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1. A INSTITUIÇÃO 
 

1.1. Identificação  

Mantenedora: Sociedade Cultural e Educacional de Itapeva  
Base legal: Pessoa jurídica de direito privado com fins lucrativos, com seu 

Estatuto registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da 
Comarca de Itapeva/SP 

Telefone: (015) 3526-8888  
CNPJ: 02.104.766.0001-41 

Home Page: www.fait.edu.br 

 
Mantida: Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva - FAIT  

Base legal: Portaria de Autorização do MEC nº 254/1999 
Telefone: (015) 3526-8888  

E-mail: direcao@fait.edu.br 
CNPJ: 02.104.766.0001-41 

Home Page: www.fait.edu.br 
 

1.2. Localização da Instituição 

 
A IES está localizada na Rodovia Francisco Alves Negrão, km 282, no 

Bairro Pilão D’Água – CEP: 18412-000, na cidade de Itapeva/SP, São Paulo. 

 

http://www.fait.edu.br/
mailto:direcao@fait.edu.br
http://www.fait.edu.br/
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1.3. Estrutura Organizacional Regimental da Faculdade de Ciências 
Sociais e Agrárias de Itapeva – FAIT 
 

 

 

1.4. Dirigentes principais 
Presidente da Mantenedora: Profa. Dra. Dayse Maria Alonso Shimizu  
Diretora Geral: Profa. Dra. Simone da Silva Gomes Cardoso  
Vice-Diretor: Profa. MSc. Rosemeire Rodrigues Wagner 

1.5. Breve Histórico Institucional 
 

A Sociedade Cultural e Educacional de Itapeva, anteriormente, 
Associação 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 Ensino Superior, em nível de graduação e de pós-

graduação no Sudoeste Paulista. Assim, a FAIT, vem se consolidando como 
Instituição de Ensino Superior capaz de contribuir para o desenvolvimento da 

região, através da formação de profissionais éticos, competentes e capazes 
de atuar nas diversas áreas do conhecimento, de acordo com as 

especificidades das profissões.  
A FAIT é uma Instituição de Ensino Superior que ministra cursos 

na área de Ciências Sociais, Biológicas, Exatas, Humanas, Agrárias e 
da Saúde. Rege-se pelo Regimento Geral, aprovado pela Portaria MEC 

nº1814/2000, publicada no D.O.U de 11/02/1999, aditado neste ato. 

O primeiro curso oferecido pela IES, foi o de Administração, criado 
através da Portaria de Autorização do MEC nº 254/1999, Reconhecido através 

da Avaliação de Cursos de Graduação pelo INEP, pela Portaria do MEC n°481 
de 16 de agosto de 2006, e recebeu Renovação de Reconhecimento de curso 

pela Portaria MEC nº 703 de 18 de dezembro de 2013, publicada no Diário 
Oficial da União em 19 de dezembro de 2013. 
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A seguir, instalou-se o Curso de Pedagogia, autorizado pela Portaria MEC 
nº1354/2001, publicada no D.O.U em 04 de julho de 2001, e já reconhecido 

através da Avaliação de Cursos de Graduação pelo INEP, através da Portaria 
MEC nº 286 de 21 de dezembro de 2012, publicada no Diário Oficial da União 

em 27 de dezembro de 2012. 

A Instituição recebeu, no mesmo ano de 2001, autorização para o 
oferecimento do Curso de Engenharia Florestal, pela Portaria do MEC nº 

3005/2001 publicada no DOU de 18 de dezembro de 2001, o qual também já 
recebeu a visita in loco da Comissão de Avaliação dos Cursos de Graduação, 

tendo sua Portaria de Reconhecimento de curso Portaria MEC nº 222 de 22 de 
março de 2007, publicada no Diário Oficial da União em 23 de março de 2007, 

e a Renovação de Reconhecimento através da Portaria MEC nº 286 de 21 de 
dezembro de 2012. 

Em 2002 obteve autorização do MEC para ministrar o Curso de Direito, 
através da Portaria MEC nº 2053/2002 de 17 de julho de 2002, publicada no 

Diário Oficial da União em 18 de julho de 2002. E recebeu através da visita in 
loco da Comissão de Avaliação dos Cursos de Graduação para Reconhecimento 

de Curso em 2008, tendo nota máxima em todas as esferas avaliadas, sendo 
reconhecido através da Portaria MEC nº15 de 09 de janeiro de 2008 publicada 

no Diário Oficial da União em 10 de janeiro de 2008. 

