias para nova
apresentação.
A segunda etapa caberá à banca avaliadora e se constituirá da
avaliação do T.C.C. final e de sua apresentação oral. O conceito final será
dado pela média das notas atribuídas pela banca.
A

avaliação

do

T.C.C.

deverá

levar

em

conta

seus

objetivos,

considerados os seguintes elementos:

- Clareza dos objetivos propostos pelo aluno;
- Delimitação do problema a ser investigado;
- Coerência entre os objetivos e desenvolvimento do T.C.C;
- Tratamento metodológico;
- Fundamentação teórica.

No ato da apresentação e defesa, a banca buscará apreciar, no aluno:

- Preparação da banca para o tema, na introdução;
- Abordagem adequada (conteúdo);
- Seqüência lógica (roteiro: início/meio/fim);
- Incentivo à participação da audiência;
- Revisão e consolidação dos pontos principais, na conclusão;
- Uso apropriado de recursos;
- Adequação do vocabulário utilizado;
- Contato visual com a banca.

Coordenação do Trabalho de Conclusão de Curso

Cabe ao Orientador de T.C.C. :

- Orientar a elaboração dos planos ou projetos no início do ano dentro
das áreas definidas pela Coordenadoria de Curso, quando for a política
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do curso (estratégica ou tática) definir áreas para tal.
- Encaminhar ao Professor Orientador, os planos ou projetos de cada
ano, quando estes forem entregues a ele.
- Observar juntamente com Coordenadoria de Cursos o número de
alunos para cada Professor Orientador.
- Designar os professores que comporão as bancas avaliadoras e seus
respectivos suplentes, juntamente com a Coordenadoria de Cursos.
- Apresentar o calendário anual à Coordenadoria de Cursos, após o
que deverá ser levado ao conhecimento dos alunos e professores
orientadores.
- Cuidar, junto com os Coordenadores de Curso e Professores
Orientadores, para que os prazos sejam rigorosamente cumpridos.
- Articular cursos, palestras e outros tipos de atividades que possam
subsidiar o desenvolvimento dos trabalhos.
- Mediar, juntamente com a Coordenadoria de Cursos, os problemas
que surgirem, durante o período, entre Professores Orientadores e
alunos.
- Divulgar as normas do T.C.C. para todos os alunos e professores no
início de cada ano letivo.
- Receber os T.C.C. s na sua forma final, listá-los e entregá-los para as
bancas avaliadoras.
- Receber as avaliações dos professores que compõem as bancas.
- Publicar as avaliações das bancas e resultados finais.
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4. COORDENAÇÃO, CORPO DOCENTE E NUCLEO
ESTRUTURANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL

DOCENTE

4.1. Atuação do Coordenador

Os coordenadores de cursos são os elos entre o corpo docente e a
direção da Instituição. Atendem os docentes diariamente pessoalmente e via
e-mail, e através deste trabalho obtém um feedback das diversas atividades
propostas aos alunos. Identificam também as dificuldades apresentadas
pelos professores e acompanham e valiam o planejamento das ações
docentes.
Desenvolvem suas atividades através das seguintes ações:
 Atender ao professor diariamente;
 Reunir-se mensalmente com representantes de classe ou agentes
multiplicadores de informações;
 Elaborar projetos de gerenciamento e desenvolvimento das atividades
de extensão e iniciação científica, em parceria com os núcleos de
pesquisa e de extensão e ação comunitária;
 Elaborar projetos de monitorias e tutorias;
 Participar das reuniões de colegiado de curso e de gestão acadêmica,
além das reuniões dos outros órgãos colegiados da Instituição.
A atuação do Coordenador de Curso está definida na Portaria da Direção
que o designou. Destaca-se a interação que exerce com o corpo discente
amparado pelo Programa Institucional de Avaliação. Ao Coordenador do
Curso compete a tarefa de gerir os assuntos acadêmicos diretamente
relacionados a questões de caráter pedagógico, atuando diretamente junto
ao corpo docente e discente, no tocante à oferta de apoio técnico
especializado para a realização das aulas, atividades de pesquisa, extensão,
desenvolvimento de atividades complementares e eventos diretamente
ligados à formação complementar dos graduandos.
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4.2. Corpo Docente

O corpo docente influencia, diretamente, na formação dos egressos,
pois cabe a ele a transmissão e orientação na construção dos conhecimentos
necessários para o desenvolvimento da profissão, além da orientação de
trabalhos, pesquisas e, até mesmo, contribuir com o crescimento pessoal do
aluno. Dessa forma, faz-se necessário que o Curso tenha profissionais
qualificados, didáticos e compromissados a contribuir, eficazmente, na
formação dos futuros profissionais. Para que se consiga estruturar um corpo
docente eficaz, a análise curricular e a realização de aulas-teste antes da
contratação, sendo possível verificar a didática, postura e nível de
conhecimento do docente, atributos essenciais para a seleção de docentes
aptos a ministrarem boas aulas. Também, se tem atenção para que cada
docente seja responsável por disciplinas em que o mesmo tenha domínio,
facilitando assim a transmissão de conhecimento, e satisfação dos alunos e
professor. A realização de capacitações pedagógicas é desenvolvida para
adequar os docentes à proposta de ensino da IES.
Além das aulas, o corpo docente, também, é responsável por
desenvolver

atividades

de

pesquisa

e

de

extensão,

tais

como:

gerenciamento de laboratórios, desenvolvimento de atividades práticas,
organização de eventos internos, entre outras atividades.

4.3. Atuação do Núcleo Docente Estruturante – NDE

A garantia de solidez do corpo docente do curso de ENGENHARIA
CIVIL da FAIT encontra-se no Núcleo Docente Estruturante, composto por
docentes que assumiram a dedicação preferencial e integral ao curso. Todos
os membros do referido núcleo possuem titulação e ampla experiência em
suas respectivas áreas de atuação e, ao lado da mantenedora da
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E AGRÁRIAS DE ITAPEVA assumem a
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responsabilidade pela formulação das propostas pedagógicas, bem como
pela implementação integral dos projetos e programas.
Entre as atribuições, o Núcleo Docente Estruturante está a participação
efetiva no cumprimento das propostas de valorização de todo o corpo
docente da Faculdade, na elaboração e preservação do Projeto Pedagógico
do

Curso

de

ENGENHARIA

CIVIL.

Além

de

participar

de

questões

acadêmicas, participação nos processos de estímulo e apoio à titulação e à
fiscalização do cumprimento de plano de carreira adequado, remuneração
condizente, manutenção de quadro docente permanente, regularização e
observância do total de horas/aula, especialmente, com as novas normativas
sobre

cargas

horárias,

respeitando

os

anseios,

preocupações

e

reivindicações dos professores.
Os membros do Núcleo Docente Estruturante estão cientes da missão
de acompanhar a evolução do curso, e para isso, contam com respaldo total
da Instituição. Na composição do NDE, a IES optou pela inserção de no
mínimo 5 (cinco) professores pertencentes ao corpo docente do curso e pelo
menos 60% dos membros com titulação obtida em curso de pós-graduação
stricto-sensu. Todos os membros apresentam regime de trabalho parcial ou
integral, e, destes 20% em necessariamente apresentam regime de trabalho
integral e, destes 20% necessariamente em regime de trabalho de tempo
integral.
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5. AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL, ACOMPANHAMENTO
PRÁTICA PEDAGÓGICA E AVALIAÇÃO DO PROCESSO
ENSINO E APRENDIZAGEM

DA
DE

O Projeto de Autoavaliação Institucional sob a coordenação da
Comissão Própria de Avaliação (CPA) da FAIT, deixa claro que é preciso
tornar significativo o processo de Autoavaliação Institucional na FAIT e, para
isso, baseia-se em questões relativas a cada uma das dimensões a avaliar
através das principais funções da avaliação: diagnóstica, formativa e
somativa (HAIDT, 1999, p.41).
Tais

funções

visam,

respectivamente:

à

garantia

de

auto-

conhecimento; à participação da comunidade e socialização de informações;
à criação de subsídios aos avaliadores externos e à comunidade para revisão
de políticas, programas e projetos institucionais.
O Projeto de Autoavaliação Institucional da FAIT abrange o diagnóstico
e a análise dos cursos de graduação (ensino, pesquisa e extensão), e de
pós-graduação.
Para dar início ao processo de autoavaliação institucional o Projeto de
Autoavaliação,

assim

intitulado,

deve

possuir

finalidades

claramente

definidas, articuladas a um referencial teórico previamente estabelecido que
direcione metodologias e estratégias de ação, considerando as dimensões
definidas pela Lei dos SINAES, bem com as características institucionais e
sua experiência avaliativa, interna e externa.
No Projeto fica previsto que a prática cotidiana da avaliação, o
aprofundamento do conhecimento da instituição, bem como o envolvimento
dos diversos segmentos da comunidade favorecerá a adequação do processo
à

realidade

avaliativa

institucional,
inerente

ao

instaurando-se
exercício

das

paulatinamente
funções

uma

educativas,

cultura
tanto

administrativas quanto pedagógicas.
O envolvimento e a participação dos docentes, alunos e funcionários
também são fundamentais para dar credibilidade e legitimidade à Avaliação
Institucional.
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A Proposta Pedagógica desta Faculdade tem a avaliação como parte
integrante do processo de planejamento de suas atividades. Prevê que o
processo de Avaliação Institucional subsidie a tomada de decisões e alicerce
a melhoria de sua organização curricular, seu funcionamento, sua estrutura
física e material, seu quadro de pessoal, seu sistema normativo e seu
processo de mudança organizacional na busca da excelência dos serviços
que produz, sejam eles pedagógicos, técnicos ou administrativos.
Constituem a base sobre a qual a Instituição definirá os objetivos, o
planejamento e os métodos a serem utilizados em seu processo avaliativo. O
processo avaliativo pode prestar à instituição vários serviços, subsidiando: o
Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI; a estruturação dos cursos; a
revisão dos currículos e programas; o oferecimento de programas para o
aperfeiçoamento docente; a melhor utilização dos recursos e serviços de
apoio educacional; o desenvolvimento de uma linguagem comum entre
professores, coordenadores e setores; a mudança na alocação de recursos;
a melhoria na seleção, formação e atualização de recursos humanos,
relacionamento com a comunidade e a sua importância e participação social.

Objetivo Geral

Conforme

estabelecido

pelas

diretrizes

para

a

avaliação

das

instituições de educação superior, o presente projeto terá como objetivo
geral:

compreender

o

conjunto

de

dimensões,

estruturas,

relações,

atividades, funções e finalidades da IES, centrando-se em suas atividades de
ensino, pesquisa e extensão segundo as diferentes características e missões
institucionais, na gestão, na responsabilidade e compromissos sociais.

Objetivos Específicos

No contexto de que o objetivo da Avaliação Institucional é a melhoria
da qualidade dos serviços prestados pela Instituição, bem como o
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aperfeiçoamento continuado de seus integrantes, esta terá como objetivos
específicos:
 Garantir o alcance de padrões de qualidade nas funções
universitárias de ensino, pesquisa e extensão e da gestão acadêmica, de
pessoas e dos recursos;
 Assegurar o cumprimento e observância de legislação em vigor
para o ensino superior;
 Avaliar a qualidade do ensino a partir de parâmetros definidos
interna e externamente que permitam uma constante auto-crítica das
funções;

elaboração

de

diagnósticos;

a

redefinição

de

projetos

pedagógicos e impulsionar o processo criativo;
 Contribuir efetivamente com a gestão da Faculdade em todos os
níveis da estrutura de modo a repensar objetivos, modos de atuação e de
decisão e mudanças no cotidiano das atividades acadêmicas, com foco na
qualidade;
 Avaliar a qualidade dos cursos de graduação e pós-graduação;
 Avaliar a importância social da instituição;
 Definir padrões de qualidade próprios;
 Construir

Sistema

de Avaliação Institucional com diversos

módulos de coleta de dados, tais como: pesquisa, extensão, currículo e
produção docente, etc.
 Programar formas diferenciadas de sensibilização acadêmica
para a Avaliação Institucional.
 Criar mecanismos de comunicação mais eficientes
 Avaliar a gestão acadêmica.
 Levantar possíveis falhas e acertos institucionais
 Elaborar relatórios específicos das dimensões avaliadas.
 Aplicar a Avaliação Institucional na parte pedagógica, parte
administrativa e na infraestrutura.
 Atualizar e aprimorar os instrumentos de avaliação existentes.

Metodologia
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O Roteiro de Autoavaliação Institucional do SINAES estabelece
mecanismos para

a

definição

do

material

e

metodologias

a

serem

empregadas para a realização da Autoavaliação, alicerçada nas dez
dimensões e outras que a instituição julgar relevantes.
Esse roteiro compreende três etapas básicas para a elaboração do
projeto: a preparação, o desenvolvimento e a consolidação. A preparação
consiste na elaboração do projeto (planejamento) e sensibilização. Essa
etapa é a do momento, que vem sendo conduzida através de leituras,
tomada

de

conhecimentos

dos

documentos

próprios

(Projeto

de

Desenvolvimento Institucional, Projeto Pedagógico Institucional, Projeto
Pedagógico dos Cursos, avaliações passadas, etc.), dos documentos do
Sinaes, sensibilização por palestras, reuniões, seminários, etc., a qual,
juntamente com a documentação analisada, norteará a metodologia para o
desenvolvimento e consolidação.
Como material o projeto utilizará para a coleta de dados formulários,
questionários,

indicadores

com

base

nos

dados

do

Censo

da

IES,

quantitativos e qualitativos. A coleta de dados para as consultas foi feita
através de quesitos que contemplassem as dez dimensões dos SINAES,
identidade institucional e suas experiências passadas de Autoavaliação.
Contudo, deve-se ter a preocupação com a elaboração do material, pois,
com se observou em experiências passadas e nos exemplos de outras
instituições, os formulários e questionários devem priorizar a objetividade,
não sendo exaustivos pela sua dimensão. Devem ser curtos e objetivos, mas
sem prejuízos aos dados coletados. É importante destacar que isso será
possível graças à adoção de métodos coleta de dados da forma qualitativa,
tanto nestes formulários como pela via eletrônica.
Com base nisso, nos apontamentos do roteiro de autoavaliação e as
dez dimensões dos SINAES, explicita as categorias de análise e o
detalhamento dos indicadores considerados como os mais significativos e
passíveis

de

serem

avaliados

pela

Comissão

Própria

de

Avaliação

Institucional da FAIT.
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A Metodologia de pesquisa utilizada é a fenomenológica (MOREIRA,
2004), e como instrumentos para coleta e análise dos dados foram utilizados
questionários, observações simples, formulários e entrevistas estruturadas
(GIL, 1999). Tal metodologia apresentou-se como uma extremamente útil e
viável, pois considera a instituição como um todo, atendendo ao princípio da
globalidade e integração de forma associada, permitindo uma visão geral e
abrangente da instituição.
Por

ser

uma

técnica

participativa,

dinâmica, ativa,

de

adesão

voluntária e não punitiva faz com que ela se torne atraente, convidativa,
motivando os atores sociais a estarem participando. Fundamental se faz que
seja feito um processo de sensibilização da comunidade acadêmica para o
processo avaliativo e com este a oportunidade de desenvolvimento pessoal e
institucional.
Com o objetivo explícito de aprimorar a qualidade do ensino, da
pesquisa e da extensão no sentido de consolidar a sua relevância social. A
Avaliação Institucional na FAIT procura fortalecer-se na Instituição tanto do
ponto de vista político, no sentido da comunidade universitária entender e
aceitar o seu significado para o fortalecimento da universidade, quanto no
seu sentido acadêmico e administrativo na medida em que os resultados
parciais oriundos destas práticas tornem-se referências para o debate e
tomada de decisões.
Contudo, há que se reconhecer que a cultura da avaliação ainda é um
processo em construção. Há resistências, desconfianças e temores. A
punição, o deboche ainda são fantasmas que impedem uma adesão mais
significativa neste processo. E ciente destes elementos que obstruem uma
avaliação mais consistente que, no processo avaliativo da FAIT, buscou-se
desde o princípio explicar quais são os valores inerentes a esta prática no
interior da Instituição. Ou seja, durante todo o processo, os dados cotejados
são analisados tendo os seguintes princípios norteadores:
1. Globalidade: É necessário avaliar a Instituição como um todo. Todos os
elementos que compõem a vida universitária devem fazer parte da
Avaliação.
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2. Comparabilidade: Busca de definições e conceitos que permitam a FAIT
reconhecer-se num universo mais amplo; num contexto de país, ensino
superior, sociedade.
3. Respeito a Identidade Institucional: Indica que a FAIT deve reconhecer-se
em suas peculiaridades, naquilo que a identifica enquanto tal.
4. Não-Premiação ou Punição: As informações obtidas devem prestar auxílio
na identificação e formulação de políticas necessárias para o fortalecimento
da Instituição naquilo que diz respeito aos seus objetivos institucionais.
5. Adesão Voluntária: A avaliação tem que ser desejada enquanto valor,
cultura e atitude. É um processo em construção.
6.

Legitimidade:

O

projeto

de

Avaliação

Institucional

tem

que

ser

reconhecido politicamente no interior da Instituição enquanto elemento
necessário para a consolidação de um projeto de universidade e deve,
também, ser legítimo no que tange ao seu aspecto técnico e metodológico.
7. Continuidade: Somente através deste princípio é que é possível identificar
avanços, recuos, estagnações no interior da Instituição.
8. Autonomia: Este princípio reside na capacidade da FAIT construir seus
referenciais de qualidade quanto a aspectos administrativos, científicos,
pedagógicos, institucionais e, a partir daí, apontar quem indicadores são
possíveis de verificação.
Com estes princípios norteando a avaliação, a pesquisa enfoca o ensino
ofertado de forma convencional, ou seja, com vestibulares numa sequência
regular e o mesmo número de vagas.
Cada curso realiza sua própria avaliação. Com a aprovação pelos
gestores

da

Instituição,

cada

Departamento

ficou

responsável

em

desenvolver o processo avaliativo no curso coletando dados sobre a
estrutura administrativa, o ensino e as disciplinas.

A operacionalização deste processo dá-se por meio de comissões que
atuaram da seguinte forma:
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a) Comissão Própria de Avaliação: responsável pela coordenação geral do
processo e elaboração do relatório de Avaliação Institucional;
b) Comissões de Avaliação Por Curso: responsáveis por prepararem e
executarem a sua própria avaliação utilizando referenciais previamente
definidos.
Também fica sob a responsabilidade destas Comissões a preparação de
Seminários sensibilizadores e a elaboração e encaminhamento de relatórios
à Comissão Central de Avaliação.
As Comissões dos Cursos e Setoriais são compostas por um professor,
um acadêmico, um funcionário como membro nato. Estudos teóricos e
revisões bibliográficas foram necessários a todos, a fim de internalização de
conceitos e domínio teórico e metodológico.
Tal preparação das Comissões, materializada via seminários internos,
busca através de um ato político de reflexão e redimensionamento das
diretrizes políticas dos cursos desenvolver uma postura democrática,
criativa, crítica e reflexiva frente às posturas universitárias que seriam
desencadeadas em relação à avaliação.
A fase de diagnóstico institucional ocorre concomitante ao processo de
socialização e sensibilização com as Comissões.
Os dados técnicos, de forma complementar às dimensões quantitativas
e qualitativas da realidade, exigem um olhar crítico e qualitativo para
reconhecer diferenças, valorizar aspectos específicos, analisar e explicar
situações, enfim, atribuir e buscar sentido acadêmico e pedagógico aos
dados.
Para a divulgação do processo se utiliza-se: panfletos, folders, cartazes,
adesivos como instrumentos de discussão, estudo e divulgação da proposta
de avaliação. Foram ainda organizados encontros, palestras, seminários e
estudos com docentes, discentes, funcionários e membros de colegiados,
com o objetivo de fomentar o processo de avaliação dos cursos.
Já

a

coleta

de

dados,

é

efetivada

via

formulário

eletrônico

disponibilizada em rede. Para responder o questionário, cada aluno é
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portador de um número de matrícula que permitia o acesso ao programa. A
análise dos indicadores se dará em função dos dados coletados pelo Censo.
Como informações complementares, a Comissão Própria de Avaliação
solicita que cada curso disponibilize as seguintes informações:
- Alunos matriculados.
- Alunos em trancamento.
- Formandos.
- Ingressantes.
- Evadidos (desistentes).
- Transferidos.
- Retidos.
- Professores efetivos e contratados.
- Professores doutores, mestres, especialistas e visitantes.
- Funcionários com a respectiva escolaridade.
- Alunos Bolsistas.
- Projetos de pesquisa e extensão.
- Acervo Bibliográfico.
Em posse das informações de cada curso, a orientação é que as
comissões promovam as discussões necessárias e elaboração de dados dos
relatórios

avaliativos.

Tais

relatórios

parciais

são

apresentados

aos

Colegiados de Cursos. Tal estratégia visa a elaboração de um dossiê da
prática universitária em suas múltiplas relações: ensino, pesquisa e
extensão.
Uma vez estudado e debatido no interior de cada Departamento, o
relatório produzido por intermédio da coleta de dados, o próximo passo é a
organização de fóruns de discussões internas visando um comprometimento
político da comunidade universitária, como forma de provocação de
mudanças, posturas e concepções.
A síntese das reflexões e decisões tomadas foi encaminhada à
Comissão Própria de Avaliação que, por sua vez, coube a elaboração final
deste documento e a socialização do mesmo para toda comunidade
universitária para reflexão e tomada de decisões.
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Sensibilização
Todo processo avaliativo leva em consideração questões básicas como
a conscientização dos participantes sobre a concepção e os objetivos da
avaliação, seus critérios e a forma como serão utilizados seus resultados.
Isto implica, também, torná-los conscientes de que são membros partícipes
da Instituição, devendo assumir a responsabilidade com as diretrizes da
formação profissional, definidas em sua Proposta Pedagógica.
A adesão da comunidade acadêmica ao processo de avaliação é
extremamente importante para o sucesso da qualidade do ensino e da
instituição como um todo. Entretanto, a adesão só pode acontecer se houver
uma conscientização do papel da avaliação como processo contínuo que não
pretende ameaçar ou punir, mas que visa a promover a reflexão sobre as
diferentes ações desenvolvidas com vistas a seu aperfeiçoamento.
Para que a comunidade acadêmica seja sensibilizada em relação à
avaliação institucional contínua estão sendo realizadas palestras, reuniões
setoriais com representantes de turma e com o Diretório Acadêmico,
encontros e estudo de casos e são confeccionados boletins e folders sobre
Avaliação Institucional na FAIT. Também, todos meios tradicionais de
veiculação

de

informações

(home

page,

murais,

reuniões,

etc.)

da

Instituição têm parte específica destinada à Comissão Própria de Avaliação e
o processo de Autoavaliação Institucional, periodicamente.
Neste sentido, além de estimular a participação por meio da reflexão
dos diversos segmentos, a sensibilização visa possibilitar o encorajamento
de discussões sobre os problemas e a apresentação de soluções criativas
para os mesmos, bem como destacar os méritos Institucionais.

Coleta de dados
A coleta de dados acontece semestralmente através de instrumentos
diversificados, tais como: questionários/formulários, entrevistas e relatórios
resgatados de diversos bancos de dados existentes na Instituição, na forma
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escrita e eletrônica, permanentemente revistos e reconstruídos para atender
às necessidades de cada contexto.
Os questionários são aplicados a todos os segmentos da comunidade,
impressos ou via Internet, com o intuito de coletar dados efetivamente
necessários e suficientes para melhor compreensão da realidade da
Instituição.
Com o intuito de priorizar a objetividade e a universalidade da coleta
quantitativa

estes

foram

previamente

testados

e

analisados

pela

comunidade acadêmica e puderam ser sumarizados em quesitos gerais que
refletem as necessidades atuais da avaliação própria da Instituição.
São elaborados e utilizados cinco tipos de questionários para a coleta
de dados, referentes à: 1) Avaliação das disciplinas e dos professores pelo
aluno e Autoavaliação do professor; 2) Avaliação do curso/Instituição pelo
professor e Avaliação da turma pelo professor; 3) Autoavaliação do aluno e
Avaliação do curso/Instituição pelo aluno; Autoavaliação do corpo técnicoadministrativo e Avaliação da Instituição pelo corpo técnico-administrativo;
4) Avaliação da Instituição pela comunidade e Avaliação da Instituição pelo
egresso.
As avaliações referentes à coleta de dados da comunidade acadêmica
procuram abrangência significativa dos indivíduos. A avaliação feita pela
comunidade foi realizada por amostragem, mas que atenda todos os
segmentos da sociedade local.
Entende-se

como

comunidades

os

alunos

de

graduação,

pós-

graduação e egressos, como também o professor de graduação e de pósgraduação.
Vale destacar que os formulários apresentam um espaço para
considerações abertas avaliativas, pretendendo-se com isso a coleta de
informações de cunho qualitativo.
Além do efeito direto dessa coleta de dados qualitativos, estes
puderam ser utilizados para a revisão dos formulários quantitativos ou, até
mesmo, para

a

indicação

da

necessidade

de

formulação

de

novos
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questionários. No link da CPA na home page institucional, está disponível um
espaço para sugestões, visando também esta coleta de dados qualitativos.
Consistem também como fontes de dados para a CPA os resultados da
avaliação externa fornecidos pelo Exame Nacional de Cursos, como outros
conselhos profissionais, avaliações das condições de oferta dos cursos de
graduação, avaliações próprias dos serviços de extensão realizadas pelos
usuários, Relatórios dos serviços de extensão, dentre outras.
As reuniões realizadas com a Diretoria da Mantenedora, Comissão de
Avaliação Institucional, Diretoria Geral da Faculdade e Coordenadores de
Curso, por serem coletivas, são utilizadas.
Ao longo do período letivo, os docentes são ouvidos em reuniões de
colegiado e os representantes discentes, em reuniões com os coordenadores
de curso. Assim, todos os espaços da Instituição são aproveitados para
observações. As conversas de corredor, de pátio, de intervalo de aula do
professor, de intervalo dos alunos, de entrada e saída dos turnos dos
funcionários constituem momentos descomprometidos com a rigidez formal
e, por isso, férteis para observação e pequenas entrevistas.
Diferentes

tipos

de

questionários

são

utilizados

nos

processos

autoavaliativos, de acordo com o objetivo da coleta de dados, tendo-se
sempre a preocupação de testá-los previamente para verificar a relevância
das questões elaboradas, bem como para corrigir distorções apontadas que
podem comprometer a análise final.

Tratamento e Análise dos dados
A primeira etapa após a coleta de dados é o momento em que se tenta
estabelecer semelhanças, tendências e padrões relevantes dos indicadores
adotados.
Os tratamentos aplicados aos dados coletados na FAIT, apresentaramse de duas maneiras: o quantitativo e o qualitativo. O resgate dos dados
quantitativos é

feito

por

meio

do sistema

estatístico

informatizado,

construído para uso exclusivo da CPA.
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Por esse sistema, os dados são tratados pela técnica do Quiquadrado,
o que torna mais confiáveis e significativos os resultados obtidos. Essa
técnica trabalha com as hipóteses de haver relação, ou não, entre as
variáveis em estudo e com a possibilidade de existir uma posição
significativa de opinião sobre uma determinada questão. Utiliza-se, também,
quando necessário, o percentual. É o caso do tratamento dos dados para
confecção de gráficos.
Os relatórios dos dados qualitativos são confrontados com os dados
estatísticos, buscando complementar e enriquecer o conhecimento das
variáveis e aspectos focalizados. A análise e a interpretação de todo o
conjunto de informações coletadas e sistematizadas servem não só para a
elaboração

do

relatório

descritivo da

realidade

da Instituição, mas,

principalmente, para a identificação das causas, tanto do funcionamento
adequado quanto dos problemas detectados.
Finalmente, é produzido o relatório parcial, e ao término do ciclo, o
relatório final - bem como documentos voltados aos vários setores
avaliados, que constituem elementos importantes para o (re)planejamento
dos setores acadêmicos e administrativos, e ao final do processo o Relatório
Final da Autoavaliação Institucional.
Para atender ao crescimento e às novas necessidades institucionais,
pretende-se construir um banco de dados que forneçam informações sobre a
realidade da pesquisa, da extensão, da produção acadêmica e científica dos
docentes e dos demais indicadores avaliados.
As

informações

provenientes

desses

novos

bancos

de

dados

possibilitarão o cruzamento das mesmas, para que se tenha uma visão mais
realista e globalizadora da Instituição, subsidiando, desta forma, a tomada
de decisão por parte dos gestores.

Consolidação
O relatório é feito por meio da compilação e interpretação dos dados
obtidos, visando à melhoria do programa institucional, com a adoção de
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mudanças de atitudes das pessoas que fazem parte do processo, a fim de
que melhore seu desempenho profissional, quando necessário.
A forma de comunicação utilizada para dar retorno das informações é
um fator que pode interferir no processo avaliativo, uma vez que a
comunicação mal feita pode transformar-se, de imediato, em resistência à
Avaliação Institucional. Portanto esta é pauta do processo de sensibilização
institucional.
A comunicação adequada dos dados da avaliação possibilita a tomada
de decisões e elaboração de planos de ação para um aperfeiçoamento
contínuo. A informação, eficientemente transmitida, deve levantar algumas
questões. O desafio da comunicação é, portanto, o de transformar os dados
em ações que gerem mudanças.
Os processos da comunicação são usados extensa e equilibradamente.
Estudos

mostram

que,

se

utilizados

dessa

maneira,

tem-se

como

consequência: o julgamento digno de confiança da intenção do comunicador;
a extinção dos bloqueios iniciais; a espontaneidade recíproca; o crescimento
da produtividade e da satisfação pessoal e grupal; a otimização do estado de
eficácia organizacional.
Com o objetivo de esclarecer quanto à técnica de tratamento dos
dados obtidos será elaborada uma circular anexa ao relatório e encaminhada
à Mantenedora, Diretor da Faculdade, Coordenadores de Curso, Chefes de
Núcleo e Professores.
A análise e a discussão dos resultados são feitas em cada curso da
Faculdade e Setor, apenas pelas pessoas diretamente responsáveis pelas
atividades avaliadas, tendo a CPA o cuidado de manter as informações
restritas às pessoas envolvidas no processo para não ferir a ética.
Informações que interessam aos representantes da comunidade discente são
encaminhadas

ao

Diretório

Acadêmico,

e

Agentes

Multiplicadores

de

Informações (de cada curso) por meio de relatórios específicos.
Internamente a CPA classifica os dados quantitativos porcentuais em:
de 70 a 100% - resultado bom; de 50 a 69% - resultado regular e menor
que 50% - resultado insatisfatório. Com essa classificação a CPA pretende
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previamente mostrar os indicadores valorizados e deficitários aos setores,
para que as medidas cabíveis e a própria análise do grupo seja dinamizada.
A consolidação não visa apenas indicar as fragilidades da Instituição,
mas prioriza também o destaque daqueles indicadores que a Autoavaliação
demonstrar que estão adequados e são relevantes. Assim a devida
valorização institucional ocorrerá e a busca por melhorias será objetivo dos
demais setores, fundamental para a sensibilização do processo contínuo da
avaliação institucional em função do atendimento da Missão e dos Objetivos
da FAIT.

5.1. Formas de acompanhamento e avaliação do planejamento e
execução do trabalho docente.

Quanto

as

Formas

de

acompanhamento

e

avaliação

do

planejamento e execução do Trabalho Docente a FAIT conta com
atuação efetiva do Núcleo de Ensino, Direção, Coordenação Acadêmica e
Políticas de Qualificação Continuada do Corpo Docente. Desta maneira
apresenta Atendimento Sistemático ao Docente no qual desenvolve ações
diárias para o acompanhamento e atendimento ao corpo docente da
instituição em seus diversos Cursos Superiores, visando à identificação e
solução das dificuldades pedagógicas. Os docentes da FAIT são atendidos
através de ações que se alicerçam nos níveis de competências:

Núcleo de Ensino

Tendo em vista a melhoria constante dos processos de ensinoaprendizagem,

o

Núcleo

de

Ensino

da

FAIT

-

NUEN

realiza

o

acompanhamento e a avaliação do planejamento e execução de todo
trabalho docente. Atende e orienta os docentes tanto no que tange ao
processo de planejamento de ensino quanto às atividades relacionadas a
tríade ensino-pesquisa-extensão, posto que estes orientam os alunos que
participam dos projetos de iniciação científica, monitorias, tutorias, projetos
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de extensão, dos trabalhos de conclusão de curso, estágios supervisionados
e em orientações pedagógicas na rotina das salas de aulas. Este trabalho
acontece em três vertentes:
 Avaliação Semestral de Desempenho do Corpo Docente;
 Acompanhamento das demandas dos alunos sobre a execução do
trabalho docente;
 Acompanhamento

junto

aos

professores

do

aproveitamento,

dificuldades e facilidades do processo de ensino.

A Avaliação Semestral de Desempenho do Corpo Docente
acontece, geralmente, nos meses de Abril e Setembro de cada ano, após as
provas da primeira etapa de cada período letivo. Nestas são avaliados os
seguintes aspectos:
 disponibilidade na forma eletrônica ou impressa do plano de ensino
e do cronograma das aulas, bem como dos materiais de leituras prévias às
aulas, a serem postadas no endereço eletrônico ou no portal do aluno do
sistema acadêmico;
 abordagem por parte do professor do conteúdo conforme previsto
no plano de ensino/cronograma, seguindo as bibliografias indicadas e
presentes na Biblioteca;
 abordagem clara e objetiva por parte do professor acerca do
conteúdo de forma que o aluno entenda o conteúdo da disciplina, usando
metodologias inovadoras e ativas, bem como a inserção de projetos
integradores paralelos em sua disciplina, que requeiram pesquisas, uso de
tecnologias, cultura e artes;


utilização

por

parte

do

professor

de

linguagem

de

fácil

entendimento que possibilita a compreensão e ao mesmo tempo agregue
vocabulário técnico-científico por parte do aluno;
 preparação de aulas práticas e o uso de exemplos por parte do
professor;
 demonstração por parte do docente de possuir conhecimento
atualizado do conteúdo que ministra;
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 manutenção de uma relação de respeito e atenção com os alunos;
 frequência, a motivação e a pontualidade do professor;
 pertinência e presença nas avaliações de questões referentes ao
conteúdo estudado em sala de aula;
 preparo antecipado do material utilizado em suas aulas.

Tal instrumento é qualificado enquanto avaliação de desempenho em
linha reta, na qual o professor inicialmente só participa enquanto avaliado e
uso de método quantitativo de escolha forçada, ou seja, de escolha gradual
de 01 (ruim) a 05 (excelente) em cada um dos quesitos enumerados, a esta
avaliação é acrescida de questão livre/aberta e qualitativa para cada um dos
docentes, para que o aluno pontue, elogie, explique ou contextualize a
pontuação dada ao professor. Após esta avaliação, além do escore padrão
gerado individualmente, formado através da média aritmética de todas as
avaliações respondidas por professor e por matéria, há a formação do
escore/média dos professores por período, por curso e pela faculdade. Tais
escores possibilitam a comparação entre os resultados e apontam para áreas
de carência e de possível intervenção e orientação por parte dos membros
do NUEN.
Todas as avaliações quantitativas e qualitativas são devolvidas aos
professores e estes debatem com os alunos, proporcionando entendimento e
busca de melhoria do atendimento às necessidades e alternância e
modificação na postura, preparação e metodologia utilizada pelo docente.
Avaliações com grande

discrepância entre escores por período, por

disciplina, por curso e por toda a faculdade e por pontos avaliados são
destacados e acompanhados separadamente junto aos alunos pelo NUEN e
Coordenação de Curso, após averiguações da veracidade dos fatos e
escores, é feita intervenção junto ao professor e acompanhamento posterior
para (re)avaliar a situação posta e intervinda.
A opção por uma avaliação quantitativa e qualitativa tem a intenção de
retirar

subjetivismos

e

de

diminuir

a

subvalorizarão

da

avaliação,

promovendo a seguridade das ações tomadas e a possibilidade de
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comparação e acompanhamento do rendimento do professor ao longo do
vínculo com a Instituição. A relevância de tal processo de avaliação é
valorizada ainda mais, tendo em vista a inserção de seus resultados no
Plano de Carreira do Corpo Docente da FAIT – tanto na concessão de bolsas
de pós-graduação, quanto da progressão e projeção de cargo e salarial do
docente.
Os

demais

acompanhamentos

feitos,

no

formato

de

-

Acompanhamento das demandas dos alunos sobre a execução do trabalho
docente e -

Acompanhamento junto aos professores do aproveitamento,

dificuldades e facilidades do processo de ensino, acontecem periodicamente
e incidem na observação, avaliação e intervenção, quando necessária, sendo
condicionadas à procura tanto do aluno quanto do professor de atendimento
junto à equipe do NUEN.

Direção Acadêmica
A Direção Acadêmica da FAIT é gerenciada pela Direção Geral, que é
assessorada diretamente pelo Vice–Direção, direcionando suas ações, no
âmbito do atendimento ao docente, de modo à:
 Supervisionar

as

atividades

dos

colegiados

de

cursos

e

das

coordenações de cursos;
 Atender aos docentes quando solicitados;
 Solicitar junto à mantenedora verbas para o desenvolvimento das
atividades de ensino, pesquisa e extensão;
 Estimular as Coordenadorias no desenvolvimento das atividades
extensionistas e de pesquisa e às destinadas ao ensino com qualidade.

Coordenação de Cursos
Os coordenadores de cursos são os elos entre o corpo docente e a
direção da Instituição. Atendem os docentes diariamente pessoalmente e via
e-mail, e através deste trabalho obtém um feedback das diversas atividades
propostas aos alunos. Identificam também as dificuldades apresentadas
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pelos professores e acompanham e valiam o planejamento das ações
docentes.
Desenvolvem suas atividades através das seguintes ações:
 Atender ao professor diariamente;
 Reunir-se mensalmente com representantes de classe ou agentes
multiplicadores de informações;
 Elaborar projetos de gerenciamento e desenvolvimento das atividades
de extensão e iniciação científica, em parceria com os núcleos de
pesquisa e de extensão e ação comunitária;
 Elaborar projetos de monitorias e tutorias;
 Participar das reuniões de colegiado de curso e de gestão acadêmica,
além das reuniões dos outros órgãos colegiados da Instituição.

5.2. Procedimentos de avaliação dos Processo de Ensino e de
Aprendizagem

A avaliação do processo de ensino e de aprendizagem do Curso de
ENGENHARIA CIVIL busca exercer as funções de diagnosticar, controlar e
classificar.

Assim,

assume

as

modalidades

Diagnóstica,

Formativa

e

Somativa de Avaliação.
A modalidade diagnóstica acontece no início de um período letivo ou
de uma unidade de ensino, objetivando apreender as potencialidades e
fragilidades dos alunos. Em virtude desta modalidade de avaliação, alguns
alunos são orientados e participar de Atividades de Nivelamento oferecidas
pelas IES, para que o ensino aconteça efetivamente e assim, se evite a
evasão escolar.
Durante todo processo de ensino, a aprendizagem é controlada,
orientada pelo professor e pelo aluno, através das atividades de ensino
realizadas em sala de aula. Assim, o professor pode avaliar a eficácia do
método e metodologias de ensino utilizadas, e o aluno pode verificar as
áreas de estudos que demandarão maior atenção, através da percepção de
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seus erros e acertos. Assim, a avaliação assume a modalidade Formativa,
buscando que todos atinjam os objetivos gerais e instrucionais propostos a
serem alcançados.
No final, a avaliação precisa classificar, para externar se o aluno está
apto a prosseguir seus estudos. Assume assim a Modalidade Somativa da
Avaliação.
A junção das modalidades Diagnóstica, Formativa e Somativa da
Avaliação é operacionalizada, de acordo com o Regimento Escolar, da
seguinte forma:
A avaliação do processo de ensino e de aprendizagem do Curso de
ENGENHARIA CIVIL da FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E AGRÁRIAS DE
ITAPEVA configura-se a partir das determinações constantes no Regimento
da FAIT, que propõe os procedimentos e formas de avaliação provas
regimentais, sempre com avaliações presenciais, pesos das avaliações de 0
a 10 (zero a dez), periodicidade bimestral e desempenho mínimo de
aproveitamento nota 7,0 (sete). Quanto a frequência, é requerida 75% da
mesma

para

aprovação

nas

disciplinas

com

suficiente

menção

de

aproveitamento nos estudos.
O Plano de Ensino do docente contém a indicação dos objetivos da
disciplina, o conteúdo programático, a carga horária, a metodologia a ser
seguida, os critérios de avaliação e a bibliografia. É elaborado pelo
respectivo professor ou grupo de professores, e aprovado pelo departamento
responsável pela disciplina. Neste constam os procedimentos de avaliação
que contam com uma Prova Regimental no valor de 8,0 pontos e um
Trabalho no valor de 2,0.
O processo de avaliação de aprendizagem é parte integrante do
processo de ensino, e obedece às normas e procedimentos pedagógicos
estabelecidos pelo Regimento Escolar.
A avaliação do rendimento escolar é expressa numericamente numa
escala de zero a dez. Obtém aprovação na disciplina, independente de
exame final, o aluno que alcançar nota de aproveitamento não inferior a
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sete, correspondente à média aritmética das notas dos exercícios escolares
realizados durante o período letivo.
O aluno será aprovado mediante exame final, quando tem obtido nota
de aproveitamento inferior a sete e igual ou superior a quatro e obtiver
média final não inferior a cinco, correspondente à média aritmética entre a
nota de aproveitamento e a nota de exame final.
Em ambas as situações expressas acima, a frequência do aluno não
poderá ser inferior a setenta e cinco por cento das aulas fixadas no currículo
pleno.
Para cada aluno, a Faculdade elabora e mantém atualizado, após cada
semestre, o Histórico Escolar, no qual são registradas as disciplinas cursadas
com a respectiva carga horária e nota final obtida.

214

6. INFRAESTRUTURA

6.1. Área física e instalações

Quanto às instalações administrativas, a FAIT disponibiliza instalações
para a Diretoria, Secretaria, Financeiro, Núcleos de Ensino, Pesquisa,
Estágios, Tecnologia e Extensão. E, apresenta também as Salas dos
Docentes, Sala de Reuniões, Gabinetes individuais para os Professores,
Gabinetes para o NDE e sala de coordenação de curso.
Quanto às salas de aulas, estas são amplas, arejadas e com
luminosidade ideal, além de contarem com racionalidade na disposição do
espaço e facilidades nos seus acessos.
A Faculdade apresenta também ampla e equipada biblioteca, espaço
de

convivência, cantina, salão nobre, com instalações adequadas e

confortáveis e que propiciam excelente atendimento aos alunos, docentes e
funcionários da IES. Toda infraestrutura física e instalações necessárias são
adequados ao atendimento dos alunos com necessidades de locomoção
especiais todas e ambientes arejadas, e com ótima iluminação, e campus
experimental.

6.2. Laboratórios Específicos para o curso de Engenharia Civil
6.2.1. Salas de Apoio de Informática
Todos os alunos da FAIT podem utilizar os computadores disponíveis na
Biblioteca e nos Salas de Apoio de Informática, para pesquisa na internet ou
mesmo para receber e enviar e-mails. Os sites visitados são controlados e o
uso é determinado por Regulamento próprio.

A Biblioteca também conta

com acesso à internet através da rede sem fio (wireless), onde os alunos
podem trazer seus próprios computadores portáteis para ter acesso à
internet.
Os Salas de Apoio de Informática têm paredes revestidas de reboco e
pintura de tinta látex, janelas bem amplas para ideal iluminação e aeração.
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Estão mobiliados adequadamente para o atendimento de suas funções, com
mesas para microcomputadores, energia elétrica de 110 e 220V, quadro em
madeira para escrita com pincel atômico, ventiladores.
O acesso aos discentes é regulamentado pelo Regulamento Geral para
Uso de Computadores e Redes através do item 3.2. Também o agendamento
de uso dos equipamentos obedece ao protocolo, na Secretaria Geral da
Instituição, que encaminha a solicitação ao técnico em informática, que
cuida das providências necessárias e permanece à disposição no horário
agendado para atendimento aos alunos.