No ano de 2004, a Instituição instalou o curso de Enfermagem, 
autorizado através da Portaria do MEC n° 4.401 de 29 de dezembro de 2004, 

com publicação no DOU em 31 de dezembro de 2004. Teve seu 
Reconhecimento através da Portaria MEC nº 386 de 22 de setembro de 2011, 

publicada no Diário Oficial da União em 26 de setembro de 2011. E, já recebeu 
Renovação de Reconhecimento de Curso, através da Portaria MEC nº 01 de 

06 de janeiro de 2012, publicada no Diário Oficial da União em 09 de janeiro 
de 2012. 

Em 2005, outros novos cursos foram autorizados, em virtude da 
necessidade apresentada em algumas áreas, foram eles: Farmácia pela 

Portaria n° 3.917 de 14/11/2005; Fisioterapia pela Portaria n° 3.902 de 
14/11/2005 e Terapia Ocupacional autorizado através da Portaria MEC nº 

3.003 de 14 de novembro de 2005.  Os mesmos já se encontram 
Reconhecidos pelo MEC. O Curso de Farmácia através da Portaria MEC nº 60 

de 10 de fevereiro de 2014, publicada no Diário Oficial da União em 11 de 

fevereiro de 2014. O Curso de Fisioterapia está reconhecido pela Portaria nº 
858 de 14 de abril de 2011, publicada no Diário Oficial da União em 18 de 

2011, e já obteve Renovação de Reconhecimento de Curso através da Portaria 
MEC nº 01 de 06 de janeiro de 2012, publicada no Diário Oficial da União em 

09 de janeiro de 2012. E, o Curso de Terapia Ocupacional, teve obteve o 
Reconhecimento de Curso através da Portaria MEC nº 23 de 12 de março de 

2012, publicada no Diário Oficial da União em 16 de março de 2012. 
No ano de 2006, para atender a demanda na Área Agrária, a Instituição 

recebeu autorização para instalar o curso de Agronomia pela Portaria MEC n° 
597 de 24/02/2006. No final do mesmo ano a Instituição recebeu também 

autorização para iniciar o curso de Medicina Veterinária pela Portaria MEC n° 
1.057 de 08 de dezembro de 2006. O curso de Agronomia foi reconhecido pelo 

MEC através da Portaria MEC nº 279 de 19 de julho de 2011, publicada no 
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DOU em 20 de julho de 2011. Também já passou pelo Processo de 
Reconhecimento, o curso de Medicina Veterinária, publicado na Portaria MEC 

nº 176 de 18 de abril de 2013, publicada no Diário Oficial da União em 19 de 
abril de 2013. 

Em 2007, a FAIT protocolou e Recebeu a Visita In loco para o Processo 

de Autorização dos cursos de Sistemas de Informação e Serviço Social, com 
pareceres favoráveis em todas as esferas avaliadas para a implementação dos 

cursos. O Curso de Sistemas de Informação foi Autorizado através da Portaria 
MEC nº 468 de 27 de junho de 2008, publicada no DOU em 30 de junho de 

2008 e Reconhecido através da Portaria MEC nº 652 de 10 de dezembro de 
2013, publicado no Diário Oficial da União em 11 de dezembro de 2013. E, o 

curso de Serviço Social foi autorizado através da Portaria MEC nº 1.619 de 13 
de 13 de novembro de 2009, publicada no Diário Oficial da União em 16 de 

novembro de 2009, e aguarda Visita In loco para o Reconhecimento do Curso. 
No ano de 2009, a IES recebeu autorização para oferecimento do Curso 

de Educação Física – Licenciatura através da Portaria MEC nº155 de 03 de 
fevereiro de 2009, publicada no Diário Oficial da União em 06 de fevereiro de 

2009, já Reconhecido através da Portaria MEC nº 515 de 15 de outubro de 
2013, publicado no Diário Oficial da União em 17 de outubro de 2013.  

Em 2010, a FAIT recebeu autorização para ofertar o Curso de Educação 

Física também na modalidade Bacharelado, através da Portaria MEC nº 831 
de 01 de julho de 2010, publicada no Diário Oficial da União em 02 de julho 

de 2010. Ainda, neste ano teve autorização para o oferecimento do Curso de 
Engenharia Civil através da Portaria MEC nº 1.629 de 07 de outubro de 2010, 

publicada no Diário Oficial da União em 08 de outubro de 2010. 
Em 2012, através da Portaria MEC nº 278 de 19 de dezembro de 2012, 

publicada no Diário Oficial da União em 28 de dezembro de 2012, a IES 
recebeu Autorização para Oferecimento do Curso de Engenharia Elétrica. 