Objetivos dos LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA

OS

LABORATÓRIOS

DE

INFORMÁTICA

destinam-se

somente

a

atividades didáticas que necessitem do uso da informática, devendo seu
funcionamento atender às necessidades didáticas de alunos, funcionários e
professores desta Associação.
Em hipótese alguma os LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA poderão ser
utilizados para atividades não contempladas aqui ou de forma diferente da
estabelecida por este instrumento.

Reserva de alunos

Os LABORATÓRIOS estarão à disposição dos alunos durante todo o
período de funcionamento, com exceção aos horários já reservados para os
docentes.
O aluno poderá utilizar o equipamento por, no máximo 2 horas
consecutivas caso existam outros usuários em fila de espera, quando então,
deverá sair e aguardar 20 minutos para voltar a utilizar ou colocar o seu
nome na fila de espera.
O aluno que estiver aguardando em fila de espera e não estiver
presente no momento em que for chamado será recolocado no final da fila,
devendo aguardar novamente.
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A reserva de horário para uso do equipamento deverá ser feita
diretamente com o responsável pelos LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA.
Ao entrar no laboratório, para desenvolver trabalhos o aluno deverá
registrar-se, indicando a máquina que fizer uso, com horário de entrada. Ao
sair o responsável pelo LABORATÓRIO irá anotar o seu horário de saída.

Os softwares
Os

softwares

de

uso

nas

disciplinas

e

cursos

são

de

inteira

responsabilidade do professor solicitante e responsável pela disciplina ou
curso.
Quando da solicitação, os softwares a serem utilizados devem estar
relacionados e disponíveis para sua instalação, se necessária.
O manuseio dos softwares é de inteira responsabilidade do professor
responsável e sua instalação no servidor será feita pelo técnico responsável
do laboratório, respeitada a viabilidade da instalação.
A instalação de softwares nas máquinas dos LABORATÓRIOS DE
INFORMÁTICA,

quando

houver

necessidade,

só

deverá

ocorrer

com

autorização da Comissão de Gerenciamento, com a aprovação da Direção
das Faculdades.

Responsabilidade do usuário (aluno)

O aluno deverá atender às solicitações do professor, primar pelo zelo
dos equipamentos e dos softwares a fim de evitar acidentes de qualquer
natureza.
Não é permitido dentro do laboratório:
Fumar;
Fazer brincadeiras;
Fazer refeições;
Remanejar equipamentos;
Outras atividades não relacionadas à utilização para desenvolvimento
de trabalhos da disciplina;
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Utilizar softwares não fornecidos pela Comissão de Gerenciamento;
Tentativa ou cópias de programas instalados;
Jogos de qualquer tipo;
Danificação proposital de equipamentos ou de arquivos de programas
dos discos rígidos.
O usuário que desobedecer as instruções do professor ou infringir as
normas será notificado e poderá perder o direito de participar do curso ou de
utilizar os LABORATÓRIOS para fins de trabalho e pesquisa, podendo ser
intimado a ressarcir possíveis prejuízos decorrentes de sua imprudência.
Quando o aluno estiver utilizando os LABORATÓRIOS para trabalhos, o
mesmo

deverá

obedecer

às

instruções

dadas

pelo

responsável

dos

LABORATÓRIOS e nunca esquecer de registrar-se, indicando a máquina que
fizer uso, com horário de entrada.
O aluno que estiver nas dependências dos LABORATÓRIOS sem estar
com seu horário de entrada registrado será imediatamente retirado e poderá
ser suspenso do uso dos recursos por período determinado pela Comissão de
Gerenciamento.

6.2.2. Laboratório de Química

O laboratório tem um caráter de prestação de serviços, visto que pode
atender a comunidade na execução de testes de físicos e químicos em
ecossistemas. Os serviços podem ser realizados pelos alunos interessados e
que já executam trabalhos no laboratório sob a coordenação do docente.

Desenvolvimento no Laboratório
-

Para

os

trabalhos

práticos,

exige-se

atenção,

concentração,

organização, rigor, responsabilidade e disciplina.
- Para maior eficiência é necessário que o aluno seja pontual, assíduo,
ordeiro, asseado e tenha o prévio conhecimento teórico da prática a ser
executada.
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- Finalizados os trabalhos práticos, o aluno deverá proceder à limpeza
do seu lugar e material, deixando-os limpos e em condições de serem
utilizados novamente.
- A vidraria deverá ser lavada imediatamente após o uso, sendo o
último enxague realizado com água destilada.

Objetivo gerais do Curso Prático

Fornecer condições aos estudantes do final do curso de:
 reconhecer e manipular equipamentos frequentemente utilizados em
laboratório de Bioquímica;
 manipular material biológico , extrair, fracionar e identificar;
 observar, através de reações efetuadas em laboratórios, propriedades
químicas das substâncias constituintes dos organismos vivos;
 interpretar e analisar os resultados experimentais.

Protocolo
Deve ser lido e estudado previamente pelo aluno de modo que as
dúvidas possam ser esclarecidos antes do inícios das práticas.
O Protocolo consta de:
A) objetivos específicos a ser alcançados ao final da aula pratica;
B) material necessários à execução da pratica;
C) reagentes necessários a execução da aula pratica;
D) procedimentos;
E) interpretação: explicação detalhes técnicos ou cálculos efetuados;
F) relatório a ser preenchido ao final de cada aula prática (a presença
do aluno será computada após análise e visto do mesmo pelo responsável).
Execução de prática laboratorial

 Todos os trabalhos práticos devem ser executados com atenção, rigor
técnico e disciplina;
 Para se ter eficiência desejada, o aluno deve ter conhecimento prévio
do trabalho prático além de ser pontua, assíduo e ordeiro;
 Todos os cálculos e observações dever ser feitos no próprio protocolo.
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Segurança pessoal

 Usar roupas adequadas, como avental de algodão;
 Não fumar dentro do laboratório;
 Nunca usar frascos de reagentes sem ler os rótulos ou fracos sem
rótulos;
 Rótulos de soluções devem especificar o reagente, concentração, data
de preparo e técnico responsável pelo preparo;
 Sempre adicionar ácido a água;
 Não retornar os reagentes aos fracos de origem, mesmo que não
tenham sido usados;
 Lubrificar os tubos de vidro, termômetros, antes de inseri-los em
rolhas;
 Utilizar a capela sempre que for trabalhar com reações que liberem
vapores venenosos e/ ou irritantes, tóxicos;
 Não ingerir alimentos ou bebidas nos laboratórios;
 Nunca colocar sob as bancadas do laboratório objetos e materiais que
não se relacionam com o trabalho;
 Tomar cuidado com solventes que podem ser absorvidos pela pele (ex.
benzeno)
 Estar sempre concentrado no trabalho;
 Seguir rigorosamente a técnica do método de análise;
 Nunca brincar durante o trabalho, pois a desatenção poderá ocasionar
acidentes.

Lavagem de vidraria

 Primeiramente mergulhar a vidraria em água ou sob água corrente;
 Mergulhar a vidraria em solução de Extran 2% por algumas horas ou
até 12 horas;
 Escovar rigorosamente e passar em água corrente;
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 Passar cada frasco em água destilada com bastante agitação;
 Secar a vidraria em estufa.
No

caso

de

pipetas,

estas

devem

ser

mergulhadas

em

água

imediatamente após o uso. Em seguida, deixar em solução de Extran 2% e
continuar igual ao procedimento empregado para vidraria.
Extran- detergente neutro ou alcalino, biodegradável.
Tipo MA-01- alcalino
Tipo MA-020 neutro

6.2.3. Laboratório de Estruturas de Concreto
O Laboratório Estruturas de Concreto tem como objetivo criar
condições para que os estudantes no final do curso sejam capazes de:
reconhecer e
laboratório
fracionar

de
e

manipular, equipamentos frequentemente utilizados
Estruturas

identificar;

de

Concreto;

observar,

através

manipular
de

materiais,

práticas

em

extrair,

efetuadas

em

laboratórios, propriedades físicas das substâncias; interpretar e analisar os
resultados experimentais. E realizarem práticas usadas na construção civil
para análises de situação reais, familiarizem-se com o uso de equipamentos
e instrumentos, desenvolvendo a habilidade na confecção de relatórios
incluindo gráficos e análises estatísticas, desenvolverem habilidades na
realização de atividades em equipe.

6.2.4. Laboratório de Física

O Laboratório de Física tem como objetivo criar condições para que os
estudantes no final do curso sejam capazes de: reconhecer e manipular
equipamentos frequentemente utilizados em laboratório de Física; manipular
materiais, extrair, fracionar e identificar; observar, através de práticas
efetuadas em laboratórios, entender propriedades e leis físicas; interpretar e
analisar os resultados experimentais. E realizarem práticas usadas nas áreas
das engenharias para análises de simulação de situações reais, familiarizem221

se com o uso de equipamentos e instrumentos, desenvolvendo a habilidade
na confecção de relatórios incluindo gráficos e análises estatísticas,
desenvolverem habilidades na realização de atividades em equipe.

6.2.5. Laboratório de Mecânica dos Solos

O Laboratório Mecânica dos Solos têm como objetivo criar condições
para que os estudantes no final do curso sejam capazes de: reconhecer e
manipular, equipamentos frequentemente utilizados em laboratório de
Mecânica dos Solos; manipular material mineral e orgânico, extrair, fracionar
e identificar; observar, através de práticas efetuadas em laboratórios,
propriedades físicas das substâncias; interpretar e analisar os resultados
experimentais. E realizarem práticas usadas na construção civil para análises
de

situação

reais,

familiarizem-se

com

o

uso

de

equipamentos

e

instrumentos, desenvolvendo a habilidade na confecção de relatórios
incluindo gráficos e análises estatísticas, desenvolverem habilidades na
realização de atividades em equipe.

6.2.6. Laboratório de Topografia e Desenho

O Laboratório Topografia e Desenho têm como objetivo fornecer
condições para que os estudantes ao final do curso sejam capazes de:
reconhecer, manipular e utilizar corretamente, equipamentos topográficos,
seus acessórios e os softwares próprios da área frequentemente utilizados
no laboratório no Informática e Topografia; observar através de práticas
efetuadas em laboratórios e campo, relaciona as práticas com a utilização
dos

softwares,

interpretar

e

analisar

os

resultados

experimentais

e

relacionando-os com a teoria.
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6.2.7. Laboratório de Estrutura Metálica
O Laboratório de Estruturas Metálicas realiza pesquisas teóricas e
experimentais em estruturas de concretos, metálicas e de alvenaria;
prestação de serviços à comunidade em ensaios de provas de cargas em
estruturas de edifícios e pontes; normalização e controle de qualidade de
materiais e elementos estruturais

6.2.8. Laboratório de Instalação Elétricas e Eletrônica

O Laboratório de Instalações Elétricas e Eletrônica têm como objetivo
criar condições para que os estudantes no final do curso sejam capazes de:
reconhecer e
laboratório

de

manipular, equipamentos frequentemente utilizados
Elétrica

e

Eletrônica;

manipular

materiais

elétricos

em
e

componentes eletrônicos, extrair, fracionar e identificar; observar, através
de práticas efetuadas em laboratórios; interpretar e analisar os resultados
dos ensaios práticos..

6.2.9. Laboratório de Hidráulica e Hidrologia

O Laboratório de Hidráulica e Hidrologia têm como objetivo criar
condições para que os estudantes no final do curso capacitem-se para:
reconhecer e manipular, equipamentos frequentemente utilizados neste
laboratório; manipular materiais hidráulicos e seus componentes, extrair,
fracionar e identificar; observar dados através de aulas práticas; interpretar
e analisar os resultados dos ensaios práticos em hidráulica; realizarem
práticas usadas na Engenharia Civil, Agronomia e Engenharia Florestal com
tubulações,

manômetros,

barômetros,

válvulas

hidráulicas,

bombas

hidráulicas, instalações de redes hidráulicas e conceitos de balanço hídrico
para análises de situação reais em previsões climáticas e pluviométricas.
Este laboratório tem como finalidade a utilização de equipamentos e
instrumentos, desenvolvendo a habilidade na confecção de relatórios
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incluindo gráficos e análises estatísticas para desenvolverem habilidades na
realização de atividades em equipe.

6.2.10. Laboratório de Tecnologia da Madeira

O Laboratório de Tecnologia da Madeira integra os laboratórios de
caracterização física, caracterização mecânica, anatomia e química da
madeira, possuindo inúmeros equipamentos analíticos. Tem como objetivo a
capacitação do graduando para o aproveitamento das florestas. atua na
caracterização tecnológica das madeiras, no desenvolvimento de técnicas
para racionalização do uso e emprego da madeira nos setores produtivos e
de consumo, público e privado, propondo alternativas e soluções para os
mais diversos problemas do setor madeireiro

6.3. BIBLIOTECA

A Biblioteca ocupa uma área livre de 600,0m², com balcão de controle
de entrada e saída e guarda volume de mais de 5m de comprimento, área
de atendimento e processamento técnico dos documentos de 42m², sala de
leitura interna e estudos em grupo com 252m² e área para o acervo de
livros com 110,0m²; seção de periódicos, com 23,0m²; 2 salas individuais
de estudos em grupo, com 10,0m² cada uma; acervo multimídia, com
20,0m²; e videoteca, com 20,0m²; área de trabalhos individuais com 50m²;
área para acesso à internet; área de reprografia; sala para assistir vídeos
com 12m² e capacidade para até 8 alunos. Todos esses espaços estão
disponíveis aos alunos e são compatíveis com o projeto pedagógico da
Instituição. O espaço para o acervo é superior ao número de exemplares, já
pensando nas aquisições que ocorrem periodicamente, sendo que o plano de
expansão de acervo consta a seguir.
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Para sua instalação foram adquiridos equipamentos e mobiliários de
acordo com os padrões adequados necessários à implantação de uma
biblioteca universitária.
A Biblioteca da Sociedade Cultural e Educacional de Itapeva encontrase em prédio próprio localizado na sede da Instituição em Itapeva.
A Biblioteca é provida de terminais de computadores modernos com
acesso à Internet. Os usuários também podem contar com o auxílio de uma
lista de endereços eletrônicos.
Atualmente, os usuários já contam com uma poderosa base de dados
(SCIELO – SCIENTIFIC ELECTRONIC LIBRARY ONLINE), que é uma coleção
eletrônica de revistas científicas disponíveis na Internet. Operando desde
1997, estão disponíveis revistas nas áreas de ciências biológicas e da saúde,
ciências sociais e humanas, ciências agrárias, física etc. A coleção traz textos
completos de artigos científicos e oferece, ainda, a pesquisa em sua base de
dados. Estes artigos podem ser procurados de várias maneiras: pelo nome
do autor, do periódico, da Instituição ou por palavra-chave.
Além de ser um poderoso instrumento de pesquisa bibliográfica, o
SCIELO permite o acompanhamento de todo o processo de propagação das
informações científicas, sendo também muito útil na pesquisa científica.
A Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva tem acesso,
através de sua mantenedora, ao COMUT ON-LINE, ampliando o universo de
pesquisa e aumentando as formas de recuperação de material bibliográfico.
O COMUT permite às comunidades acadêmicas e de pesquisa o acesso
a documentos em todas as áreas do conhecimento (através de cópias de
artigos de revistas técnico-científicas, teses e anais de congressos),
exclusivamente

para

fins

acadêmicos

e

de

pesquisa,

respeitando

rigorosamente a Lei de Direitos Autorais.
A

biblioteca

está

cadastrada

Comutação Bibliográfica do IBICT -

junto

ao

COMUT–

Programa

de

Instituto Brasileiro de Informação em

Ciência e Tecnologia.
A comutação é realizada através do Catálogo Coletivo Nacional e os
pedidos de artigos são enviados pela Internet.
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Funcionamento

Está implantado um sistema de acesso à rede disponível e compatível
com

o

número

de

usuários,

sistema

de

empréstimo

e

reserva

informatizados, corpo técnico especifico qualificado e em quantidade
adequada, espaço físico, mobiliário e equipamentos para leitura e trabalho
individual, plano de expansão das instalações, equipamentos, serviços e
corpo técnico e serviço de reprodução de textos. O software utilizado para
gerenciamento da Biblioteca da FAIT chama-se Sistema WAE/WISE.

Informatização projetada para a BIBLIOTECA
A Secretária, Biblioteca e Tesouraria da FAIT estão equipadas com o
Sistema WAE/WISE que objetiva, através da automatização das rotinas
administrativas e acadêmicas, propiciar agilidade e eficiência na gestão da
Faculdade. Dessa forma um único software irá administrar os 03 setores da
Instituição, citados acima, de forma integrada, propiciando meios de
agilidade administrativa na Biblioteca, que no quesito disciplina do usuário
será muito beneficiada, já que o controle estará integrado junto às
instâncias acadêmica e financeira.
A informatização da biblioteca atualmente utiliza o sistema WAE/WISE
permitindo aos usuários e funcionários da Biblioteca a operacionalização de
todo serviço oferecido, com rapidez e eficiência: cadastro, catalogação,
pesquisa, consultas, relatórios, estatísticos e etiquetas. Entretanto o sistema
de multas e suspensões de utilização, que disciplinam os usuários, para que
o descompromisso de alguns não prejudique aos demais, será bastante
amplificado com o novo software.
A Sociedade Cultural e Educacional de ITAPEVA, mantenedora da
Faculdade FAIT, através da sua política de atualização e expansão do
acervo, obtém dados necessários à consecução do crescimento quantitativo
e qualitativo dos serviços prestados por sua Biblioteca.
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Multimídia e Internet
A Biblioteca possui 15 microcomputadores nas dependências da
própria Biblioteca. Nos terminais, os usuários podem consultar bases de
dados de diversas instituições de ensino e pesquisa no Brasil e no exterior
por meio da Internet (11 micros) disponibilizando também o acesso às notas
e faltas do mesmo módulo “Aluno-Net” instalado na Secretaria. Está também
disponível o acesso ao acervo da Biblioteca, onde o usuário pode fazer
reservas e consulta de seu interesse.

A biblioteca conta ainda com 02

microcomputadores disponíveis ao processamento técnico do acervo, de uso
exclusivo dos funcionários da mesma e um disponível aos usuários para
pesquisar o acervo “in loco”. Todos os microcomputadores têm acesso livre à
Internet, exceto 03 que estão disponíveis para digitação e outros trabalhos.
Os usuários têm a seu dispor 11 computadores, dentro da biblioteca,
para pesquisas na internet e nas bases de dados conveniadas. Para a
digitação de trabalhos acadêmicos utilizam o laboratório de informática, ou
os 04 computadores disponíveis na Biblioteca para esse fim.
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7. AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, trouxe importantes transformações para a
estruturação da educação nacional, dando ênfase aos processos de
avaliação, visando a melhoria da qualidade de ensino e a acreditação de
instituições

e

cursos

pelos

órgãos

competentes.

A

LDB

permitiu

a

descentralização, uma vez que a União pode delegar atribuições, relativas ao
seu sistema, aos Estados e ao Distrito Federal, de acordo com seu art.10.
Em face dessas constatações, a FAIT desencadeou o Processo de
Autoavaliação Institucional, objetivando não só o atendimento de uma
solicitação oficial, mas, antes, o cumprimento de uma missão social que é a
de informar à sociedade sobre seu desempenho, suas possibilidades, bem
como oferecer à comunidade interna subsídios no processo de reflexão e
transformação de seu próprio projeto acadêmico-institucional.
Avaliar uma instituição educacional supõe um olhar sobre sua
complexidade, ao mesmo tempo em que se racionalizam procedimentos
concretizadores de um juízo de valor sobre sua ação educacional e social.

Com a promulgação da Lei dos SINAES (Sistema Nacional de
Avaliação do Ensino Superior), Lei nº 10.861 de 14 de abril de 2004,
novas sistemáticas e diretrizes foram alocadas para avaliação da
qualidade do ensino superior no país, tal como para a filosofia e
procedimentos para as avaliações institucionais. Todavia, mesmo que
parecidamente, algumas já eram adotadas nas experiências anteriores
das avaliações institucionais da FAIT.
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Em síntese, a Avaliação Institucional abarca todo o conjunto de
atividades típicas da área educacional, não se resumindo a meros
indicadores de quantidade e aos aspectos administrativos, mas
também aos aspectos qualitativos, da comunidade acadêmica e da
sociedade. Para esse último, que se constitui a princípio, um direito
social.
Os instrumentos de avaliação institucional vêm sendo redimensionados
no âmbito do Projeto Pedagógico Institucional da Faculdade, que se encontra
em permanente construção, objetivando atender, cada dia mais alcançar a
excelência na qualidade do Ensino Superior.
A

Avaliação

Institucional

é

ideológicos, políticos, econômicos,

um

processo

culturais,

imerso

dentre

em

outros.

aspectos
Conforme

HUGUET (p.15), ao discorrer sobre Autoavaliação Institucional conceitua que
é um processo interno, configurado com padrões próprios da instituição, não
tem caráter público e sem propósito de comparação com outras instituições.
E, como Instituição integrante da rede de Educação Superior, desde
1999, a FAIT adota os instrumentos do Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior (SINAES), instituído pela Lei no. 10.861, de 14 de abril
de 2004 e regulamentado pela Portaria n. 2.051, de 9 de julho de 2004, a
partir do segundo semestre do mesmo ano.

7.1. Projeto de Avaliação Institucional da FAIT

Desde 2004, foi implantado um processo contínuo de avaliação na
FAIT, utilizando-se indicadores que consideram aspectos relativos ao
conjunto da instituição, tendo como foco inicial os cursos de graduação e
pós-graduação e, como perspectiva, a progressiva análise da instituição
como um todo e uma institucionalização do processo em médio prazo.
O processo de autoavaliação da FAIT é composto por aspectos, que, de
forma encadeada, buscam promover o contínuo pensar sobre a qualidade da
Faculdade. A análise situacional compreende o diagnóstico da realidade, que
será objeto da intervenção pretendida. Visa possibilitar a identificação das
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principais fragilidades e potencialidades relativas ao ensino de graduação,
permitindo, assim, a definição de prioridades, metas a alcançar e ações a
serem desenvolvidas.
Nessa

etapa

do

processo

avaliativo,

busca-se

observar

prioritariamente as necessidades, efetivas de cada curso, permitindo uma
reflexão sobre os problemas, com base no que seria ideal conseguir. Não é o
momento de

refletir

sobre as condições materiais para superar os

problemas. Ao contrário, é hora de priorizar o que precisa ser superado,
mantido ou potencializado, com vistas a ampliar a qualidade dos serviços
prestados pela Faculdade.
Como consequência da identificação e priorização de problemas, outro
aspecto do processo auto avaliativo consiste em estabelecer, para cada
problema encontrado, uma solução. Deve se deve privilegiar soluções que
permitam um aproveitamento de esforços da FAIT como um todo,
garantindo racionalidade e integração na busca da superação ou, pelo
menos, redução dos problemas identificados.
Neste aspecto, acentua-se a reflexão sobre a coletividade, articulando
os atores que participarão da implementação das soluções identificadas.
Aqui o princípio da legitimidade política deve ser observado, para que todos
possam se comprometer com os rumos da instituição.
Isso significa que, na medida em que se propõe a responder a
perguntas básicas para transformar ideias em realidade, ele possibilita o
estabelecimento de prazos, responsabilidades e recursos, criando medidas
para o acompanhamento das soluções.
O Projeto de Autoavaliação Institucional constitui-se, assim, no
elemento-chave para a transformação positiva da realidade, permitindo uma
visualização efetiva dos esforços necessários para se buscar a qualidade
institucional.
Finalmente, é preciso destacar a pretensão em atender aos princípios
de transparência e continuidade, incentivando a meta-avaliação do processo,
bem como ampla divulgação dos resultados alcançados, como valores
sólidos da IES.
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A

Avaliação

acompanhamento

Institucional
da

vida

constitui-se

acadêmica,

o

no

que

processo

supôs

a

de

análise

simultânea de suas esferas de atuação: ensino, pesquisa e extensão.
As esferas Ensino-Pesquisa-Extensão constituem a essência das
atividades da FAIT, numa busca incessante de equilíbrio da valoração das
atividades de cada componente e de unidade entre eles. Foi com essa
intenção que a Autoavaliação Institucional da FAIT se desenvolveu.

Entende-se por avaliação institucional o processo permanente de
reflexão sobre as ações desenvolvidas pelo corpo administrativo e
pedagógico, visando a excelência do ensino, o aperfeiçoamento da
formação profissional e a melhoria da qualidade dos serviços prestados
à comunidade. Entretanto, a Avaliação Institucional não pode ficar
restrita apenas ao administrativo, mas deve levar em consideração o
conjunto de aspectos indissociáveis das múltiplas variáveis necessárias
a sua realização, isto é, ao ensino ministrado, à produção acadêmica e
à sociedade.
Num primeiro momento, constituíram os princípios norteadores
da Avaliação Institucional da FAIT:


globalidade: leva em consideração o conjunto de aspectos

indissociáveis das múltiplas variáveis do processo.


respeito à identidade institucional: deve contemplar as

características específicas da instituição e da região em que se
encontra.


adesão voluntária: garante a instauração de uma cultura

avaliativa na instituição.


isenção

de

sanções:

não

deve

estar

vinculada

a

mecanismos de punição ou premiação. Ao contrário, serve de subsídio
para a correção de insuficiências encontradas.


continuidade: deve ser permanente
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aplicação: subsidia permanentemente a tomada de decisões



na instituição.

7.1.1. Metodologia

A Avaliação Institucional da FAIT foi pensada e vem sendo conduzida
como

um

processo

permanente,

democrático

e

participativo

de

acompanhamento da vida acadêmica em suas diversas esferas de atuação:
ensino, pesquisa, extensão e gestão, em todas as instâncias da FAIT.
O projeto de Avaliação, alicerçado nos princípios de totalidade,
igualdade, legitimidade política e técnica, cumulatividade, reciprocidade,
comparabilidade, articulação, racionalidade e dialogicidade, consagrados
pela coletividade, visou atender às funções de:
Construção de uma consciência institucional, através da promoção,
estimulação e implementação de mecanismos e procedimentos avaliativos,
em todas as instâncias da Faculdade capazes de subsidiar processos de
auto-gestão, em que os resultados obtidos forneçam, continuamente,
subsídios necessários à reflexão e revisão de políticas, programas e projetos
acadêmico-institucionais.
O Projeto de Autoavaliação Institucional, proposta e elaborada sob a
coordenação da Comissão Permanente de Avaliação (CPA) da FAIT, deixa
claro que é preciso tornar significativo o processo de Autoavaliação
Institucional na FAIT, e para isso baseia-se em questões relativas a cada
uma das dimensões a avaliar através das principais funções da avaliação:
diagnóstica, formativa e somativa (HAIDT, 1999, p.41).
Tais

funções

autoconhecimento;
informações;

à

à

visam,

respectivamente:

participação

criação

de

da

subsídios

comunidade
aos

à

garantia

de

e

socialização

de

avaliadores

externos

e

à

comunidade para revisão de políticas, programas e projetos institucionais.
O

desenvolvimento

das

atividades

acadêmicas

de

avaliação

e

acompanhamento institucional é permanente.
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Desde a sensibilização da comunidade interna e externa para o tema
até a análise dos seus resultados. Seminários temáticos serão apresentados
nas reuniões pedagógicas, administrativas, estudantis e da equipe gerencial,
para a elaboração de instrumentos de avaliação e discussão dos seus
resultados. Serão divulgadas as informações de toda programação da
avaliação através do site da instituição (www.grupofaef.edu.br), cartazes e
panfletos. É preciso ainda ressaltar que a responsabilidade e o compromisso
na realização da autoavaliação na FAIT é da Comissão Permanente de
Avaliação, bem como a elaboração do Relatório Final e sua posterior
divulgação.

7.1.2. Dimensões

Conforme estabelece o Artigo 3º da presente Lei do SINAES, dez
dimensões institucionais devem ser consideradas na avaliação da
qualidade

de

uma

resumidamente
institucional;

a

são:

Instituição
a

política

missão
de

de
e

ensino,

Ensino
o

plano

Superior
de

pesquisa,

(IES),

que,

desenvolvimento
extensão

e

pós-

graduação; a responsabilidade social da instituição; a comunicação
com a sociedade; as políticas de pessoal; organização da gestão da
instituição; infraestrutura física; planejamento e avaliação; políticas de
atendimento aos estudantes; sustentabilidade financeira e outras que
a instituição julgar relevantes a sua característica. Então, a partir
desse momento, os princípios norteadores dessas dimensões devem
balizar a elaboração do Projeto de Autoavaliação da Instituição.
Os princípios mais importantes da Autoavaliação Institucional que
explicam

a

natureza

deste

processo,

sua

necessidade

para

o

desenvolvimento institucional e razão de ser, são expressas pelos objetivos
fundamentais de Auto-Referência, Auto-Análise e Auto-Desenvolvimento.
De acordo com CINDA, 1994; TUBINO, 1997; SGUISSARDI, 1997;
LEITE, 1998; RISTOFF, 2000- 2002; RISTOFF e COELHO, 2000; BALZAN,
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2000; MASSI 2001; RIBEIRO 2000-2002; DIAS SOBRINHO, 2000-2002;
dentre outros, a capacidade de Auto-Referência dos problemas e da
realidade institucional é um objetivo fundamental, pois todo processo
genuíno de Auto-Avaliação institucional tem que levar em consideração os
indicadores internos e externos.
Priorizando

os

indicadores

internos

que

são

relevantes

para

desenvolvimento da instituição, os objetivos a serem atingidos de acordo
com a metodologia de pesquisa adotada são identificar, analisar e entender
a realidade institucional utilizando-se de indicadores internos e externos,
com ênfase nos indicadores internos, construídos de forma participativa e
valorizando a análise histórica de outros momentos avaliativos vividos na
instituição.
Como instituição que se propõe a viver um processo de Autoavaliação
Institucional a FAIT planeja as etapas desse processo a fim de alcançar
sucesso, sendo estas: preparação; elaboração do projeto; de organização do
processo; de condução do processo; resultados e informes; validação e
plano de ações.
Compreende-se a Autoavaliação Institucional como mecanismo de
produção, desenvolvimento científico e de juízo de valor sobre a faculdade, o
processo avaliativo, as relações humanas institucionalizadas, dentre outros.
Tem

caráter

pedagógico,

formativo,

pois

é

uma

experiência

social

significativa que forma valores e promove mudança da cultura avaliativa,
potencializando o desenvolvimento humano e institucional. A ênfase do
processo avaliativo é qualitativa, pois tem o propósito de entender processos
de construção da realidade de um grupo social mediante coleta e
interpretação

em

profundidade

e

detalhada

a

fim

de

detectar

comportamentos sociais e práticas cotidianas. A técnica qualitativa é
combinada à quantitativa através da utilização de dados secundários sobre a
Faculdade e seus membros. O princípio da flexibilidade é assegurado em um
processo qualitativo como o proposto neste trabalho, uma vez que ajustes
durante o processo se fazem necessários, evidentemente sem comprometer
os propósitos maiores do processo avaliativo.
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7.2. Comissão Permanente de Avaliação da FAIT – CPA

A Comissão Permanente de Avaliação – CPA/FAIT é um órgão de
coordenação, supervisão e execução do sistema interno de autoavaliação,
instituído pela Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, art.11. Nas “Diretrizes
para implementação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
– SINAES/MEC”, item 4.2, onde consta que:
“A autoavaliação da instituição é o componente central que confere
estrutura e coerência ao processo avaliativo que se desenvolve nas IES,
integrando todos os demais componentes da avaliação institucional. No caso
das instituições isoladas, a avaliação dos cursos deve conter, em seu roteiro,
elementos próprios da avaliação da instituição.”

E, ressalta ainda que:

“Avaliar a instituição como uma totalidade integrada que permite a
autoanálise

valorativa

da

coerência

entre

a

missão

e

as

políticas

institucionais efetivamente realizadas, visando à melhoria da qualidade
acadêmica e ao desenvolvimento institucional”.
Privilegiar o conceito de autoavaliação e sua prática educativa para
gerar, nos membros da comunidade acadêmica, autoconsciência de suas
qualidade, problemas e desafios para o presente e o futuro, estabelecendo
mecanismos institucionalizados e participativos para a sua realização.”
A partir de sua instalação, a CPA tem a tarefa de realizar durante curto
intervalo de tempo (quatro meses) a elaboração do Projeto de Avaliação
Institucional da FAIT. Para isso, houve dedicação integral dos componentes
da CPA/FAIT, por meio de reuniões semanais durante este período para
elaboração de pré-projeto de Avaliação Institucional da Faculdade.
O objetivo geral da CPA/FAIT é a construção de uma consciência
institucional, tendo em vista possibilitar que os resultados obtidos forneçam
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os subsídios necessários à reflexão e revisão de políticas, programas e
projetos que favoreçam os processos de auto-gestão em todas as instâncias.
E, os específicos:
- Viabilizar um processo permanente de análise e debate sobre o
Projeto Pedagógico Institucional da FAIT.
- Fornecer subsídios para tomada de decisões que favoreçam o Projeto
de Desenvolvimento Institucional da IES.
- Analisar a eficiência, a eficácia e a relevância social e científica dos
programas e projetos institucionais de ensino, pesquisa e extensão.
- Promover e estimular a implementação de processos avaliativos em
todas as instâncias da Faculdade, de forma a subsidiar aperfeiçoamento e
articulação contínuos dos programas e projetos acadêmicos, na busca da
melhoria da qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão.
A mediação da CPA se fez através da sistematização de questões
levantadas junto à comunidade, pelo processo de definição de indicadores e
de

variáveis.

Esta

sistematização

compreendeu

a

elaboração

de

instrumentos para coleta de dados, sua viabilização eletrônica, análise e
tratamento desses dados em diferentes instâncias.
O conceito de avaliação formativa, que ganha destaque considerável
atualmente, traduz-se pela avaliação do processo mais do que pela
verificação de produtos finais.

7.3. Estratégias para implantação e manutenção do Sistema
de Autoavaliação

À CPA cabe a elaboração do Projeto de Avaliação Institucional e sua
implementação, bem como o processo de sensibilização, articulação e
divisão de tarefas, tomando como agente a comunidade acadêmica. Para
que efetivamente a Autoavaliação da FAIT seja efetiva, algumas estratégias
são adotadas pela comissão:
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- Adesão dos membros nos procedimentos de implantação e na
utilização dos resultados;
- Ampla divulgação e abertura do processo avaliativo.
- Ampliação e aperfeiçoamento gradual da avaliação dos elementos
que compõem a vida universitária, até atingir uma avaliação globalizada;
- Avaliação para planejar e evoluir, impulsionando o processo
produtivo e a autocrítica, assumindo-se o erro ou falha como elemento
pedagógico;
- Disponibilização dos dados para avaliação dentro da própria rotina da
Faculdade, corrigindo, adequando e criando procedimentos na dinâmica da
IES;
-

Envolvimento

de

todos,

discentes,

docentes,

pessoal

técnico/administrativo e sociedade civil.
- Estruturação, de forma democrática, de Comissões de Avaliação
Institucional com a responsabilidade de avaliar, periodicamente, os cursos
de graduação e pós-graduação;
- Garantia da avaliação contínua e incorporação dos resultados visando
ao seu aperfeiçoamento.
- Implementação de políticas de avaliação que respeitem os contextos
e particularidades das diversas Unidades de Ensino.
- Observância das características próprias de cada área;
- Utilização de indicadores que permitam comparações entre os
Cursos;
- Utilização de metodologia adequada à absorção das informações pela
comunidade universitária;

7.4. Formas de Participação da Comunidade Acadêmica e
Técnica-Administrativa

É

fundamental

em

um

processo

de

Autoavaliação

ocorrer

a

participação efetiva da comunidade institucional, pois esta assegura a
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Autoanálise: a instituição se pensa, repensa e viabiliza planos de ação que
impliquem em mudança e desenvolvimento.
A participação deve ser real em um processo de Autoanálise,
coletando, analisando e emitindo parecer frente às informações levantadas
em entrevistas coletivas em uma perspectiva sócio qualitativa.
Outro objetivo fundamental da Autoavaliação Institucional explicita a
natureza do processo que é a necessidade de potencializar e desenvolver as
pessoas da instituição e, consequentemente a própria instituição.
O próprio ato de avaliar é um momento intencionalmente pedagógico e
de

potencialização

dos

recursos

humanos,

tomando-se

como

Auto

Referência, e alcançando a Autoanálise para assim se desenvolver e buscar
a excelência. O Autodesenvolvimento traz as diretrizes para mudanças que
contribuem para o aperfeiçoamento, desenhando políticas, planejamentos,
redimensionando recursos, acordos de cooperação interinstitucionais e
outras ações que incrementam a qualidade acadêmica.

7.5. Indicadores da Avaliação Externa

O SINAES integra três modalidades principais de instrumentos de
avaliação, aplicados em diferentes momentos, e a FAIT as adota sempre
como indicadores de avaliação externas:

(1) Avaliação das Instituições de Educação Superior (AVALIES) – é o
centro de referência e articulação do sistema de avaliação que se desenvolve
em duas etapas principais:
(a) autoavaliação – coordenada pela Comissão Própria de Avaliação
(CPA) de cada IES, a partir de 1° de setembro de 2004;
(b) avaliação externa – realizada por comissões designadas pelo INEP,
segundo diretrizes estabelecidas pela CONAES.

(2) Avaliação dos Cursos de Graduação (ACG) – avalia os cursos de
graduação por meio de instrumentos e procedimentos que incluem visitas in
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loco de comissões externas. A periodicidade desta avaliação depende
diretamente do processo de reconhecimento e renovação de reconhecimento
a que os cursos estão sujeitos.

(3) Avaliação do Desempenho dos Estudantes (ENADE) – aplica-se aos
estudantes do final do primeiro e do último ano do curso, estando prevista a
utilização de procedimentos amostrais. Anualmente, o Ministro da Educação,
com base em indicação da CONAES, definirá as áreas que participarão do
ENADE.

A Instituição entende as três esferas como partes de um mesmo
sistema de avaliação, cada um desenvolvido em situações e momentos
distintos, fazendo uso de instrumentos próprios, mas articulados entre si.
Abordam dimensões e indicadores específicos, com o objetivo de identificar
as potencialidades e insuficiências dos cursos e instituições, promovendo a
melhoria da sua qualidade e relevância – e, por consequência, da formação
dos estudantes – e, ainda, fornecendo à sociedade informações sobre a
educação superior no país.

Forma de utilização dos Resultados da Avaliação

Como sua razão de ser encontra-se na prestação de serviços de
qualidade à sociedade, buscando sempre a excelência na produção,
sistematização e democratização do saber, os resultados são utilizados com
o propósito de conduzir ao aperfeiçoamento constante dos empreendimentos
humanos, e melhoria da qualidade dos serviços educacionais prestados, em
todos os âmbitos presentes na IES.
Os relatórios contendo os resultados e diagnósticos apresentados nas
avaliações, servirão de referência para a atualização do planejamento
estratégico institucional, definição de programas e projetos e embasarão
novos procedimentos de gestão administrativa e de ensino. Orientarão os
planos de ensino e de cursos e serão discutidos com os parceiros
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institucionais, objetivando atualizá-los a partir da troca de informações e
experiências vivenciadas no mundo do trabalho.
Esse sistema foi construído com a finalidade de analisar, oferecer
subsídios, fazer recomendações, propor critérios e estratégias para a
reformulação de processos e políticas de avaliação da Educação Superior e
elaborar a revisão crítica dos seus instrumentos, metodologias e critérios
utilizados, abrangendo todas as instituições de educação superior. Segundo
RIBEIRO (2000, p.15), “a avaliação é um instrumento fundamental para
todo organismo social que busque desenvolvimento e qualidade”.
A autoavaliação, assim, constitui um componente central que confere
estrutura e coerência ao processo avaliativo que se desenvolve nas IES,
integrando

todos os

demais

componentes

da

avaliação

institucional,

entendendo-se autoavaliação como um processo cíclico, criativo e renovador
de análise e síntese das dimensões que definem a instituição. Seu caráter
diagnóstico e formativo de autoconhecimento deve permitir a reflexão sobre
as prioridades estabelecidas no Projeto Pedagógico Institucional.
A prática da autoavaliação como processo permanente constitui-se
num instrumento de construção e/ou consolidação de uma cultura de
avaliação da instituição, com a qual a comunidade interna deve se identificar
e se comprometer.
Seu caráter formativo deve permitir o aperfeiçoamento, tanto pessoal
(dos docentes, discentes e técnico-administrativos) quanto institucional, pelo
fato

de

colocar

todos

os

atores

em

um

processo

de

reflexão

e

autoconsciência, devendo inclusive inserir a participação da comunidade
externa usuária.
Por último, os resultados da autoavaliação são submetidos ao olhar
externo de especialistas de áreas/cursos, de planejamento e de gestão da
educação superior, na perspectiva de uma avaliação externa das propostas e
das práticas desenvolvidas. A avaliação externa é composta de duas etapas:
a visita dos avaliadores à instituição e a elaboração de relatório de avaliação
institucional.
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Dessa forma, o diagnóstico da avaliação institucional serve tanto ao
autoconhecimento institucional, como orienta a gestão para a definição de
seu planejamento estratégico a partir das potencialidades e fragilidades
apresentadas em cada dimensão.
A avaliação periódica do próprio processo, em função da dinamicidade
do mesmo, é ponto vital para a reciclagem e realimentação, sendo que a
difusão dos resultados, por meios de comunicação massivos e interativos,
deverá garantir o permanente contato com a comunidade acadêmica e a
sociedade em geral, assegurando a retroalimentação do processo de
avaliação da Faculdade.
Para isso são realizadas reuniões individuais e ou coletivas com
docentes, discentes e funcionários da instituição, além de reuniões internas,
por

setor,

para

buscar

alternativas

para

resolver

problemas

de

infraestrutura institucional.
Nessa perspectiva, o processo de Autoavaliação Institucional da FAIT
volta-se para o atendimento de uma tríplice exigência, no objetivo de
tornar-se:

 um processo contínuo de

aperfeiçoamento do desempenho

acadêmico;
 uma ferramenta para o planejamento da gestão universitária;
 um processo sistemático de prestação de contas à comunidade
interna e externa.

Isso significa acompanhar metodicamente as ações desenvolvidas na
Instituição a fim de verificar se as funções e prioridades determinadas
coletivamente estão sendo realizadas e atendidas. É esse contraponto entre
o pretendido e o realizado que dá sentido à Autoavaliação Institucional nas
organizações universitárias.

Assim, os princípios norteadores da Autoavaliação Institucional na
Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva, identificam-se:
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 pela aceitação e conscientização da necessidade de avaliação por
parte de todos os segmentos envolvidos;
 pelo reconhecimento da legitimidade e pertinência dos princípios
norteadores e dos critérios a serem adotados;
 pelo envolvimento direto de todos os segmentos da comunidade
acadêmica na sua execução e na implementação de medidas para a
melhoria do desempenho institucional.