E, no ano de 2013, recebeu autorização para ofertar o curso de Ciências 
Contábeis, através da Portaria MEC nº 540 de 23 de outubro de 2013, 

publicada no DOU em 25 de outubro de 2013. E, em 2015, recebeu 
autorização para o oferecimento do Curso de Arquitetura e Urbanismo que 

iniciou suas atividades neste ano de 2016, através da Portaria MEC nº 267 de 
27 de março de 2015, publicada em 30 de março de 2015. Em 2016 recebeu 

autorização para ofertar o Curso Superior de Tecnologia em Agrimensura, 

através da Portaria MEC nº 98 de 01 de abril de 2016.  A IES oferta também, 
a partir de 2016 os Cursos Técnicos oferecidos pelo PRONATEC em 

Massoterapia e Zootecnia. 
Recebeu, em 2016 autorização para ofertar o Curso de Nutrição, através 

da Portaria SERES nº 608 de 13 de outubro de 2016, publicada em 14 de 
outubro de 2016, ofertado desde o início do ano letivo de 2017. 

E, em 2018 recebeu autorização para ofertar o Curso de Psicologia, 
através da Portaria SERES nº 608 de 13 de outubro de 2016, publicada em 

14 de outubro de 2016, ofertado desde agosto de 2018, e o curso de 
Odontologia através da Portaria SERES nº 608 de 13 de outubro de 2016, 

publicada em 14 de outubro de 2016, a ser ofertado a partir do início de 2019. 
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A IES desenvolve a pesquisa na modalidade Iniciação Científica, como 
função indissociável do ensino e da extensão, com o fim de ampliar o acervo 

de conhecimentos ministrados nos diversos cursos.   
É também propósito da mesma se colocar aberta à população e às 

exigências da realidade, local e regional, para conseguir a renovação de suas 

funções básicas – o ensino e a pesquisa. Desta maneira, a extensão, como 
um serviço à comunidade, deve assegurar o estabelecimento de uma relação 

de troca e uma forma de comunicação entre a IES e seu meio, sempre 
indissociada das atividades de ensino e de pesquisa. 

 

1.6. Missão, Finalidades, Objetivos Institucionais e Áreas de 

Atuação  
 

1.6.1. Missão Institucional 

 

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 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. 

 
Visão Institucional 

A visão da Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva – FAIT é 
ser referência no mercado pela excelência do Ensino – Pesquisa – Extensão, 

como uma das melhores Instituições de Ensino Superior da região. 
 

Valores Institucionais 
- Comprometimento com a construção do saber e formação de profissionais 

competentes e compromissados socialmente; 
- Excelência na prestação de serviços educacionais, com constante atualização 

do conhecimento; 
- Atendimento humanizado e de qualidade como diferencial competitivo; 

- Ética e responsabilidade em suas práticas de Ensino – Pesquisa – Extensão; 
- Atuar com transparência, honestidade e respeito aos Direitos Humanos e a 

diversidade; 

- Comprometimento com a responsabilidade social, cultural política e 
econômica, contribuindo para a melhoria e progresso da cidade, região e do 

país; 
- Compromisso com a responsabilidade ambiental para manutenção e 

efetivação satisfatória de práticas sustentáveis internas e externas. 
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1.6.2. Finalidades  

 
São finalidades básicas da Faculdade: 

 Contribuir para o desenvolvimento sociocultural, e econômico desta 

região de Itapeva, do estado de São Paulo e do Brasil; 
 Formar mentes críticas capazes de transformar a realidade, buscando 

a ética e 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. 

 

1.6.3. Objetivos Institucionais  

 
A Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva – FAIT constitui 

uma instituição de ensino superior particular, cuja mantenedora é uma 
sociedade civil, com fins lucrativos, com sede em Itapeva, Estado de São 

Paulo. A FAIT será regida pelo seu Regimento e pela Legislação e normas 
aplicáveis ao ensino superior.  

Segundo o Art. 2º § 2º do Regimento Escolar, a Faculdade de Ciências 
Sociais e Agrárias de Itapeva – FAIT, tem por objetivos: 

I - 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; 
II - 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, estimulando o 

pensamento reflexivo; 

III - Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural, ético e 
profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os 

conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual 
sistematizadora do conhecimento de cada geração; 

IV - 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; 
V - 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; 

VI – Formação de profissionais nas diferentes áreas do conhecimento, 
preparados para serem inseridos nos setores profissionais e para a 

participação no desenvolvimento da sociedade local, regional e nacional, 
colaborando na sua formação continua.  