Nesse sentido, na Faculdade:
 a avaliação deve ser um processo institucional envolvendo aspectos
indissociáveis das atividades-fim e atividades-meio, necessários à sua
realização. Para tanto, deve buscar uma análise simultânea do seu conjunto
de dimensões relevantes ou, a partir de prioridades definidas no âmbito da
Instituição e dos recursos disponíveis, hierarquizar, cronologicamente, o
tratamento de cada uma delas;
 a proposta de avaliação deve integrar, num processo global, esforços
e experiências de avaliação já existentes na Faculdade, englobando aspectos
quantitativos

e

qualitativos,

bem

como

as

demais

experiências

de

instituições congêneres.
 o processo avaliativo deve aliar a estratégia de avaliação interna à
avaliação externa, combinando subsídios e juízos de valor dos indivíduos
comprometidos com a Instituição, (porque nela desenvolvem algum tipo de
atividade), com o julgamento de pessoas que a ela não estão ligadas por
vínculos profissionais;
 a avaliação deve prever a efetiva e intensa participação de seus
membros,

tanto

na

definição

dos

procedimentos

e

de

formas

de

implementação, como na utilização dos resultados, traduzidos em objetivos
e metas, voltadas ao aperfeiçoamento da Instituição;


o processo de avaliação deve apresentar legitimidade técnica

sendo, que, para tanto, dependerá de método científico para coleta e
tratamento dos dados, a partir de critérios pré-definidos;


o processo de avaliação deve ser contínuo e sistemático, visando
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a re- alimentação e aperfeiçoamento permanente do próprio processo
avaliativo da Instituição.

Significa,

portanto,

o

acompanhamento

metódico

das

ações

desenvolvidas pela Instituição com o fim de verificar se os objetivos,
finalidades e prioridades, definidas coletivamente, estão sendo realizadas e
atendidas.
Enquanto processo global:
possibilita



identificação

de

fatos

que

afetam,

positiva

ou

negativamente, seu desempenho e adequação, relevância e qualidade de
todas as atividades desenvolvidas e serviços prestados pelo curso.
oferece subsídios para que a Instituição e as pessoas envolvidas



em todos os seus segmentos possam atuar de forma planejada, corrigindo
distorções identificadas e aperfeiçoando elementos dos serviços prestados.

Os

resultados

do

processo

de

Avaliação

Institucional

deverão

possibilitar:


o repensar a Instituição como uma entidade sintonizada com o

momento atual e capaz de responder às mudanças da sociedade em que se
insere, em termos sociais, políticos, econômicos e tecnológicos, dentre
outros;


a recomendação de estratégias, objetivos, metas e ações futuras

com vistas à melhoria da qualidade de ensino, iniciação científica, extensão,
gestão, missão, comunicação e políticas institucionais, infraestrutura física e
responsabilidade social;


implementação

de

ações

corretivas

que

possibilitem

o

aperfeiçoamento do desempenho institucional ;


firmar valores que conduzam a excelência do ensino e da gestão

universitária, tendo como base os interesses dos docentes, discentes,
técnico-administrativos e sociedade em geral, nas áreas de atuação da
Faculdade;


indicar

diretrizes

para

a

tomada

de

decisão

da

gestão
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universitária, servindo como subsídios para o Plano de Desenvolvimento
Institucional – PDI, o Projeto Pedagógico Institucional – PPI e os Projetos
Pedagógicos dos Cursos.

7.6. Plano de Ação

Após o encaminhamento do relatório geral à Direção da Faculdade de
Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva, ao Diretor e os Coordenadores de
Cursos, devem elaborar um plano de ação específico por Curso, para
sugerir e implementar medidas preventivas ou corretivas que possibilitará
eliminar ou minimizar aspectos negativos, porventura observados na
avaliação.
Os planos de ação de cada curso devem ser elaborados pelo Diretor
da Faculdade, seus Coordenadores e Professores, sob a Coordenação da
CPA, e subsidiando as ações do Plano de Desenvolvimento InstitucionalPDI.
A execução dos planos de ação previstos no PDI será acompanhada
pela CPA, visando obtenção de subsídios para a próxima avaliação e de
mensuração da melhoria da qualidade na FAIT, rumo à excelência do ensino
superior prestado à comunidade.
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8. PROJETO INSTITUCIONAL DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

8.1. POLÍTICA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA

A inclusão escolar constitui uma proposta que representa valores
simbólicos importantes, condizentes com a política de igualdade, em
ambiente educacional favorável, em atendimento aos Decretos nº 5296/05 e
5773/06.
Implica a inserção de todos, sem distinção de condições linguísticas,
sensoriais, cognitivas, físicas, emocionais, éticas, socioeconômicas e requer
sistemas educacionais planejados e organizados que deem conta da
diversidade

dos

alunos

e

ofereçam

respostas

adequadas

às

suas

características e necessidades. As diferenças são vistas não como obstáculos
para o cumprimento da ação educativa, mas, sim, como fatores de
enriquecimento.
Para pôr em prática políticas de inclusão, faz-se necessário o
desenvolvimento de ações educacionais que removam barreiras (atitudinais,
educacionais e arquitetônicas) para que a aprendizagem pretendida seja
alcançada.
Entretanto, para sair do campo das intenções e chegar à prática
inclusiva existe uma série de ações que precisam ser desenvolvidas ou
continuadas. Ressaltamos a

necessidade de

uma formação inicial e

continuada para os professores e todos os envolvidos no processo, bem
como, a importância de parcerias entre as instituições do trabalho e setores
empresariais para o desenvolvimento dessas políticas.

8.1.1. Princípios

245

A Política Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência, em
consonância com o Programa Nacional de Diretos Humanos, obedecerá aos
seguintes princípios:

I. Desenvolvimento de ação conjunta do Estado e da sociedade civil,
de modo a assegurar a plena integração da pessoa portadora de deficiência
no contexto socioeconômico e cultural;
II.

Estabelecimento

de

mecanismos

e

instrumentos

legais

e

operacionais que assegurem às pessoas portadoras de deficiência o pleno
exercício de seus direitos básicos que, decorrentes da Constituição e das
leis, propiciam o seu bem-estar pessoal, social e econômico; e;
III. Respeito às pessoas portadoras de deficiência, que devem receber
igualdade de oportunidades na sociedade por reconhecimento dos direitos
que lhe são assegurados, sem privilégios ou paternalismos.
A Lei nº 9.394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, em seu Art. 4º preceitua que o atendimento educacional
especializado

aos

portadores

de

deficiência

deve

ser

feito,

preferencialmente, na rede regular de ensino.
Por outro lado o Art. 59 estabelece:
“Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com
necessidades especiais:
I.

Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização

específica, para atender às suas necessidades;
II. Terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o
nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas
deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar
para os superdotados;
III.

Professores com especialização adequada em nível médio ou

superior, para atendimento especializado, bem como professores de ensino
regular capacitados para a integração desses educandos nas classes
comuns;
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IV.

Educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva

integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que
não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante
articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que
apresentam uma habilidade superior nas áreas artísticas, intelectual ou
psicomotora;
V.

Acesso

igualitário

aos

benefícios

dos

programas

sociais

suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular.

Objetivando promover o acesso e a inclusão das pessoas com
necessidades educacionais especiais em todas as ofertas educacionais da
FAIT, fundamentado nos princípios do direito ao exercício da cidadania e da
integração ao mundo do trabalho, algumas ações se tornam necessárias,
tais como a implementação dos seguintes aspectos:

8.1.2. Acessibilidade

Para que se efetive, devem ser observados:

a) O mapeamento da rede física, do mobiliário e dos equipamentos da
FAIT, com vistas a conhecer as necessidades de reforma e reaparelhamento;
b) Adequação da rede física, do mobiliário e dos equipamentos da FAIT
para atender a nova proposta;
c) A promoção de estudos que visem sistematização e a adequação
dos currículos para atender aos diferentes níveis de ensino, modalidades de
atendimento e necessidades educativas dos novos alunos;
d) Criação de um núcleo de apoio com sede na Instituição;
e) Adequação dos procedimentos metodológicos e avaliativos em
função de atender as necessidades educativas do aluno.
f)

Capacitação

permanente

para

professores

e

técnicos

administrativos.
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g) Parcerias com instituições diversas, objetivando a captação de
recursos financeiros, destinados a equipar salas de apoio.
h) Sensibilização da comunidade interna acerca dos direitos e deveres
das pessoas com necessidades educacionais especiais.
i) Garantia da permanência do aluno com necessidades educacionais
especiais nas salas regulares de ensino, com atendimento das necessidades
específicas nas salas de apoio e as devidas adaptações curriculares.
j) Integração do PNE nas atividades artísticas e culturais da instituição
e no serviço de Saúde e Serviço Social, oferecendo, quando necessário,
atendimento individualizado.
l) Realização de um trabalho conjunto com o Serviço Social de
Orientação Institucional (SIOE) para encaminhar o educando ao mundo de
trabalho através do Banco de Dados mantido no núcleo.
m) Oferta de formação inicial e continuada, visando a inserção dessas
pessoas na sociedade e no mundo de trabalho.
n) Acesso a níveis mais elevados de ensino e pesquisa e atividades
artísticas de acordo com a capacidade de cada um.
o) Quebra de barreiras arquitetônicas e atitudinais.

Alguns princípios a serem adotados:

a) Flexibilidade – ou seja, a não obrigatoriedade de que todos os alunos
atinjam o mesmo grau de abstração ou conhecimento, num tempo
determinado;

b) Acomodação – considerar que o planejamento de atividades para uma
turma, deve levar em conta a presença de alunos com necessidades
especiais e, portanto, contemplá-los na programação;

c) Trabalho simultâneo, cooperativo e participativo, entendido como a
participação

dos

alunos

com

necessidades

especiais

nas

atividades

desenvolvidas pelos demais colegas, embora não o façam com a mesma
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intensidade, nem necessariamente com a mesma ação ou grau de
abstração.

A FAIT, possui uma estrutura arquitetônica do contexto atual, já
adequada à questão da acessibilidade. Entretanto, a gestão atual tem
estabelecido como meta principal a constante adequação, de forma
definitiva, às normas da acessibilidade, para tal, toda e qualquer reforma ou
construção

de

novos ambientes recebem os dispositivos necessários

previstos no Decreto 5.296 de 02 de dezembro de 2004 em questão.
Considerando diversos aspectos abordados neste decreto, nossa
proposta de inclusão encontra-se, certamente, em grau bastante avançado.
O tratamento diferenciado nas questões de mobiliário, atendimento ao
público, área especial para embarque e desembarque, sinalização e,
principalmente a circulação e acesso aos ambientes diversos de atividade
estão dispostos dos seguintes requisitos:

04 vagas no estacionamento devidamente sinalizadas;
01 rampa de acesso ao pavimento térreo;
01 rampa de acesso aos blocos de sala de aula;
01 rampa de acesso à biblioteca;
01 rampa de acesso ao segundo nível do terreno;
01 rampa de acesso à cantina;
01 rampa de acesso aos laboratórios;
04 adaptações ao banheiros;
01 rampa de acesso ao setor administrativo;
01 rampa de acesso ao auditório;
Piso Táteis na maior parte dos setores institucionais;
Mapa Tátil indicativo das salas e setores.

Como

se

vê,

várias

ações

estão

intrinsecamente

ligadas

à

adequação/melhoria da infraestrutura física da Instituição e à aquisição de
equipamentos específicos destinados aos portadores de cada tipo de
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necessidade educativa especial. Assim sendo, torna-se fundamental uma
maior priorização, por parte do Ministério da Educação, no sentido de
proporcionar as condições orçamentárias necessárias para fazer frente a
essas demandas. Se isso não ocorrer, este esforço institucional em definir
uma política de inclusão dos PNE se tornará inócua, posto que à FAIT não é
disponibilizado, historicamente, orçamento que comporte os investimentos
demandados para tornar efetiva essa política.
8.1.3. Inclusão de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais

Com relação às pessoas portadoras de necessidades especiais A FAIT
possui um programa de inclusão de pessoas com deficiência e reabilitados
em seu quadro funcional em atendimento a Lei nº 8.213, de 24 de Julho de
1991.
Este Programa empreende ações em Educação, de inclusão social, que
envolvem também cultura e cidadania, e é voltado para estudantes da
Faculdade, ex-estudantes, bem como para estudantes do ensino médio
público, com potencial e renda insuficiente, e é estendido à toda comunidade
de ITAPEVA e região. O programa vem ajudando jovens da rede pública de
ensino a entrarem no mercado de trabalho, e a entrarem na Faculdade.
Ainda permite que grupos minoritários de indígenas cursem nível superior na
Instituição.
Este Programa é administrado no que se refere aos estímulos
financeiros pelo Núcleo Administrativo, e quanto às ações de ensino pelo
Núcleo de Ensino da Instituição. Quanto às atividades abertas à comunidade
também atua o Núcleo de Extensão e Ações Comunitárias – NEACO, na sua
administração. Também se vale do NUTIC para o Programa de Inclusão
Digital.
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8.1.4. Disciplina de LIBRAS

Recentemente,

o

Decreto

5626/2005

regulamentou

a

Lei

10.436/2002, visando suprir essa carência e garantir que as pessoas
surdas tenham sucesso no seu processo de escolarização,

reconhece

a

Libras como meio legal de comunicação e expressão dos surdos e
garantiu desta maneira, a

inserção

da disciplina Libras como obrigatória

nos cursos de licenciatura de nível superior e no de fonoaudiologia, e de
magistério de nível médio, e oferecida em caráter opcional nos demais
cursos das diversas áreas do conhecimento.
Atendendo ao disposto no Decreto, a FAIT redimensionou todas as
matrizes curriculares dos cursos, tornando a disciplina de LIBRAS como
Optativa nos Bacharelados.
LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais deve ser entendida como língua,
pois possui níveis linguísticos, assim como as línguas faladas. Por possuir
tais níveis é que os que dela fazem uso tem possibilidade de se expressarem
de todas as maneiras. Assim como as línguas orais não são universais, as
línguas de sinais também não o são. Entretanto sua modalidade é que é
peculiar, pois enquanto a língua falada utiliza o gestual-visual, a falada
utiliza oral-auditiva.
É a língua materna dos surdos do Brasil porém o reconhecimento de
tal fato aconteceu bastante apenas com a Promulgação da Lei 10436/2002.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº9394/96, Art. 26,
trouxe também um artigo específico sobre educação especial onde se
reconhece o direito à diferença, ao pluralismo e à tolerância, e, com suas
alterações, garante às pessoas surdas, em todas as etapas e modalidades da
Educação Básica, nas redes públicas e privadas de ensino, a oferta da Língua
Brasileira de Sinais (Libras) na condição de língua nativa das pessoas
surdas.
Algumas reflexões e a Política de Qualificação do Professor de
Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS
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Entretanto, sabe-se que encontrar o professor com formação de
acordo com o referido decreto não é tarefa fácil, mas necessária. E, passa a
ser a formação dos mesmos pontos central de discussão não apenas na IES
como no País como um todo.
Verifica-se no Decreto 5626/05, no Artigo 7º há perspectiva para que
a disciplina Libras no Ensino Superior possa ser ministrada por pessoas que
apresentem os seguintes perfis:

I- Professor de Libras, usuário dessa língua com curso de
pós-graduação ou com formação superior e certificado de
proficiência em Libras, obtido por meio de exame
promovido pelo Ministério da Educação;
II- Instrutor de Libras, usuário dessa língua com
formação de nível médio e com certificado obtido por
meio de exame de proficiência em Libras, promovido pelo
Ministério da Educação;
III- Professor ouvinte bilíngüe: Libras-Língua Portuguesa,
com pós-graduação ou formação superior e com
certificado obtido por meio de exame de proficiência em
Libras, promovido pelo Ministério da Educação.

Diante de perfis tão diferentes, a IES precisa adequar e capacitar estes
profissionais para o exercício da função nos cursos de bacharelados. Para
isso, o Professor de LIBRAS precisa ser continuamente qualificado, para
desta maneira, atender o disposto no Decreto e às necessidades da
Faculdade.
Quanto às políticas de qualificação continuada dos professores que
ministram a disciplina de LIBRAS, a IES as realiza através de dispensa de
carga horária e ajuda de custo, a todos os interessados em investir em sua
formação em serviço, através da realização de cursos de extensão e
qualificação profissional na área, além dos cursos em nível de latu-sensu e
strito-sensu na área do conhecimento em específico, para que sua formação
atenda às exigências legais e institucionais.
A IES busca também firmar parcerias com as Secretarias Municipais e
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Estaduais

de

Educação,

objetivando

participação

dos

mesmos

nas

capacitações oferecidas para docentes atuantes nestas esferas, para que,
haja interação entre os objetivos do Ensino Superior e os objetivos do
contexto social em que se encontram inseridos, promovendo desta maneira
maior

reflexão

acerca

da

educação

inclusiva

e

os

mecanismos

de

transformação social.
Os docentes de LIBRAS também inserem-se nas demais atividades
institucionais de Qualificação Continua do Corpo Docente e tem os mesmos
incentivos e progressões funcionais e vantagens anteriormente destacadas e
constantes no Plano Integrado de Capacitação de Recursos Humanos e às
Políticas de Qualificação Contínua do Corpo Docente.

8.2. POLÍTICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Conforme a Lei nº 9795/1999, da Política Nacional de Educação
Ambiental, no Art 1º. define como educação ambiental os processos por
meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais,
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a
conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à
sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.
A educação ambiental é um processo de reconhecimento de valores e
clarificações de conceitos, objetivando o desenvolvimento das habilidades e
modificando as atitudes em relação ao meio, para entender e apreciar as
inter-relações entre os seres humanos, suas culturas e seus meios biofísicos.
A educação ambiental também está relacionada com a prática das tomadas
de decisões e a ética que conduzem para a melhora da qualidade de vida.
Para Quitas (2008), a Educação Ambiental deve proporcionar as
condições para o desenvolvimento das capacidades necessárias; para que
grupos

sociais,

em

diferentes

contextos

socioambientais

do

país,

intervenham, de modo qualificado tanto na gestão do uso dos recursos
ambientais quanto na concepção e aplicação de decisões que afetam a
qualidade do ambiente, seja físico-natural ou construído, ou seja, educação
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ambiental como instrumento de participação e controle social na gestão
ambiental pública.
Trein (2008) ressalta que a Educação Ambiental, apoiada em uma
teoria crítica que exponha com vigor as contradições que estão na raiz do
modo de produção capitalista, deve incentivar a participação social na forma
de uma ação política. Como tal, ela deve ser aberta ao diálogo e ao embate,
visando à explicitação das contradições teórico-práticas subjacentes a
projetos societários que estão permanentemente em disputa.
Na visão de Sato et al. (2005), a Educação Ambiental deve se
configurar como uma luta política, compreendida em seu nível mais
poderoso de transformação: aquela que se revela em uma disputa de
posições e proposições sobre o destino das sociedades, dos territórios e das
desterritorializações; que acredita que mais do que conhecimento técnicocientífico, o saber popular igualmente consegue proporcionar caminhos de
participação para a sustentabilidade através da transição democrática.
Um

processo

educativo

eminentemente

político,

que

visa

ao

desenvolvimento nos educandos de uma consciência crítica acerca das
instituições, atores e fatores sociais geradores de riscos e respectivos
conflitos

socioambientais.

Busca

uma

estratégia

pedagógica

do

enfrentamento de tais conflitos a partir de meios coletivos de exercício da
cidadania,

pautados

participativas

na

criação

de

conforme

requer

a

demandas
gestão

por

políticas

ambiental

públicas

democrática.

(LAYRARGUES, 2001).

8.2.1.

Princípios

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Ambiental, Art. 2°. A Educação Ambiental é uma dimensão da educação, é
atividade

intencional

da

prática

social,

que

deve

imprimir

ao

desenvolvimento individual um caráter social em sua relação com a natureza
e com os outros seres humanos, visando potencializar essa atividade
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humana com a finalidade de torná-la plena de prática social e de ética
ambiental.
Sendo que a educação ambiental segue diretrizes e ações educativas
permanente pela qual a comunidade educativa tem a tomada de consciência
de sua realidade global, do tipo de relações que os homens estabelecem
entre si e com a natureza, dos problemas derivados de ditas relações e suas
causas profundas. Ela desenvolve, mediante uma prática que vincula o
educando com a comunidade, valores e atitudes que promovem um
comportamento dirigido a transformação superadora dessa realidade, tanto
em seus aspectos naturais como sociais, desenvolvendo no educando as
habilidades e atitudes necessárias para dita transformação.
A Educação Ambiental nasce como um processo educativo que
conduz a um saber ambiental materializado nos valores éticos e nas regras
políticas de convívio social e de mercado, que implica a questão distributiva
entre benefícios e prejuízos da apropriação e do uso da natureza. Ela deve,
portanto, ser direcionada para a cidadania ativa considerando seu sentido de
pertencimento e corresponsabilidade que, por meio da ação coletiva e
organizada, busca a compreensão e a superação das causas estruturais e
conjunturais dos problemas ambientais (SORRENTINO et al. 2005). Este
processo busca despertar a preocupação individual e coletiva para a questão
ambiental, garantindo o acesso à informação em linguagem adequada,
contribuindo

para

estimulando

o

o

desenvolvimento

enfrentamento

das

de

uma

questões

consciência
ambientais

crítica
e

e

sociais.

Desenvolve-se num contexto de complexidade, procurando trabalhar não
apenas a mudança cultural, mas também a transformação social, assumindo
a crise ambiental como uma questão ética e política (MOUSINHO, 2003).
A gestão ambiental vem ganhando um espaço crescente no meio
empresarial. O desenvolvimento da consciência ecológica em diferentes
camadas e setores da sociedade mundial acaba por envolver também o
setor da educação, a exemplo das Instituições de Ensino Superior (IES). No
entanto, ainda são poucas as práticas observadas nas IES, as quais têm o
papel de qualificar e conscientizar os cidadãos formadores de opinião de
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amanhã.