 

1.6.4. Áreas de Atuação 

 
 Atua no ensino de nível superior das Ciências Sociais, Ciências da Saúde, 

Exatas, Humanas, Agrárias e tecnológicas apoiando-se no tripé: Ensino, 
Pesquisa e Extensão. 
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1.7. O Perfil do Egresso da FAIT 

 
O perfil do egresso de cada curso está definido nos respectivos projetos 

pedagógicos, tendo como referência as competências básicas e específicas 

apresentadas nas diretrizes curriculares nacionais de cada curso.  
A FAIT busca, permanentemente, a 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 proclamada formalmente 
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.  
Além de avaliar as habilidades e competências solicitadas socialmente, 

os profissionais egressos dos cursos de graduação da Faculdade de Ciências 
Sociais e Agrárias de Itapeva devem ser capazes de assumir posições de 

liderança em seu meio e de absorver rapidamente novos conceitos das 
respectivas áreas de atuação, tornando-se reconhecidamente indivíduos com 

alto nível de educação superior no sentido, mais nobre do termo.  

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. Assim, cabe à FAIT ensinar a raciocinar, a dominar esses 
conhecimentos e a colocá-los em prática, formando um bom profissional, mas 

também alguém que possa aproveitar plenamente a vida, apreciando as 
artes, a música, sendo capaz de enxergar os dois ou mais lados de uma 

questão.  
 

 

2. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DO CURSO 

 
 

2.1. Dados Gerais do Curso de Odontologia da FAIT 

 

 
Mantenedora: Sociedade Cultural e Educacional de Itapeva  

Mantida: FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E AGRÁRIAS DE ITAPEVA 

Curso: Bacharelado em Odontologia  

Turno de funcionamento: Diurno 

Número de Vagas: 75 vagas, com uma entrada anual. 

Regime Escolar: Semestral 

Titulação: Bacharel em Odontologia 



 
 

14 

 
 

Carga Horária: 4510 horas* 

* Se o aluno optar por cursar a disciplina optativa de “Libras” terá carga 

horária do curso de 4570 horas.  

Período de Integralização: Mínimo de 10 semestres e Máximo de 18 

semestres. 

 

 

2.2. Forma de acesso ao curso 

 

A forma de acesso ao curso de ODONTOLOGIA 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. 

 

 

 

2.3. Objetivos do Curso de ODONTOLOGIA  
 

 
Objetivo Geral 

 

Tem-se como objetivo geral, na implementação do Curso de Odontologia 

da FAIT, a formação de profissionais 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 e formação técnico científica, amparada em princípios éticos, 

humanísticos e sociais, dentro de uma abordagem integral do processo saúde 

doença, com equilíbrio entre excelência técnica e relevância social, visando o 

atendimento das necessidades da população brasileira nos diferentes níveis 

de atenção à saúde bucal. Consiste em ensino, pesquisa e assistência 

especializada na promoção, prevenção, diagnóstico e reabilitação das 

estruturas que formam o aparelho estomatognático, buscando formar 
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profissionais capacitados com excelente habilidade técnica, fundamentados 

em amplo conhecimento teórico e compromissados socialmente a oferecer à 

população serviço de qualidade. O profissional formado deverá ser 

competente em estabelecer uma comunicação eficiente com seus pacientes e 

familiares e com os demais profissionais da saúde, promovendo saúde nos 

níveis de prevenção, intervenção precoce e tratamento integrado e 

especializado. 

 

- 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 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 Odontologia 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, 
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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; 

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 

 

E, como objetivos específicos, o Curso de Odontologia da FAIT, 

pretende: 

- buscar a formação de recursos humanos que, apoiados nos conceitos, 

metodologias, teorias e cases da Odontologia, 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;  
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- 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. 