Na visão de Careto e Vendeirinho (2003), as Universidades e

outras Instituições de Ensino Superior precisam praticar aquilo que ensinam.
Enquanto as universidades são freqüentemente vistas como instituições
estagnadas e burocráticas, outras instituições demonstraram ser capazes de,
pelo menos, iniciar o caminho da sustentabilidade.
O

papel

de

destaque

assumido

pelas

IES

no

processo

de

desenvolvimento tecnológico, na preparação de estudantes e fornecimento
de informações e conhecimento, pode e deve ser utilizado também para
construir o desenvolvimento de uma sociedade sustentável e justa. Para que
isso aconteça, entretanto, torna-se indispensável que essas organizações
comecem a incorporar os princípios e práticas da sustentabilidade, seja para
iniciar um processo de conscientização em todos os seus níveis, atingindo
professores, funcionários e alunos, seja para tomar decisões fundamentais
sobre planejamento, treinamento operações ou atividades comuns em suas
áreas físicas.
Existem duas correntes de pensamento principais referentes ao papel
das IES no tocante ao desenvolvimento sustentável. A primeira destaca a
questão educacional como uma prática fundamental para que as IES, pela
formação, possam contribuir na qualificação de seus egressos, futuros
tomadores de decisão, para que incluam em suas práticas profissionais a
preocupação com as questões ambientais. A segunda corrente destaca a
postura de algumas IES na implementação de SGAs em seus campi
universitários, como modelos e exemplos práticos de gestão sustentável
para a sociedade.

8.2.2. Ações Institucionais

Em todos os cursos de LICENCIATURA, e, para os cursos oferecidos
na modalidade de BACHARELADO, mesmo não sendo obrigatória a inserção
da disciplina específica na matriz curricular, foi inserida a DISCIPLINA DE
EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL na
MATRIZ

CURRICULAR,

com

esta

nomenclatura

ou

nomenclaturas
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congêneres, para atender as Lei 9.795 de 27 de abril de 1999 (Política
de Educação Ambiental) e Resolução nº 02 de 15 de junho de 2012
(Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental). A
discussão inter e transdisciplinar das temáticas são contemplados através da
inserção dos conteúdos de estudos relacionados a temática nas ementas
das diferentes disciplinas relacionadas, cada qual com sua área de
especificidade, de acordo com as Leis e Resoluções, destacando em cada
curso, a disciplina e as ementas e bibliografias da mesma.
A

educação

ambiental

é

um

dos

pilares

do

desenvolvimento

sustentável, contribui para a compreensão fundamental da relação e
interação da humanidade com todo o ambiente e fomenta uma ética
ambiental pública a respeito do equilíbrio ecológico e da qualidade de vida,
despertando nos indivíduos e nos grupos sociais organizados o desejo de
participar da construção de sua cidadania (ZITZKE, 2002). Seguindo ainda a
linha de raciocínio de Zitzke (2002), explana ainda que é necessário um
projeto político-pedagógico que estimule o aparecimento do homem-cidadão
enquanto

ator

político,

para

pensar

e

construir

a

proposta

eco-

desenvolvimentista. Ou seja, um cidadão consciente de sua realidade
socioambiental mediante a obtenção de vários tipos de conhecimento sobre
ela.
Fouto (2002) descreve um modelo que aponta quatro níveis de
intervenção para as IES, sendo o primeiro que a educação dos tomadores de
decisão para um futuro sustentável, no segundo, as investigação de
soluções, paradigmas e valores que sirvam uma sociedade sustentável, no
terceiro as operações dos campis universitários como modelos e exemplos
práticos de sustentabilidade à escala local, e finalizando, deve-se haver
coordenação e comunicação entre os níveis anteriores e entre estes e a
sociedade.
As ações que aparecem incorporadas a um SGA para as IES, tais
como: Assessoria ambiental, trabalhos de levantamento de aspectos e
impactos ambientais e elaboração do SGA; Gestão de recursos - gestão de
energia, gestão da água, qualidade e conforto térmico; Gestão de resíduos,
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prevenção da poluição; Construção sustentável – plano diretor definido para
todos os prédios a serem construídos; Compras integrando critérios
ambientais – materiais e equipamentos; Educação integrando aspectos
ambientais – sensibilização ambiental, formação, informação, currículo
integrando aspectos ambientais, projetos de investigação sobre temas do
SGA, campanhas; Declarações e relatórios ambientais – para uma fase
posterior ao SGA e após a sua revisão; Investimentos nos aspectos
paisagísticos, recuperação da mata ciliar, criação da biblioteca natural,
espaços verdes; e Sistema de captação de águas pluviais e utilização nas
bacias sanitárias, mictórios e jardins.

8.3. POLÍTICA DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS

O Programa Mundial de Educação em Direitos Humanos (ONU, 2005),
ao propor a construção de uma cultura universal de direitos humanos por
meio do conhecimento, de habilidades e atitudes, aponta para as instituições
de ensino superior a nobre tarefa de formação de cidadãos(ãs) hábeis para
participar de uma sociedade livre, democrática e tolerante com as diferenças
étnico-racial, religiosa, cultural, territorial, físico-individual, geracional, de
gênero, de orientação sexual, de opção política, de nacionalidade, dentre
outras.
No ensino, a educação em direitos humanos pode ser incluída por meio
de diferentes modalidades, tais como, disciplinas obrigatórias e optativas,
linhas de pesquisa e áreas de concentração, transversalização no projeto
político-pedagógico, entre outros. Na pesquisa, as demandas de estudos na
área dos direitos humanos requerem uma política de incentivo que institua
esse tema como área de conhecimento de caráter interdisciplinar e
transdisciplinar.
Na extensão universitária, a inclusão dos direitos humanos no Plano
Nacional

de

Extensão

Universitária

enfatizou

o

compromisso

das

universidades públicas com a promoção dos direitos humanos. A inserção
desse tema em programas e projetos de extensão pode envolver atividades
258

de capacitação, assessoria e realização de eventos, entre outras, articuladas
com as áreas de ensino e pesquisa, contemplando temas diversos.
A contribuição da educação superior na área da educação em direitos
humanos implica a consideração dos seguintes princípios:
a) a universidade, como criadora e disseminadora de conhecimento, é
instituição social com vocação republicana, diferenciada e autônoma,
comprometida com a democracia e a cidadania;
b) os preceitos da igualdade, da liberdade e da justiça devem guiar as
ações universitárias, de modo a garantir a democratização da informação, o
acesso por parte de grupos sociais vulneráveis ou excluídos e o compromisso
cívico-ético com a implementação de políticas públicas voltadas para as
necessidades básicas desses segmentos;
c) o princípio básico norteador da educação em direitos humanos como
prática

permanente,

contínua

e

global,

deve

estar

voltado

para

a

transformação da sociedade, com vistas à difusão de valores democráticos e
republicanos, ao fortalecimento da esfera pública e à construção de projetos
coletivos;
d) a educação em direitos humanos deve se constituir em princípio
ético-político orientador da formulação e crítica da prática das instituições de
ensino superior;
e) as atividades acadêmicas devem se voltar para a formação de uma
cultura baseada na universalidade, indivisibilidade e interdependência dos
direitos humanos, como tema transversal e transdisciplinar, de modo a
inspirar a elaboração de programas específicos e metodologias adequadas
nos cursos de graduação e pós-graduação, entre outros;
f) a construção da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão
deve ser feita articulando as diferentes áreas do conhecimento, os setores
de pesquisa e extensão, os programas de graduação, de pós-graduação e
outros;
g) o compromisso com a construção de uma cultura de respeito aos
direitos humanos na relação com os movimentos e entidades sociais, além
de grupos em situação de exclusão ou discriminação;
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h) a participação das IES na formação de agentes sociais de educação
em direitos humanos e na avaliação do processo de implementação do
PNEDH.

8.3.1.

A construção de um currículo multicultural para promoção
da cidadania no Ensino Superior

A IES comprometida com a vivência dos direitos humanos deve
construir um currículo multicultural, que visa a formação para a cidadania e,
para que esse processo ocorra, é necessário levar em conta que os atores
têm diferentes representações e racionalidades.
A centralidade do processo curricular está na interdisciplinaridade. As
disciplinas e seus conteúdos passam a se constituir em ferramentas no
processo de construção do conhecimento contextualizado, ou, em outras
palavras, as diversas representações da realidade, sistematizadas nas
diferentes

áreas

do

conhecimento,

são

auxiliares

no

processo

de

conscientização do aprendiz (EYNG, 2007, p. 198).

É importante ainda observar que:

O currículo desempenha, de fato, distintas missões em diferentes
contextos e níveis educativos, de acordo com as características e finalidades
que refletem de cada nível. O currículo deve, portanto, ser concebido tendo
como parâmetro o contexto em que se configura e as práticas educativas na
realidade, mediante as quais se expressa, considerando-se o currículo
proposto, o projeto pensado/escrito e o currículo vivenciado, a prática do
projeto pensado/aplicado, avaliado. (EYNG, 2002, p. 28).
Nessa perspectiva, é importante considerar que o currículo e as ações
pensadas e desenvolvidas na escola não são neutros. A autora Costa (1998,
p. 38) “indica que o currículo é um campo onde estão em jogo múltiplos
elementos, implicados em relação de poder, compondo

um terreno

privilegiado da política cultural”. Para a autora, a escola é território de
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produção, circulação e consolidação de significados que constituem um
espaço de concretização da política da identidade. O currículo escolar é um
dos mecanismos que forma a identidade dos indivíduos.
Desta forma, o currículo escolar é um texto que pode nos contar
muitas histórias: histórias sobre indivíduos, grupos, sociedades, culturas,
tradições; histórias que nos pretendem relatar como as coisas são ou como
deveriam ser. O que há de comum entre elas uma vontade de saber que,
como assinala Foucault (1996), é inseparável da vontade de poder, e tem se
constituído em “prodigiosa maquinaria destinada a excluir” (p. 20).
Na política cultural estas representações construídas pelos discursos
vão posicionando os indivíduos numa certa geografia e economia do poder
cujo objetivo é o governo, a regulação social (COSTA, 1998, p. 61). Diante
dessa discussão, a autora Meyer (1998, p. 69) faz uma reflexão sobre o
currículo e a construção de fronteiras e posições sociais. Esta aponta que: A
escola

produz

espaço

privilegiado

para

alguns

enquanto

reforça

a

desigualdade e a subordinação de outros. Os professores estão implicados
na produção e reprodução dos discursos e práticas que configuram os
sujeitos e constituem suas múltiplas identidades culturais.
Por isso, é interessante olhar para dentro da escola e do currículo e
verificar como as histórias estão sendo construídas e como se constrói os
sentidos de pertencimento e exclusão. Como nossa sociedade é dualizada,
há pobres e ricos convivendo juntos, as formas de exclusão tornam-se
invisíveis aos olhares das pessoas, porque elas causam dois sentimentos:
indiferença – pois estão tão banalizadas pela mídia que deixam de ser um
problema para ser um dado, que pouco sensibiliza, e medo – pois o medo é
o grande causador da exclusão e da desconfiança das pessoas, pois lembra
os efeitos da exclusão, da pobreza e da marginalidade, que são produzidos
pela fome, pelo desespero e pelo desencanto.
Esta forma de exclusão acaba se naturalizando aos olhos dos
indivíduos que a aceitam e muitas vezes a consideram como problema do
indivíduo e não da sociedade ou outras instâncias maiores. Na realidade das
escolas, muitas vezes os olhares, que a tudo padronizam, não percebem o
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clamor dos estudantes chamando por seus direitos, muitas vezes de formas
equivocadas.
A naturalização do infortúnio vivido por muitos, nunca é produto de
causas

naturais.

Trata-se

de

uma

construção

histórica,

ideológica,

discursiva, moral. Uma construção que tende a se superpor ao olhar
cotidiano, tornando os acontecimentos passíveis de uma invisibilidade
artificial, ainda que não por isso menos poderosa (GENTILI, 2003, p. 33).
Desta maneira, a FAIT e todas as instituições de ensino como espaço
de convivência da diversidade, devem ser entendidas como espaços
democráticos de desmascaramento das exclusões, pois “o silêncio, a
atenuação, a ocultação edulcorada da exclusão faz com que esta se torne
mais poderosa, mais intensa, menos dramática e, portanto, mais efetiva”
(GENTILI, 2003, p. 42).
A FACULDADE DE CIENCIAS SOCIAIS E AGRÁRIAS DE ITAPEVA –
FAIT visa contribuir para ser local que respeite os mais elementares direitos
humanos

e

sociais.

E,

para

isso,

reelaborou

o

Projeto

Pedagógico

Institucional – PPI com a finalidade de adoção de um plano de referência
para sua ação educativa, e para a elaboração dos Projetos Pedagógicos de
Curso que respeitem e promovam o respeito aos Direitos Humanos e às
Diversidades sócio-étnico-culturais.
Os fundamentos do PPI da FAIT, orientam o processo educativo de
forma articulada, no entanto, não pode secundarizar os compromissos
sociais da Instituição. A ideia de autonomia, que se expressa no cotidiano
educacional através do princípio da liberdade de ensino, se impõe como
corolário dos compromissos sociais e engendra o caráter plural da
Faculdade. Mas esta pluralidade não é neutra e nem necessariamente
atende a interesses comuns. Tal fato exige que a Faculdade exponha os
fundamentos de sua proposta para a sociedade, como forma de submeter-se
à crítica social. Assim, a afirmação da liberdade de ensino cria as condições
para que ele possa legitimamente materializar-se, articulando a pluralidade
de ideias e as propostas que caracterizam a instituição.
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Desta perspectiva, impõem-se, naturalmente, algumas indagações,
dado que, de forma explícita ou não, há projetos pedagógicos de curso em
andamento, de acordo com os recursos disponíveis e com as diretrizes
existentes. Assim, cabe perguntar:
- Como produziremos a integração entre os diferentes projetos de
cursos?
- O que eles têm em comum?
- De que modo suas especificidades poderiam contribuir para
potencializar uma proposta integradora?
- Como ampliar sua capacidade de intervenção na realidade do mundo
atual?
Para efeitos de construção do presente documento, toma-se como
referência o pressuposto de que um projeto educativo é parte indissociável
dos projetos sociais e culturais que o influenciam. Entre suas características
básicas estão:


Expressar uma proposta pedagógica;



Implicar em uma concepção de “ser humano”;



Orientar-se

por

um

estilo

educativo

e

em

um

estilo

de

aprendizagem ensino;


Considerar a realidade do contexto social, econômico e cultural no

qual se realizará;


Concretizar-se pela ação integrada de gestores, docentes, alunos

e técnico-administrativos.
Nesta

ótica, a construção do PPI implica preliminarmente um

diagnóstico, isto é, o que está se passando no mundo atual e na Faculdade.
Uma

vez

obtido

o

consenso

necessário

a

respeito

das

questões

fundamentais, trata-se de traçar as alternativas de ação. Para traçá-las, é
necessária uma fundamentação teórica (filosófico-pedagógica) que justifique
o porquê de sua formulação e os seus propósitos e objetivos – para que
vamos fazê-lo.
Estabelecidos os nossos propósitos, há que se conceber as estratégias
de implementação, ou seja: Como vamos fazê-lo? Pessoas para implementar
a proposta: quem a dirigirá e a quem se destinará – Com quem vamos fazê-
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lo e a quem vamos dirigi-lo? Recursos materiais e outros - Com o que vamos
fazê-lo? Cronograma – Quando vamos fazê-lo? Circunscrição da área de
ação – ambiente físico e lugar geográfico – Aonde iremos realizá-lo?
A preocupação das propostas pedagógicas com o desenvolvimento do
raciocínio dos futuros universitários que serão matriculados nos cursos da
FAIT, através de atividades regulares e de atividades extracurriculares,
prioriza a visão da eficácia social dos conteúdos estudados. Assim, o
estudante aprende a pensar sobre a área de sua formação também como
ferramenta de construção do controle e direção social. Consequentemente, o
aluno, desenvolvendo um raciocínio voltado à sua área de atuação
profissional, que observe as complexidades econômicas, sociais, políticas,
culturais, ecológicas e demográficas do Brasil, saberá lidar com as mudanças
nos procedimentos, de acordo com seu curso, nas diversas áreas do saber,
sendo, inclusive um agente propulsor dessas mesmas mudanças.
Por tudo que foi aduzido, os cursos implementados e projetados pela
FAIT formarão e habilitarão os profissionais com conhecimentos básicos que
lhes permitam visualizar a profissão em toda sua amplitude, objetivando
desenvolver atividades orientadas para soluções dos problemas em diversas
áreas de atuação, além de assumir compromisso social como agente
propulsor em diversas áreas públicas do país. Manter-se atualizado
tecnicamente, atento às Diretrizes da Política Governamental, Mercado de
Trabalho, Integração e Globalização da Economia, no que se refere às
diversas áreas de atuação, serão relevantes nos futuros cursos a serem
autorizados.
Ter consciência da importância da profissão e sua utilização como
instrumento de desenvolvimento individual e coletivo, assim como conhecer
e observar, no exercício profissional, os princípios estabelecidos pelo código
de Ética Profissional, de cada curso superior, são preceitos fundamentais
aqui buscados.
Ainda, é preciso ressaltar que os Projetos Pedagógicos dos Cursos da
FAIT, tem como base para formação do perfil do aluno egresso alcançar as
competências e habilidades requeridas dentro de cada área de atuação de
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acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais e ainda, preocupando-se
com a opção filosófico-educacional de formação do cidadão-profissional, os
mesmos estão alicerçados sobre os pilares do respeito: às diferenças
presentes em uma sociedade multicultural e pluriétnica; ao direito de todos
a ter e usufruir do meio ambiente ecologicamente equilibrado, às
concepções e práticas educativas fundadas nos direitos humanos e em seus
processos de promoção, proteção, defesa e aplicação na vida cotidiana.

Assim a FAIT atende, dentro das peculiaridades de cada curso
a Lei 10.639 de 09 de janeiro de 2003 (Alteração da LDBEN
9394/96 - Temática da História e Cultura Afro-Brasileira), a
Resolução nº 01 de 17 de junho de 2004 (Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o
Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana) e a Lei 9.795
de 27 de abril de 1999 (Política de Educação Ambiental) e
Resolução nº 02 de 15 de junho de 2012 (Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Ambiental) e a RESOLUÇÃO N. 01, DE 30
DE MAIO DE 2012 (Diretrizes Nacionais para Educação em Direitos
Humanos).

Desta maneira, um currículo que visa a Educação em Direitos
Humanos, objetiva a construção de uma cultura de respeito à dignidade
humana através da promoção e vivência de valores como a ética a
liberdade, a justiça, a igualdade, a solidariedade, a cooperação e o
reconhecimento do/a outro/a como sujeito de direitos em uma sociedade.

8.3.2. Inserção das temáticas sobre Direitos Humanos
Diversidades sócio-etnico-culturais nos currículos da FAIT

e

Nos cursos de LICENCIATURA em Educação Física e Pedagogia foram
inseridas, para atender as Resoluções nº 01 de 17 de junho de 2004
(Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-
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Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana) N.
01, DE 30 DE MAIO DE 2012 (Diretrizes Nacionais para Educação em
Direitos Humanos) que colocam como obrigatória a discussão disciplinar das
temáticas, A DISCIPLINA DE DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADES
SOCIO-ETNICO-CULTURAIS

NO

BRASIL

na

MATRIZ

CURRICULAR.

Destacamos ainda, que tais ações estão presentes também em estudos
interdisciplinares e transdisciplinares nas demais disciplinas e atividades
oferecidas nos cursos.
E, para os cursos oferecidos na modalidade de BACHARELADO,
mesmo não sendo obrigatória a inserção de disciplina específica na matriz
curricular,

foi

inserida

a

DISCIPLINA

DE

DIREITOS

HUMANOS

E

DIVERSIDADES SOCIO-ETNICO-CULTURAIS NO BRASIL na MATRIZ
CURRICULAR,

com

esta

nomenclatura

ou

nomenclaturas

congêneres,

atendendo as Resoluções nº 01 de 17 de junho de 2004 (Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o
Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana) N. 01, DE 30 DE
MAIO DE 2012 (Diretrizes Nacionais para Educação em Direitos Humanos). A
discussão interdisciplinar das temáticas, destacamos que estas se encontram
contemplados através da inserção dos conteúdos de estudos relacionados a
temática nas ementas das diferentes disciplinas relacionadas, cada
qual com sua área de especificidade, de acordo com as Leis e Resoluções,
destacando em cada curso, a disciplina e as ementas e bibliografias da
mesma.

8.4. POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E
PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL DA INSTITUIÇÃO

A FAIT se propõe à execução de sua política de promoção da
igualdade

racial

que

comportem

ações

de

reparações,

e

de

reconhecimento e valorização da história, cultura e identidade das raças
que compõem a população brasileira. Trata, de uma política curricular,
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baseada em dimensões históricas, sociais, antropológicas oriundas da
realidade brasileira, e busca combater o racismo e as discriminações que
atingem particularmente os negros.
Nesta

perspectiva,

propõe

a divulgação

e

produção

de

conhecimentos, a formação de atitudes, posturas e valores que eduquem
cidadãos orgulhosos de seu pertencimento étnico-racial - descendentes
de africanos, povos indígenas, descendentes de europeus, de asiáticos –
para interagirem na construção de uma nação democrática, em que todos,
igualmente, tenham seus direitos garantidos e sua identidade valorizada.
A população negra representa 50,7% da população brasileira,
segundo o Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
2010.
Este dado requer que as estratégias de desenvolvimento e de
educação

do

país

considerem

os

aspectos

histórico-culturais

da

desigualdade, no tocante à elaboração, execução e avaliação de políticas
sócio, e d uc ac io n ais e econômicas capazes de atacar as desigualdades
étnico-raciais. Nesse contexto, a FAIT pretende desenvolver e manter
diferentes estratégias para a implementação de planos de promoção da
igualdade racial, destinados à superação de desigualdades raciais, de
acordo com a Lei nº 11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP nº 1 de 17
de junho de 2004, Lei 10.639 de 09 de janeiro de 2003 e Parecer CNE/CP
003/2004.