- formar o Cirurgião Dentista para atuar como agente promotor da 

saúde, com ênfase na prevenção e na manutenção da saúde bucal, 

promovendo a qualidade da assistência odontológica à comunidade, com 

amplo conhecimento da ciência odontológica, de suas técnicas operatórias, 

dos materiais empregados, das leis e ética que regem o exercício profissional, 

com habilidade técnica e conhecimento do exercício da profissão no âmbito 

privado e público; 

- formar o profissional com alta capacidade técnico científica para 

prestação de assistência ao paciente nos diferentes níveis de atenção à saúde; 

- capacitar sobre o processo de educação junto ao paciente, família, 

comunidade e equipe de saúde; 

- fornecer consciência da necessidade constante de atualização de 

conhecimentos e de aperfeiçoamento profissional; 

- estimular postura condizente com os princípios éticos e legais da 

profissão e consciência de seu papel como profissional cidadão; 

- compreender a saúde como decorrência das condições de vida e 

capacidade para desenvolver ação transformadora da realidade social do país, 

tanto para assistência odontológica individual como coletiva. 

 

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; 
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- 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. 

 

 

2.4. Perfil Profissional do Egresso 

O egresso do curso de graduação em Odontologia deve ter o seguinte perfil 

geral: cirurgião-dentista generalista, dotado de sólida formação técnico-

científica e ativo no desenvolvimento profissional permanente em função dos 

avanços do conhecimento; humanístico e ético, atento à dignidade da pessoa 

humana e às necessidades individuais e coletivas, promotor da saúde integral 

e transformador da realidade em benefício da sociedade; apto à atuação em 

equipes, de forma interprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar; proativo 

e empreendedor, com atitude de liderança; comunicativo, capaz de se 

expressar com clareza; crítico, reflexivo e atuante na prática odontológica em 

todos os níveis de atenção à saúde; consciente e participativo frente às 

políticas sociais, culturais, econômicas e ambientais e às inovações 

tecnológicas. 

 
 

2.4.1. Competências e Habilidades  
 

 Atenção à saúde: os profissionais de saúde, dentro de seu 
âmbito profissional, devem estar aptos a desenvolver ações de 

prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, tanto em nível 

individual quanto coletivo. Cada profissional deve assegurar que sua 
prática seja realizada de forma integrada e continua com as demais 

instâncias do sistema de saúde. Os profissionais devem realizar seus 
serviços dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos princípios da 

ética/bioética, tendo em conta que a responsabilidade da atenção à 
saúde não se encerra com o ato técnico, mas sim, com a resolução do 

problema de saúde, tanto a nível individual como coletivo; 
 

 Tomada de decisões: o trabalho dos profissionais de saúde deve 
estar fundamentado na capacidade de tomar decisões visando o uso 

apropriado, eficácia e custo-efetividade, da força de trabalho, de 
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medicamentos, de equipamentos, de procedimentos e de práticas. Para 
este fim, os mesmos devem possuir habilidades para avaliar, 

sistematizar e decidir a conduta mais apropriada; 
 

 Comunicação: os profissionais de saúde devem ser acessíveis e 

devem manter a confidencialidade das informações a eles confiadas, na 
interação com outros profissionais de saúde e o público em geral. A 

comunicação envolve comunicação verbal, não verbal e habilidades de 
escrita e leitura; o domínio de, pelo menos, uma língua estrangeira e de 

tecnologias de comunicação e informação; 
 

 
 Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os 

profissionais de saúde deverão estar aptos a assumirem posições de 
liderança, sempre tendo em vista o bem estar da comunidade. A 

liderança envolve compromisso, responsabilidade, empatia, habilidade 
para tomada de decisões, comunicação e gerenciamento de forma 

efetiva e eficaz; 
 

 Gestão em Saúde: Conhecer, compreender e participar de ações 

que visem à melhoria dos indicadores de qualidade de vida e de 
morbidade em saúde, passíveis de serem realizados por um profissional 

generalista, propositivo e resolutivo. Desenvolver parcerias, organizar 
contratos e constituir redes, estimulando e ampliando a aproximação 

entre instituições, serviços e outros setores envolvidos na atenção 
integral e promoção da saúde. Realizar a gestão do processo de trabalho 

da equipe de saúde em consonância com o conceito ampliado de saúde 
e com os princípios e diretrizes do SUS. Desenvolver o gerenciamento e 

administração da força de trabalho, da informação, dos recursos físicos 
e materiais. Promover a gestão do cuidado, com o uso de saberes e 

dispositivos de todas as densidades tecnológicas, de modo a promover 
a organização dos sistemas integrados de saúde para a formulação e 

desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais e coletivos. 
Organizar, manusear e avaliar recursos de cuidados de saúde de forma 

efetiva e eficiente. 

 
 Educação Permanente: Aprender a aprender, como parte do 

processo de ensino-aprendizagem, identificando conhecimentos 
prévios, desenvolvendo a curiosidade e formulando questões para a 

busca de respostas cientificamente consolidadas, construindo sentidos 
para a identidade profissional e avaliando, criticamente, as informações 

obtidas, preservando a privacidade das fontes. Aprender 
interprofissionalmente, com base na reflexão sobre a própria prática e 

pela troca de saberes com profissionais da área da saúde e outras áreas 
do conhecimento, para a orientação da identificação e discussão dos 

problemas, estimulando o aprimoramento da colaboração e da 
qualidade da atenção à saúde. Aprender em situações e ambientes 

protegidos e controlados da realidade, como as clínicas-escola e 
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laboratórios de simulação da clínica, identificando e avaliando os 
resultados, como insumo da aprendizagem profissional e organizacional 

e como suporte pedagógico. Aprender em situações do trabalho vivo em 
ato, como a vivência comunitária e o cotidiano da unidade básica de 

saúde, gerenciando os imprevistos e construindo novos saberes com 

base na fundamentação teórico-reflexiva. Ampliar as oportunidades de 
aprendizagem, pesquisa e trabalho, por meio da participação em 

programas de mobilidade acadêmica e formação de redes acadêmicas, 
viabilizando a identificação de novos desafios da área, estabelecendo 

compromissos de corresponsabilidade com o cuidado com a vida dos 
indivíduos, famílias, grupos e comunidades, especialmente nas 

situações de emergência em saúde pública, nos âmbitos nacional e 
internacional. 

 
 

 

 

 

 

 

2.5. Matriz Curricular do Curso de ODONTOLOGIA da FAIT 

 

1º SEMESTRE 

DISCIPLINA CH 

Teóric
a 

CH 

Pratic
a 

CH 

TOTAL 

Anatomia Humana 40 40 80 

Bioquímica I  30 10 40 

Ética, Sociologia e Antropologia da Saúde 20 0 20 

Biologia Molecular  40 0 40 

Histologia e Embriologia 60 20 80 

Metodologia Científica 20 0 20 

Microbiologia  60 20 80 

Introdução à Clínica Odontológica I 10 10 20 

Direitos Humanos e Diversidade Sócio Étnico Culturais 20  20 

TOTAL 300 100 400 

 
2º SEMESTRE 

DISCIPLINA CH 
Teórica 

CH 
Prática 

CH 
TOTAL 

Anatomia Bucomaxilofacial 20 60 80 
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Anatomia Dental 20 40 60 

Bioquímica II 40 20 60 

Odontologia em Saúde Coletiva I 40  20 60 

Histologia e Embriologia Buco-dental 40 40 80 

Microbiologia Aplicada a Odontologia 20 20 40 

Introdução à Clínica Odontológica II 10 10 20 

TOTAL 190 210 400 

 
3º SEMESTRE 

DISCIPLINA CH 

Teórica 

CH 

Prática 

CH 

TOTAL 

Pré-Clínica I  60 40 100 

Odontologia em Saúde Coletiva II 40  20 60 

Diagnóstico Bucal I  40  40 80 

Patologia Geral 40  40 

Imunologia  40  40 

Fisiologia Humana  20 20 40 

Cariologia 40  40 

TOTAL 260 140 400 

 
4º SEMESTRE 

DISCIPLINA CH 
Teórica 

CH 
Prática 

CH 
TOTAL 

Patologia Bucal 40 20 60 

Pré-Clínica II  60 80 140 

Bioética 20  20 

Psicologia Aplicada a Odontologia 20  20 

Diagnostico Bucal II  40 20 60 

Fisiologia do Sistema Estomatognático 40 20 60 

Farmacologia I 40  40 

TOTAL 260 140 400 

 
5º SEMESTRE 

DISCIPLINA CH 

Teórica 

CH 

Prática 

CH 

TOTAL 

Pré-Clínica III 60 60 120 

Prótese Dentária Pré-clínica I  40 40 80 

Diagnostico Bucal III 20 60 80 

Controle de Infecção 40  40 
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Farmacologia II 40 20 60 

Educação ambiental e desenvolvimento sustentável 20  20 

TOTAL 220 180 400 

 
6º SEMESTRE 

DISCIPLINA CH 

Teórica 

CH 

Prática 

CH 

TOTAL 

Diagnóstico Bucal IV 20 60 80 

Clínica de Atenção Básica I 40 80 120 

Prótese Dentária pré clinica II  40 40 80 

Prótese Dentária Clinica I 20 60 80 

Odontologia Legal e Deontologia 40  40 

TOTAL 160 240 400 
 

7º SEMESTRE 

DISCIPLINA CH 

Teórica 

CH 

Prática 

CH 

TOTAL 

Pré-clínica Infantil  60 40 100 

Orientação de Estágio 20  20 

Clínica de Atenção Básica II 20 80 80 

Orientação Profissional 40  40 

SUB TOTAL 140 120 260 

Estágio em Clinica Integrada I (IM)  120 120 

Estágio em Odontologia Coletiva I (EM)  60 60 

SUB TOTAL  180 180 

TOTAL 140 300 440 
 

 