Objetivos:

 promover a educação de cidadãos atuantes e conscientes no seio da
sociedade multicultural e pluriétnica do Brasil, buscando relações
étnico-sociais

positivas,

rumo

à

construção

de

uma

nação

democrática.
 divulgar e produzir conhecimentos, bem como de atitudes, posturas e
valores que eduquem cidadãos quanto à pluralidade étnico-racial,
tornando-os capazes de interagir e de negociar objetivos comuns
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que garantam, a todos, respeito aos direitos legais e valorização de
identidade, na busca da consolidação da democracia brasileira.
 promover o reconhecimento e valorização da identidade, história e
cultura dos afro-brasileiros, bem como a garantia de reconhecimento
e igualdade de valorização das raízes africanas da nação brasileira, ao
lado das indígenas, europeias, asiáticas.
 promover e estimular todas as iniciativas de combate ao racismo e a
toda sorte de discriminações.
 promover ações que objetivem desconstruir o mito da democracia
racial na sociedade brasileira; mito este que difunde a crença de que,
se os negros não atingem os mesmos patamares que os não negros,
é por falta de competência ou de interesse, desconsiderando as
desigualdades seculares que a estrutura social hierárquica cria com
prejuízos para os negros.
 levar a comunidade acadêmica a compreender os valores e lutas dos
negros, ou a de outras raças que formaram o Brasil, ser sensível ao
sofrimento causado por tantas formas de desqualificação: apelidos
depreciativos,

brincadeiras,

piadas

de

mau

gosto

sugerindo

incapacidade, ridicularizando seus traços físicos, a textura de seus
cabelos, fazendo pouco das religiões que professam.
 criar condições para que os estudantes negros não sejam rejeitados
em virtude da cor da sua pele ou menosprezados em virtude de seus
antepassados terem sido explorados como escravos e não sejam
desencorajados de prosseguir estudos.
 estudar questões que dizem respeito à comunidade negra.
 cumprir a Constituição Federal em seu Art.3º, IV, repudiando o
“preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras
formas de discriminação” e reconhecendo que todos são portadores
de singularidade irredutível e que a formação escolar tem de estar
atenta para o desenvolvimento de suas personalidades (Art.208, IV).

Meios
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A Educação das Relações Étnico-Raciais e o estudo de História e
Cultura Afro-Brasileira, e História e Cultura Africana é desenvolvida por
meio

de

conteúdos,

competências,

atitudes

e

valores,

a

serem

estabelecidos pela FAIT e seus professores, com o apoio e supervisão da
entidade mantenedora e coordenações pedagógicas.
A

FAIT

professores

está sempre
qualificados

devidamente

para

o

ensino

instalada
das

e

equipada,

diferentes

áreas

com
de

conhecimentos; com formação para lidar com as tensas relações produzidas
pelo

racismo

e discriminações, sensíveis e capazes de conduzir a

reeducação das relações entre diferentes grupos étnico raciais, ou seja,
entre descendentes de africanos, de europeus, de asiáticos, e povos
indígenas.
A FAIT promove sistematicamente o aprofundamento de estudos,
para que os professores concebam e desenvolvam unidades de estudos,
projetos e programas, abrangendo a igualdade racial em seus diferentes
componentes curriculares ou em projetos de extensão.
A FAIT incentiva pesquisas sobre processos educativos orientados por
valores, visões de mundo, conhecimentos afro-brasileiros, ao lado de
pesquisas de mesma natureza junto aos povos indígenas, com o objetivo
de ampliação e fortalecimento de bases teóricas para a educação brasileira.

A FAIT estabelece canais de comunicação com grupos do Movimento
Negro, grupos culturais negros, instituições formadoras de professores,
núcleos de estudos e pesquisas, como os Núcleos de Estudos AfroBrasileiros, com a finalidade de buscar subsídios e trocar experiências para
planos institucionais, planos pedagógicos e projetos de ensino.

A FAIT está atenta para punir os casos que caracterizem racismo,
os quais serão tratados como crimes imprescritíveis e inafiançáveis,
conforme prevê o Art. 5º, XLII da Constituição Federal de 1988.
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A FAIT promove ampla divulgação do Parecer CNE/CP 003/2004 e da
Resolução da Resolução Nº 1, DE 17 DE JUNHO DE 2004.

8.5. Responsabilidade Social da Instituição, Enfatizando a
Contribuição à Inclusão Social e ao Desenvolvimento Econômico e
Social da Região.

A

Faculdade

de

Ciências

Sociais

e

Agrárias

de

Itapeva

têm

considerado que as grandes transformações ocorridas na sociedade
contemporânea geram novas e complexas necessidades nas organizações
de diferentes ordens e passam a exigir de seus profissionais maior
qualificação, níveis e graus de eficiência e capacidade para enfrentar
inovações, o que reflete diretamente nas Instituições de Ensino Superior,
exigindo-

lhes

uma

revisão

crítica

de

suas

estruturas

e

do

seu

funcionamento, com constantes adequações de seus cursos e demais
atividades acadêmicas, submetendo ao crivo de uma avaliação objetiva e
competente os profissionais por elas formados, que atuarão nessa
sociedade

complexa

e

que

precisam

estar

instrumentalizados

para

acompanhar os seus avanços, em todos os setores das suas múltiplas
atividades.
Somem–se a todas estas transformações estruturais as exigências de
uma

sociedade

globalizada,

desterritorializada,

exigindo

de

seus

profissionais condições não só para acumular conhecimentos, mas adquirir
as habilidades, hábitos

e atitudes necessárias para ser um profissional

ágil, criativo, crítico, capaz de solucionar problemas, prever e evitar crises,
com projeto de vida bem definido, capaz de adaptar-se às mudanças com
facilidade e adequação, com Quociente Emocional equilibrado de forma a
ajudá-lo a manter-se no emprego ou adequar-se à prestação de serviços,
competindo como ganhador no mercado de trabalho.
Ainda, no seu desenvolvimento a sociedade contemporânea tem–se
caracterizado por um avanço tecnológico extraordinário, especialmente em
informática, pelo uso de tecnologias educacionais de ponta, do computador
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e das redes de informação, que vêm gerando transformações não só na
sociedade, como na produtividade de nossas escolas e seus profissionais,
na natureza do processo de ensino– aprendizagem, exigindo não mais
alunos passivos, mas essencialmente ativos, colaboradores e solidários,
criadores e não apenas receptores de informações prontas, acabadas.
Nesse complexo de mudanças a Educação tem papel preponderante,
na medida em que contribui, não só para definir este novo perfil
profissional, como para concretizá-lo, a partir do trabalho didático–
pedagógico que desenvolve em sala de aula e outros ambientes especiais.
Preparar e formar profissionais com este novo perfil impõe–se como
necessidade primeira para todas as instituições de ensino superior,
especialmente da FAIT que se propõe como missão institucional, a
qualificação, com excelência de qualidade, desses profissionais, devendo
buscar,

consequentemente,

para

isso,

constantes

e

gradativamente,

melhores adequações às mudanças científicas, políticas e tecnológicas que
caracterizam o contexto social onde esses profissionais irão atuar.
A Faculdade têm procurado conscientizar seus alunos, futuros
profissionais, a importância da escola deixar de ser um espaço fechado de
transmissão de conhecimentos e habilidades para transformar-se em
espaço polivalente e aberto, facilitador da construção interativa dos
conhecimentos, hábitos, habilidades e atitudes necessárias à vida em
sociedade e ao exercício de uma profissão que exige não apenas
especialização, mas cultura geral e específica, capazes de possibilitar a
adequação flexível e competente às variações do mercado de trabalho e aos
indicadores de qualidade de vida.
Dessa forma, têm buscado contribuir para a transformação da
população da cidade de Itapeva e municípios limítrofes considerando o seu
dever a missão de levar, a toda à comunidade e em seu entorno, o
desenvolvimento educacional e o aperfeiçoamento profissional, aplicados
não somente na transmissão do saber, mas sim nas atividades de pesquisa
e extensão, voltadas para a realidade da região.
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Ainda, consciente de sua responsabilidade social, a faculdade têm
procurado exercer um papel preponderante quanto à sua contribuição à
inclusão social e ao desenvolvimento econômico e social da região, uma vez
que sua missão, objetivos, princípios básicos de ação e responsabilidades
estão baseados um uma visão cristã e solidária da educação e, para tanto
vem adotando a prática de políticas afirmativas que tem beneficiado um
significativo numero de alunos.

GOVERNO FEDERAL
PROUNI – Programa Universidade para Todos

O Governo Federal, através da Medida Provisória nº 213, de
10.09.2004, do Decreto nº 5245, de 15.10.2004 e da Lei nº 11096, de
13.01.2005, criou, implantou e regulamentou o Programa Universidade
para todos, com o objetivo de dar acesso à Universidade para as camadas
da população tradicionalmente excluídas deste direito.
O PROUNI, é destinado à concessão de bolsos de estudos integrais e
bolsas de estudos parciais de 50% para cursos de graduação e sequenciais
de formação específica, em instituições privadas de ensino superior, com ou
sem fins lucrativos, e oferece ainda a implementação de políticas
afirmativas de acesso ao ensino superior

aos

declarados indígenas

ou

negros, bem como aos portadores de deficiência.
A Instituição se junta às autoridades responsáveis neste grande passo
de inclusão social e melhoria do nível de ensino da população e oferece
vagas para os alunos da região onde atua.

8.5.1.
REGIMENTO
DA
COLAPS
–
COMISSÃO
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO PROUNI

LOCAL

DE

CAPÍTULO I
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DA COMISSÃO LOCAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE
SOCIAL DO PROUNI: SEUS OBJETIVOS E COMPOSIÇÃO

Art. 1º A COLAPS – Comissão Local de Acompanhamento e Controle
Social do Prouni, é órgão suplementar da Faculdade Mantida pela
Sociedade Cultural e Educacional de Itapeva, de acordo com o que
dispõe o Regimento Geral e a legislação do Ensino Superior.

Art. 2º A COLAPS – Comissão Local de Acompanhamento e Controle
Social do Prouni, se regerá pelo Regimento Geral, que fixa normas para
criação e funcionamento de Núcleos de Pesquisa e Extensão e pelo
presente Regimento, tendo como princípios:
a)

O enfoque humanista, holístico, interdisciplinar, democrático e
participativo;

Art. 3º A COLAPS – Comissão Local de Acompanhamento e Controle
Social do Prouni, em atenção ao disposto na Lei n° 11.096, de 13 de
janeiro de 2005 e o disposto no inciso II e no parágrafo único do artigo
17 do Decreto n° 5.493, de 18 de julho de 2005, bem como ao que
dispõe o Regimento Geral, tem como objetivos:
a.

exercer o acompanhamento, averiguação e fiscalização da
implementação do PROUNI na Faculdade de Ciências Sociais e
Agrárias de Itapeva - FAIT;

b.

interagir com a comunidade acadêmica e com as organizações
da sociedade civil, recebendo reclamações, denúncias, críticas e
sugestões para apresentação, se for o caso, à Comissão Nacional
de Acompanhamento e Controle Social do PROUNI - CONAP;

c.

emitir, a cada processo seletivo, relatório de acompanhamento do
PROUNI; e,

d.

fornecer informações sobre o PROUNI à CONAP.

Art. 4º Para atender a seus objetivos, a COLAPS – Comissão Local de
Acompanhamento e Controle Social do Prouni, elaborará um plano de
trabalho anual e uma Agenda de Acompanhamento.

CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO
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Art. 5º A COLAPS – Comissão Local de Acompanhamento e Controle
Social do Prouni, será constituída da seguinte forma:
I - 1 (um) representante do corpo discente, que deve ser bolsista

PROUNI;
II - 1 (um) representante do corpo docente, que deve ser professor em

regime de dedicação mínima de 20 (vinte) horas semanais;
III - 1 (um) representante da direção, que deve ser o coordenador ou um

dos representantes do PROUNI na IES; e
IV - 1 (um) representante da sociedade civil.

§ 1° Haverá um suplente para cada membro titular, que o substituirá nos
casos de ausência justificada.
§ 2° Os membros referidos nos incisos I e II deste artigo serão eleitos por
seus pares, em processo direto de escolha, amplamente divulgado na
Instituição de Ensino Superior e coordenado pela COLAPS.
§ 3° O representante referido no inciso IV deste artigo será escolhido
entre os candidatos indicados por organizações da sociedade civil,
mediante eleição ou acordo entre elas, cujo resultado será comunicado
por escrito ao coordenador da Comissão Local.
§ 4° Não havendo candidatos indicados no processo de escolha da
representação referida no § 3° deste artigo, a COLAPS será instalada
sem a representação da sociedade civil.
§ 7° Os membros da COLAPS terão mandato de 2 (dois) anos, vedada a
recondução. (Revogado pela Portaria Normativa n° 11, de 23 de maio
de 2012)
§ 8° Os membros da COLAPS exercem função não remunerada, sendo
considerada atividade de relevante interesse social.
§ 9° A IES deverá abonar as faltas do membro representante do corpo
discente que, em decorrência da designação de que trata esse artigo,
tenha participado de reuniões da COLAPS em horário coincidente com
as atividades acadêmicas.

CAPÍTULO III
DA VIGÊNCIA DO MANDATO DOS
MEMBROS DA COMISSÃO
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Art. 6°- Os membros da COLAPS terão vigência de 2 (dois) anos.
(Incluído pela Portaria Normativa n° 11, de 23 de maio de 2012)
§ 1° Os membros das Comissões Locais que passarem a integrá-las após a
data de sua constituição terão seus mandatos encerrados na data de
renovação de sua composição. (Incluído pela Portaria Normativa n° 11,
de 23 de maio de 2012)
§ 2° A renovação da composição da Comissão Local será promovida a cada
dois anos, na primeira quinzena do mês de outubro, devendo seu
coordenador encaminhar a ata da reunião em que for aprovada sua
constituição até duas semanas depois da data de sua renovação
(Redação dada pela Portaria n° 183, de 13 de março de 2013).

Art. 7° A COLAPS será coordenada por um dos representantes referidos nos
incisos II ou III do artigo 5° desta Portaria, eleito por seu colegiado, por
maioria dos presentes.
§ 1° Havendo vacância do cargo de coordenador da COLAPS, por qualquer
motivo, proceder-se-á a sua substituição, no prazo máximo de 15
(quinze) dias, respeitada forma prevista no caput.
§ 2° O mandato de coordenador da COLAPS será de 2 (dois) anos. (Redação
dada pela Portaria Normativa n° 11, de 23 de maio de 2012)

Art. 8° A COLAPS reunir-se-á na forma prevista no Regimento Interno.
§ 1° As deliberações da COLAPS, de caráter consultivo, serão tomadas por
maioria simples.
§ 2° As reuniões da COLAPS serão registradas em atas assinadas pelos
presentes, consubstanciando juízo colegiado e consignando eventuais
protestos e divergências e deverão ser encaminhadas à CONAP.

Art. 9° Ao final de cada processo seletivo do PROUNI, a COLAPS deverá
elaborar relatório circunstanciado.
Parágrafo único. O relatório referido no caput deverá ser arquivado durante
05 (cinco) anos na COLAPS para atender a eventuais solicitações da
CONAP.
Art. 10 A eleição e a posse dos membros das Comissões Locais, bem como
do coordenador, deverão ocorrer na primeira quinzena do mês de
outubro, a cada dois anos. (Redação dada pela Portaria n° 183, de 13 de
março de 2013)
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Parágrafo único. A instalação da COLAPS será formalizada junto à CONAP,
devendo ser informada a data da eleição, nome dos componentes e
suplentes, suas respectivas representações e demais informações
eventualmente solicitadas pela CONAP.

Art. 11 A IES deverá fornecer instalações adequadas para o funcionamento
da COLAPS.
Art. 12 A IES deverá dar publicidade da composição da COLAPS e do seu
local de funcionamento, mediante a afixação de tais informações, em
locais de grande circulação de estudantes e em seus sítios eletrônicos na
internet. (Incluído pela Portaria Normativa n° 11, de 23 de maio de
2012)

Art. 13 A COLAPS deverá ser instaladas em até 120 (cento e vinte) dias da
data da publicação desta Portaria, estendendo-se o mandato dos seus
membros até o dia
de
de .

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 14 Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo
Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, ouvido o pelos
membros da COLAPS - Comissão Local de Acompanhamento e Controle
Social do Prouni.

Art. 15 Este Regimento entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 16 Revogam-se as disposições em contrário.

Direção Geral da FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS
E AGRÁRIAS DE ITAPEVA - FAIT

GOVERNO ESTADUAL
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Bolsa Escola da Família

Ato de Cooperação Técnica firmado entre a Secretaria de Estado da
Educação do Estado de São Paulo e a UNESCO – Organizações das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, por meio do Termo de
Cooperação Técnica, aderido pela Faculdade são oferecidas bolsas de
100%, para alunos que não tem como custear seus estudos. A Faculdade
recebe o percentual de 50% da mensalidade, proveniente dessa parceria e
contribui com os outros 50%.
O Programa Escola da Família tem como objetivo promover maior
interação entre os pais dos alunos da rede pública de ensino e a
comunidade, em geral, com a escola, seus dirigentes e professores, por
meio de atividades artísticas, físicas, sociais, buscando a criação de espaços
de paz, tendo a escola, e seus valores, como protagonistas, combatendo a
violência de modo geral. A escola, permanecendo aberta durante os finais
de semana, acolhe sua comunidade para que ela participe de atividades
saudáveis e construtivas.

Programa de Financiamento Estudantil – FIES
Criado e regulamentado pela Lei nº 10260, de 12.07.2001, este
Programa de financiamento possibilita o acesso, por intermédio de crédito
financiado a custos subsidiados, à camada da população que, de outra
forma, não teria condições econômicas de cursar um estudo de nível
superior.
A FAIT consciente de que uma grande parcela de seus alunos,
principalmente

os

oriundos

das

classes

de

trabalhadores

menos

favorecidos, por vezes braçais, que não dispõem de tempo para se dedicar
a um dos seus projetos sociais, oferece ainda aos seus alunos a
possibilidade de financiar o seu estudo, por meio de parceria com o
Governo Federal, no programa FIES.
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8.5. POLÍTICA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE PROMOÇÃO DE
ACESSIBILIDADE E ATENDIMENTO DIFERENCIADO A
PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS – PNE DA
FAIT

A Política de educação inclusiva aos portadores de necessidades
especiais – PNE, da FAIT está inserida em sua Política de Educação em
Direitos Humanos. As ações para execução da Política de Educação em
Direitos Humanos da FAIT, partem do direito básico: direito à educação,
e que é refletido na própria noção de educação expressa na Constituição
Federal de 1988 e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº
9.394/1996).Esse direito à educação é que poderá propiciar os outros
direitos, que são possíveis graças à Educação em Direitos Humanos.
Portanto as ações fundamentar-se-ão na educação de toda comunidade
acadêmica da FAIT, tendo em vista os seguintes paradigmas dos Direitos
Humanos :

EDUCAÇÃO PARA A DIGNIDADE HUMANA: garantir às pessoas e
grupos viverem de acordo com os seus pressupostos de dignidade.

EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE DE DIREITOS: orientação aos
seres humanos para ampliação de direitos civis, políticos, econômicos,
sociais, culturais e ambientais a todos os cidadãos e cidadãs, com vistas a
sua universalidade, sem distinção de cor, credo, nacionalidade, orientação
sexual, biopsicossocial e local de moradia.

EDUCAÇÃO PARA RECONHECIMENTO E VALORIZAÇÃO DAS
DIFERENÇAS E DAS DIVERSIDADES: enfrentamento dos preconceitos e
das discriminações, garantindo que diferenças não sejam transformadas em
desigualdades e educação das relações étnico-raciais

e promoção da

igualdade racial.
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EDUCAÇÃO PARA A LAICIDADE DO ESTADO: assegurar o
respeito à diversidade cultural religiosa do País, sem praticar qualquer
forma de proselitismo.

EDUCAÇÃO PARA A DEMOCRACIA NA EDUCAÇÃO: Direitos
Humanos e democracia alicerçam-se sobre a mesma base - liberdade,
igualdade e solidariedade - expressando-se no reconhecimento e na
promoção dos direitos civis, políticos, sociais, econômicos, culturais e
ambientais.

EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL:
estimular o respeito ao espaço público como bem coletivo e de utilização
democrática de todos/as. Promoção de um desenvolvimento sustentável que
preserve

a

diversidade

da

vida

e

das

culturas,

condição

para

a

sobrevivência da humanidade de hoje e das futuras gerações.

Como se nota a educação inclusiva aos portadores de necessidades
especiais – PNE está entre os paradigmas da FAIT, que elaborou assim a
sua Política educação inclusiva aos portadores de necessidades especiais –
PNE.

8.7. POLÍTICA DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA DA FAIT

A política de educação e proteção dos direitos da pessoa com
transtorno do espectro autista da FAIT se dedica em promover o
cumprimento dos requisitos conforme determina a Lei nº 12.764, de 27 de
dezembro de 2012, que Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos
da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; e altera o § 3o do art. 98 da
Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990. A política de proteção dos
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direitos, fundamentada na concepção de direitos humanos, visa a garantia
do acesso de todos os alunos às instituições de ensino, independente de
suas

diferenças

sociais,

culturais,

étnicas,

raciais,

sexuais,

físicas,

intelectuais, emocionais, linguísticas e outras. Para além da igualdade de
oportunidades, a proteção dos direitos focaliza a valorização das diferenças
e desenvolvimento de projetos pedagógicos que atendam as necessidades
educacionais dos seus alunos, e promovam mudanças nas práticas e
ambientes escolares, de modo a eliminar as barreiras que impedem o
acesso ao currículo e o exercício da cidadania.
O transtorno do espectro autista se caracteriza como deficiência
persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação
sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não
verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade social;
falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de
desenvolvimento e caracterizada por padrões restritivos e repetitivos de
comportamentos,
comportamentos

interesses
motores

e
ou

atividades,
verbais

manifestados

estereotipados

ou

por
por

comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e
padrões de comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos.
Dessa maneira, as diretrizes de atendimento da pessoa com
transtorno do espectro autista contemplam o incentivo à formação e à
capacitação de profissionais especializados no seu atendimento, bem como
a pais e responsáveis, assim como o estímulo à pesquisa acadêmica, com
prioridade para estudos tendentes a dimensionar a magnitude e as
características do problema relativo ao transtorno do espectro autista.
Além dos tratamentos previstos nas Diretrizes da Política Nacional
de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista,
citamos as políticas de atendimento especializado, cujo princípio norteador é
o parágrafo único do Artigo 3º da referida lei. Em casos de comprovada
necessidade, a instituição oferecerá um acompanhante especializado à
pessoa incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso
IV

do

art.