8º SEMESTRE 

DISCIPLINA CH 
Teórica 

CH 
Prática 

CH 
TOTAL 

Clínica Infantil I  20 60 80 

Orientação de Estágio 20  20 

Diagnóstico Bucal V 20 40 60 

Prótese Dentária Clínica II 20 60 80 

SUB TOTAL 80 160 240 

Estágio em Clínica Integrada II (IM)  100 100 

Estágio em Odontologia Coletiva II (EM)  60 60 

SUB TOTAL  160 160 

TOTAL 80h 320h 400h 
 

 
9º SEMESTRE 
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DISCIPLINA CH 

Teórica 

CH 

Prática 

CH 

TOTAL 

Orientação de Estágio 20  20 

Clínica Infantil II   60 60 

Trabalho de Conclusão de Curso I 20  20 

SUB TOTAL 40 60 100 

Estágio em Odontologia Coletiva III (EM)  40 40 

Estágio em Odontologia Hospitalar (EM)  60 60 

Estágio em Clinica Integrada III (IM)  160 160 

SUB TOTAL  260 260 

TOTAL 40h 320h 360h 
 

 

10º SEMESTRE 

DISCIPLINA CH 
Teórica 

CH 
Prática 

CH 
TOTAL 

Estágio em Clinica Integrada IV (IM)  160 160 

Estágio em Urgência em Odontologia (IM)  100 100 

Estágio em Odontologia Coletiva IV (EM)  40 40 

SUB TOTAL  300 300 

Orientação de Estágio 20  20 

Trabalho de Conclusão de Curso II 20  20 

SUB TOTAL 40h  40h 

TOTAL 40h 300h  340h 
 

INTEGRALIZAÇÃO DO CURSO CARGA 

HORÁRIA 

Parte Formativa – Disciplinas 3060 horas 

Atividades Complementares 80 horas 

Atividades de Extensão 450 horas 

Estágio Supervisionado 900 horas 

Defesa Pública de TCC 10 horas 

TOTAL 4510 horas 

Disciplinas Optativas  60 horas 

TOTAL 4570 horas 
 

 
 

 

2.6. PRÉ-REQUISITOS  

1º SEMESTRE 

PRÉ-REQUISITO DISCIPLINA 
ANATOMIA HUMANA - Anatomia bucomaxilofacial 

- Anatomia dental 
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- Fisiologia II 
- Diagnóstico Bucal I 
- Patologia Geral 
- Patologia Bucal 
- Pré-clínica I 
- Odontologia em Saúde Coletiva I 

BIOQUIMICA I - Fisiologia II 
- Patologia Geral 
- Farmacologia 
- Patologia Bucal 

HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA - Histologia e embriologia bucodental 
- Patologia Geral 
- Patologia Bucal 
- Pré-clínica I 
- Diagnóstico Bucal I 

MICROBIOLOGIA - microbiologia aplicada a odontologia 
- Patologia Bucal 
- Diagnóstico Bucal I 

INTRODUÇÃO À CLÍNICA 

ODONTOLÓGICA I 

- Introdução à Clínica Odontológica II 

TOTAL  

2º SEMESTRE 

PRÉ-REQUISITO DISCIPLINA 

ANATOMIA BUCOMAXILOFACIAL 

- Fisiologia II 
- Radiologia I 
- Patologia Geral 
- Patologia Bucal 
- Pré-ClinicaI 
- Diagnóstico Bucal I 
- Odontologia em saúde coletiva I 

ANATOMIA DENTAL  - Fisiologia II 
- Radiologia I 
- Patologia Geral 
- Patologia Bucal 
- Pré-clinica I 
- Diagnóstico Bucal I 
- Odontologia em saúde coletiva I 