2 o.

Outra

medida

oferecida,

além

do

acompanhante
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especializado, seria a adaptação do currículo e/ou a elaboração de projetos
educacionais na área de formação que visem a promover o necessário
atendimento educacional da pessoa com transtorno do espectro autista.
Para tanto, a FAIT conta com docentes especializados na área de Educação
Especial, o que favorece a compreensão e a implementação das políticas de
inclusão.
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9. PROGRAMA DE APOIO AOS DISCENTES

A

FAIT

demonstra

grande

preocupação

no

atendimento

aos

acadêmicos, e, para isso, elaborou o Programa de Atendimento ao Discente.
Através deste, desenvolve ações diárias para o acompanhamento e
atendimento ao corpo discente da Instituição em seus diversos Cursos
Superiores, visando à identificação e solução das dificuldades pedagógicas e
acadêmicas dos alunos de graduação e de pós-graduação. Este programa
acadêmico completa-se aos demais planos e programas da FAIT formando
um rol de ações que buscam a qualidade nas atividades acadêmicas. E, para
que o programa possa ser efetivamente implementado, a FAIT incentiva e
dá condições de funcionamento dos seguintes núcleos:

9.1. Núcleo de Pesquisa - NUPES

A preocupação com a pesquisa, como eixo básico da Instituição, gerou
a necessidade da criação do Núcleo de Pesquisa – NUPES, cuja tarefa
permanente é consolidar a vocação da Faculdade, não só para o ensino,
mas, também, para a pesquisa de alto nível. Sua finalidade precípua é
oferecer aos quadros docente e discente da Instituição condições intelectuais
e materiais favoráveis ao desenvolvimento da pesquisa.

9.2. Núcleo de Ensino - NUEN
O NUEN é um órgão de apoio técnico-administrativo da Diretoria da
FAIT mantida pela SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE ITAPEVA,
sendo responsável pelo acompanhamento da política educacional e por sua
articulação com o ensino de graduação, funcionando como suporte técnicopedagógico para as diversas atividades relacionadas ao desenvolvimento e
aprimoramento dos cursos de graduação.
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9.3. Núcleo de Extensão e Ação Comunitária - NEACO
Em meio às necessidades sociais contemporâneas que assinalam as
prioridades da FAIT, ao definir os múltiplos campos de formação educacional
e produção acadêmica, impõe-se, hoje, com significante urgência, a interrelação da academia com a comunidade, especificamente no que diz respeito
ao desenvolvimento de uma ação social responsável que promova não
apenas o assistencialismo, mas, principalmente: transformação social e
sustentabilidade.

9.4. Núcleo de Tecnologia, Informação e Comunicação - NUTIC

O NUTIC é responsável pela atuação em informática de maneira
estratégica, administrando atividades que elevem a percepção de imagem e
qualidade para a comunidade acadêmica e área administrativa. Responsável,
também, pela vistoria nos laboratórios, na qual é verificado o estado físico
dos micros, o funcionamento dos programas que serão utilizados durante as
aulas, atualização do antivírus e a verificação da rede dos laboratórios. Estas
são ações necessárias para o bom desempenho nas atividades de ensino,
pesquisa e extensão.

9.5. Núcleo Administrativo - NUAD

O Núcleo Administrativo tem o objetivo de viabilizar as políticas de
sustentabilidade financeira mantida pela FAIT, de acordo com o Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI). Responsável, também, por gerir as
bolsas governamentais (FIES, PROUNI, PROGRAMA LER E ESCREVER,
ESCOLA DA FAMÍLIA) e bolsas institucionais.
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9.6. Núcleo de Meio Ambiente – NUEMA

Responsável por propor ações que visualizem uma concepção do meio
ambiente em sua totalidade, considerando a independência entre o meio
natural, o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade.

9.7. Núcleo de Acessibilidade, Inclusão e Direitos Humanos –
NAIDH
O Núcleo de Acessibilidade, Inclusão e Direitos Humanos (NAIDH) tem
por objetivo propor, avaliar e fiscalizar as demandas e providências
inerentes ao processo de inclusão, permanência e acessibilidade das pessoas
com deficiência na FAIT e funciona também como órgão consultivo e
deliberativo responsável pela concepção e definição dos procedimentos de
acessibilidade,

inclusão

e

Direitos

Humanos

de

alunos,

professores,

funcionários corpo técnico administrativo e comunidade externa.
A existência desse Núcleo no meio acadêmico proporcionará a garantia
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, cumprindo desta forma com a integral proteção dos Direitos
da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.
Também possibilitará a garantia de 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.
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Desta forma, pode se entender que o NAIDH é o principal responsável
por

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.

9.8. Participação em Instâncias de Decisão

Os alunos têm espaço para participação e convivência em todas as
instâncias de decisão da FAIT, através de seus representantes em Conselhos
e Órgãos Colegiados e, especialmente, pelo Programa em Funcionamento na
Instituição:

Programa

de

Participação

Permanente

dos

discentes

na

Administração da Instituição. Este programa se faz pela eleição e indicação
dos representantes de classes (2), que se reúnem mensalmente com a
Coordenação dos cursos para sugerir, criticar, decidir, reivindicar, apoiar e
corrigir fatores que conduzam ao aprimoramento do PPC do curso. Estes
alunos são chamados de “Agentes Multiplicadores de Informação” (AMIS) e
tanto trazem informação para a Coordenação da FAIT como levam
informação aos seus pares, em consonância com as normas e diretrizes do
programa.

9.9. Serviço Institucional de Orientação Educacional (SIOE)

O

Serviço

Institucional

de

Orientação

Educacional

(SIOE),

da

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE ITAPEVA, tem como finalidade
desenvolver um trabalho de apoio aos estudantes, objetivando a orientação
psicopedagógica articulada com o Projeto Pedagógico da Faculdade mantida.
O SIOE tem disponibilizado atendimento a todos os estudantes da
Instituição. Analisa conceitos e teorias que embasam o olhar e a escuta,
visando a identificação no comportamento dos alunos dos aspectos
intervenientes que estão prejudicando sua aquisição de conhecimentos, sua
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forma de relacionamento com o mundo e com as pessoas nas diferentes
situações. O trabalho é desenvolvido tanto no aspecto individual, com o
sujeito aprendiz, como também nas relações interpessoais de aprendizagem
e de saberes múltiplos. Este serviço auxilia na identificação das dificuldades
do processo de aprendizagem, uma vez que lida com os problemas
contemporâneos concernentes ao sujeito.
Por meio da utilização de instrumentos específicos de cada área, o
SIOE vem auxiliando, por exemplo, alguns dos formandos que, mesmo
diante do fato de estarem se profissionalizando, não se reconhecem como
futuros profissionais nas áreas de atuação.

Constituição
O Serviço de Orientação Educacional é constituído por um
grupo de professores do curso de Pedagogia, professores da área da
Educação, com experiência no ensino superior, bem como docentes
com Formação em Psicologia credenciados junto ao Conselho
Regional de Psicologia/SP. Tais membros formam a equipe de
profissionais do SIOE da FAIT.
Designação
A equipe é nomeada e designada pelas Direções da FAIT. A

duração

do mandato é de dois anos. O Programa é instalado na Instituição desde o
início do ano letivo de 2007, e se dirige a todos os estudantes,
independentemente do curso em que estejam matriculados.

PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SIOE

- entrevista psicológica;
- entrevista pedagógica;
- elaboração e acompanhamento de trabalhos escolares;
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- elaboração e acompanhamento de esquemas e procedimentos de
hábitos de estudo;
- acompanhamento e orientação de dificuldades comportamentais;
- desenvolvimento dos atributos afetivos;
- aconselhamento, orientação e re-orientação vocacional;
- planejamento, coordenação e dinamização das atividades que tenham
como objetivo a aprendizagem, o desenvolvimento da

personalidade e a

orientação educacional.

SISTEMÁTICA DE FUNCIONAMENTO

Aos interessados:

O SIOE funciona em esquema estabelecido pelo Núcleo de
Ensino – NUEN, com os membros que o compõem, em dias e horários
fixados para cada aluno a ser atendido, através da Coordenação do
Curso de PEDAGOGIA DA FAIT. Nesses encontros são fixados os
horários de atendimento dos alunos, preferencialmente aos sábados
(dia todo), de acordo com a disponibilidade de tempo do professor
plantonista (membro do SIOE) e do aluno interessado.
Aos encaminhados:
Existem, também, os clientes-alunos que comparecem ao
posto de atendimento do SIOE encaminhados pelos docentes dos
cursos, que captam as necessidades emergentes de seus alunos e os
orientam para os trabalhos do SIOE, oferecidos pela Instituição.
Para o primeiro contato, tais casos são dirigidos ao NUEN, e lá
podem encontrar, em comum acordo com o professor do SIOE, o
melhor horário para os atendimentos, que podem ser individuais ou
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em grupos, dependendo do número de casos e das especificidades
de cada um.

9.9.1. Programa de Atendimento Psicológico

Apresentação do SOS Psicólogo
O SOS Psicólogo é um programa desenvolvido pela FAIT, que tem um
claro objetivo de promover ações que operem na promoção da saúde
emocional e de melhores condições de convivência dos alunos entre si, com
seus professores, dos servidores entre si, dos servidores com os alunos etc.;
compreendendo que ampliar o acesso da comunidade interna aos serviços
de saúde emocional e física, pois tais aspectos estão interligados, pode
significar um diferencial importante de integração e participação e uma
resposta afetiva da Instituição às demandas sociais verificadas em nosso
cotidiano.

Justificativa
Como sabemos, a Psicologia vem reafirmando, ao longo dos anos, seu
compromisso com as questões sociais e conscientizando a categoria sobre a
importância da criação de mecanismos que assegurem o acesso ao
atendimento psicológico a camadas extensas da população.
Os custos de um tratamento podem ser proibitivos à população de
menor poder aquisitivo, o que faz aumentar a distância entre aqueles que
gostariam de se submeter a processos psicoterápicos e os profissionais da
área. Por outro lado, os profissionais da Psicologia estão sensíveis à
realidade socioeconômica do país e interessados em flexibilizar seus
honorários para ampliar esse acesso. Assim, oferecer esse benefício aos
alunos, docentes e servidores é um diferencial, em termos de qualidade dos
serviços educacionais, pois os conflitos pessoais e sociais poderão ser
minimizados através do atendimento SOS Psicologia, e poderão ser
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prevenidos vários problemas emocionais que dificultam a aprendizagem dos
alunos.

Implementação da Proposta

1ª Etapa:
Apresentação e esclarecimento da proposta a todos os professores e
funcionários, que estejam atuando na FAIT.

2ª Etapa:
Apresentação e esclarecimento da proposta a todos os alunos da FAIT.

3ª Etapa:
Inscrição dos interessados.

4ª Etapa:
Definição de dia, horários e local para plantão do SOS Psicólogo, para
receber os interessados.

5ª Etapa:
Divulgação, por diferentes meios (jornais internos, elaboração de folder,
página da Internet, visita a coordenadores de cursos, entre outros) da
existência e finalidade do SOS Psicólogo, a toda a comunidade da FAIT.

9.9.2. Programa Institucional de Nivelamento

O NUEN manterá o Programa Institucional de Nivelamento dos alunos
da FAIT. Com o objetivo de expandir e melhorar os conteúdos vistos no
Ensino Fundamental e Médio, e ainda ampliar a qualidade dos discentes para
fazer frente aos desafios que encontrarão no Ensino Superior, a FAIT,
desenvolve um Programa de Revisão de Conteúdos Elementares aos
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ingressantes através do Processo Seletivo. Os conteúdos serão ministrados
por professores da FAIT e ainda por alunos dos últimos semestres, durante o
início de cada semestre letivo.
Será desenvolvido um acompanhamento aos nossos alunos durante os
semestres, com aulas individuais e/ou grupais, assim como formação de
grupos de estudos, aos sábados em período integral.
As disciplinas a serem oferecidas, para recuperação de conteúdos, que
não foram devidamente aprendidos no Ensino Médio serão: Português;
Matemática; Física; Química; Biologia e Informática e outros conteúdos que
se fizerem relevantes.

9.10. Atividades de Monitoria

A monitoria tem por objetivo despertar, no aluno que apresenta
rendimento acadêmico comprovadamente satisfatório, o gosto pela carreira
docente e assegurar a cooperação do corpo discente ao docente, nas
atividades de ensino, pesquisa e extensão. A monitoria não implica vínculo
empregatício e não é admitido que o monitor exerça suas atividades sem a
presença do professor responsável.
Além do certificado de monitoria, a ser concedido no final do período
de exercício dessa atividade, a Faculdade poderá conceder Bolsa de Estudo
Parcial e conferir o título de monitor, cuja importância é relevante para o
ingresso na carreira docente, nesta Instituição.
A seleção de monitores será realizada anualmente, no início do período
letivo, por intermédio dos docentes, com a participação da Coordenadoria
dos Cursos. A inscrição se realiza mediante edital e seleção dos monitores
das disciplinas que os docentes solicitaram.

9.11. Representação Estudantil

Os

alunos

têm

representação

garantida

nos

diferentes

Órgãos

Colegiados (Colegiado de Curso, CEPE, CONSU) da estrutura organizacional
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da Faculdade, na forma da legislação vigente, disciplinada no Regimento. O
corpo discente dos cursos oferecidos pela Instituição pode organizar seus
Diretórios Acadêmicos, regidos por Estatutos próprios, por eles elaborados e
aprovados de acordo com a legislação vigente. O corpo discente, também,
atua nas decisões administrativas via sua representação através dos AMIs.

9.12. Acompanhamento de Egressos

O acompanhamento dos egressos se dá pela Coordenadoria de
Acompanhamento de Egressos, que está subordinada ao Núcleo de Estágios
- NUEST. A sistemática de acompanhamento dos alunos egressos, ou seja,
daqueles que entregaram relatório final de estágio, é realizada mediante
uma ficha de cadastro, mediante a qual o aluno informa a instituição onde
estagiou, se ficou empregado nela ou não e se está trabalhando na área do
curso ou não.
Com base nessas informações, a Coordenadoria de Acompanhamento
de Egressos encaminha-os ao mercado de trabalho tendo como base a
solicitação das empresas para a contratação de técnicos. São realizadas
reuniões anuais para avaliação do desempenho dos egressos no âmbito da
empresa e/ou instituição, como também pesquisas com os empregadores
sobre o nível de satisfação com a força de trabalho empregada, oriunda da
Instituição.

9.13. Ouvidoria

A FAIT mantém um serviço de Ouvidoria que tem por finalidade
facilitar as relações entre os alunos, a comunidade e a Instituição de Ensino.

DO OUVIDOR

O Ouvidor é um servidor da Instituição, facilitador das relações entre o
cidadão e a Instituição de Ensino. As atividades do Ouvidor são Coordenadas
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pelo Diretor. O Diretor da Faculdade nomeia um ouvidor, para executar as
atividades da Ouvidoria.
Compete ao Ouvidor:
I.

receber, analisar, encaminhar e responder ao cidadão/usuário suas
demandas;

II.

fortalecer a cidadania ao permitir a participação do cidadão;

III. garantir ao cidadão o direito à informação;
IV.

ouvir as reclamações, denúncias, elogios, solicitações, sugestões ou
esclarecer as dúvidas sobre os serviços prestados pela IES;

V.

receber, analisar e encaminhar as manifestações dos cidadãos aos
setores responsáveis;

VI. acompanhar as providências adotadas, cobrando soluções e mantendo o
cidadão informado;
VII. responder com clareza as manifestações dos usuários no menor prazo
possível;
VIII. esclarecer canais de comunicação de forma aberta, transparente e
objetiva, procurando sempre facilitar e agilizar as informações;
IX. agir com transparência, integridade e respeito;
X.

atuar com agilidade e precisão;

XI. exercer suas atividades com independência e autonomia, buscando a
desburocratização;
XII. fomentar a participação do cidadão no controle e decisão dos atos
praticados pelo gestor da IES.

9.14. FAIT Jr.

Existe um grupo de consultores juniores, que são estudantes de
graduação, assessorados por mestres ou doutores da Instituição, que
prestam um serviço de qualidade a um preço bastante inferior àquele que
encontramos no mercado. O mercado está vendo que a Empresa Júnior é
tão eficiente quanto qualquer outra empresa.
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A receita pela prestação de serviços é sempre reinvestida na Empresa.
Vale lembrar que parte dessa receita é destinada a cobrir os custos variáveis
do projeto, como locomoção, por exemplo. O que sobra nas negociações é
reinvestido em capacitação para os membros, em novos equipamentos, uma
série de benefícios que agregam mais valor ao estudante universitário.
As empresas juniores espalhadas pelo Brasil são diferentes umas das
outras. É verdade que há diversas semelhanças, porém não existe um
padrão único que segue a mesma estrutura organizacional e as mesmas
normas de funcionamento. As empresas seguem um parâmetro que é
definido nacionalmente, mas nas peculiaridades nada é interferido. Por
exemplo, quando o aluno ingressa na Empresa Júnior assume um termo de
compromisso, na qual se compromete em executar as funções que lhe foram
dadas e, a partir disso, trabalha o tempo que quiser.

Missão
Dar oportunidade aos alunos de todos os cursos de graduação e
sequenciais da FAIT Junior, para aplicação dos conhecimentos adquiridos na
Faculdade, visando à formação de profissionais empreendedores nos mais
diversos segmentos, a fim de desenvolver responsabilidade social e
contribuir para a qualificação de organizações de pequeno e médio porte, e
para a sociedade em geral.

Visão
Ser conhecida como Empresa Júnior referência no Estado, pela
qualidade

dos

serviços

prestados

e

a

capacitação

profissional

dos

acadêmicos.

Valores
A Empresa Junior da FAIT orienta-se pelos valores abaixo consignados:
-

amizade;

-

comprometimento;
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-

determinação;

-

empreendedorismo;

-

eficiência;

-

ética;

-

flexibilidade;

-

iniciativa;

-

satisfação dos clientes;

-

profissionalismo;

-

trabalho em equipe;

-

transparência.

Objetivos
-

Proporcionar ao estudante a aplicação prática de conhecimentos
teóricos relativos à área de formação profissional específica.

-

Desenvolver o espírito crítico e empreendedor do aluno.

-

Intensificar o relacionamento Empresa / Faculdade.

-

Facilitar o ingresso de futuros profissionais no mercado de trabalho.

-

Contribuir com a sociedade, através da prestação de serviços,
proporcionando aos seus clientes um trabalho de qualidade a
preços acessíveis.

-

Valorizar a Instituição de Ensino, como um todo.

-

Estimular a formação de empreendedores e novas lideranças
empresariais.

-

Ser reconhecida no Estado como a Empresa Júnior referência, pela
qualidade dos serviços prestados e capacitação profissional dos
acadêmicos.

9.15. PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

A iniciação científica constitui um instrumento necessário à política
geral de pesquisa das instituições de ensino superior, que visam atingir o
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grau de excelência desejado pela comunidade científica atual e contribuir
para a qualidade da formação de seus alunos. Como tal transformou-se em
parâmetro de avaliação das instituições de Ensino Superior existentes no
Brasil.
A

Faculdade

insere-se

nesse

universo

ao

determinar

que

os

fundamentos de sua política de pesquisa estejam já inseridos nos primeiros
degraus dos seus cursos de graduação. Nesses cursos, devem ser
conduzidas as principais reflexões sobre os rumos do conhecimento, no
âmbito da sua produção, organização e difusão, além de sua compatibilidade
com a lógica social.
Por outro lado, os alunos da graduação devem ser vistos como
candidatos natos aos programas de pós-graduação da Instituição e, como
tais, iniciados nos caminhos da construção do conhecimento. O Programa de
Iniciação Científica da FAIT é coordenado pelo NUPES.

9.15.1. Estímulo e auxílio para participação em Eventos
Há uma política de auxílio aos membros da Instituição em relação à
apresentação de trabalhos científicos em eventos nacionais e internacionais.
O membro que constatar ter o aceite do trabalho para apresentação em
eventos nacionais

e internacionais,

submete pedido de

auxílio para

participação nos mesmos, com anexo do aceite, datas e justificativa, para
receber dispensa das aulas, auxilio transporte, alimentação e estadia.
É uma ajuda pecuniária aprovada anualmente pelo Conselho Superior,
a quem cabe definir o número de bolsas auxílios para apresentação de
trabalhos científicos por alunos da graduação, dentro e fora do Estado de
São Paulo.
PROCEDIMENTOS

O membro cadastra-se no NUPES por meio do preenchimento de
formulário próprio e da apresentação do documento de aceitação da
Instituição organizadora do evento.

O diretor do DAAE analisa a
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documentação e concede o auxílio, no valor estipulado pelo Conselho
Superior, no limite das cotas mensais.
9.15.2. Estímulo para divulgação da Produção Científica

A pesquisa tem sido alvo de destaque na FAIT. Diante dos objetivos
estabelecidos pela Instituição, tem se revelado de grande relevância social e
científica.
Assim, considera-se o incentivo a Pesquisa o maior investimento
realizado pela Instituição, pois é por essa via que a Faculdade promove
intelectual e financeiramente o crescimento de alunos e professores, que
podem, pela produção do conhecimento científico, devolver à comunidade e
aos parceiros a contribuição e respeito nestes depositados.
Além da publicação nos Anais, trabalhos científicos também são
divulgados através da Revista Eletrônica da FAIT.
A FAIT acredita que, a pesquisa torna possível devolver a toda
sociedade local e regional, a confiança e contribuição dispensadas à
Instituição.
Todos os membros da Instituição são estimulados a desenvolver a
pesquisa, a participar em eventos acadêmicos e científicos, bem como a
publicar e divulgar trabalhos científicos, através do estímulo recebido pelo
Plano de Carreira da Instituição.
A FAIT conta, como veículo de divulgação da produção intelectual,
artística e cultural do corpo docentes e técnico-administrativo (livros,
revistas, jornais, editora) a Editora FAIT e, ainda, como anteriormente
citada, a Revista Eletrônica. Tais atividades são administradas pelo NUPES.
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