BIOQUÍMICA II - Cariologia 
- Diagnóstico Bucal I 

ODONTOLOGIA EM SAÚDE 
COLETIVA I 

- Odontologia em Saúde Coletiva II 

HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA 
BUCODENTAL 

- Patologia Geral 
- Patologia Bucal 
- Pré-clínica I 
- Diagnóstico Bucal I 

MICROBIOLOGIA APLICADA A 

ODONTOLOGIA 

- Patologia Bucal 
- Diagnóstico Bucal I 

INTRODUÇÃO À CLÍNICA 
ODONTOLÓGICA II 

- Pré-clínica I 
- Diagnóstico Bucal I 
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3º SEMESTRE 

PRÉ-REQUISITO DISCIPLINA 

PRÉ-CLINICA I 
- Pré-clinica II 

- Odontologia em saúde coletiva II 
ODONTOLOGIA EM SAÚDE 

COLETIVA II 
- Odontologia em Saúde Coletiva II 

DIAGNÓSTICO BUCAL I - Diagnóstico Bucal II 

PATOLOGIA GERAL - Patologia bucodental 
- Pré-clínica III 
- Diagnóstico Bucal II 

FISIOLOGIA HUMANA - Pré-clínica III 
- Diagnóstico Bucal II 

CARIOLOGIA - Pré-clinica II 
- Diagnóstico Bucal II 

4º SEMESTRE 

PRÉ-REQUISITO DISCIPLINA 
PRÉ-CLINICA II - Pré-clinica III 

- Prótese Dentária Pré-clinical I 
PATOLOGIA BUCAL - Diagnóstico Bucal III 

DIAGNÓSTICO BUCAL II - Diagnóstico Bucal III 
FARMACOLOGIA I - Farmacologia II e III 

- Cirurgia e T. B. M. F 
- Endodontia I 

5º SEMESTRE 

PRÉ REQUISITO DISCIPLINA 
PRÉ-CLÍNICA III  - Clínica de Atenção Básica I 

 
FARMACOLOGIA II - Clínica de Atenção Básica I 

 
DIAGNÓSTICO BUCAL III - Clínica de Atenção Básica  

PRÓTESE DENTÁRIA PRÉ-CLÍNICA I - Prótese Dentária Pré-clínica II 

6º SEMESTRE 

PRÉ-REQUISITO DISCIPLINA 

PRÓTESE DENTÁRIA PRÉ-CLÍNICA 
II 

- Clinica Integrada I 

CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA I 
- Clínica de Atenção Básica II 

- Clinica Integrada I 
 

DIAGNÓSTICO BUCAL IV - Clínica de Atenção Básica II 
- Clinica Integrada I 

PRÓTESE DENTÁRIA CLÍNICA I - Clinica Integrada I 

 
7º SEMESTRE 
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PRÉ-REQUISITO DISCIPLINA 
PRÉ-CLÍNICA INFANTIL - Clínica Infantil I 

CLÍNICA ATENÇÃO BÁSICA II - Clínica Integrada II 

CLINICA INTEGRADA I - Clinica Integrada II 
 

8º SEMESTRE 

PRÉ-REQUISITO DISCIPLINA 

CLINICA INFANTIL I - Clinica Infantil II 

CLINICA INTEGRADA II - Clinica Integrada III 

 
 

9º SEMESTRE 

PRÉ-REQUISITO DISCIPLINA 

CLINICA INFANTIL II - Clinica Integrada IV 

CLINICA INTEGRADA III - Clinica Integrada IV 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 
CURSO I 

- Trabalho de Conclusão de Curso II 

ODONTOLOGIA EM SAUDE 
COLETIVA VII 

- Odontologia em saúde coletiva VIII 

 
 

 

2.7. Conteúdos Curriculares 
 

 O 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. O perfil profissiográfico forma-se quanto ao conteúdo e 
quanto às habilidades para os quais o curso direciona sua pretensão. 
 

 

2.7.1. Seleção de Conteúdos e Elaboração do Currículo 

 
 

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 ecologicamente equilibrado, às 
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concepções e práticas educativas fundadas nos direitos humanos e em seus 
processos de promoção, proteção, defesa e aplicação na vida cotidiana. 

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 

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. 
 

2.7.2. Núcleos Formativos  
 

I – Núcleo de Conhecimentos de Fundamentação; 

II – Núcleo de Conhecimentos Profissionais; 
III – Trabalho de Curso. 

 
Núcleo de Conhecimentos de Fundamentação 

 

Disciplinas 
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Núcleo de Conhecimentos Profissionais 
 

ANATOMIA HUMANA 

BIOQUÍMICA I 

ÉTICA, SOCIOLOGIA E ANTROPOLOGIA DA SAÚDE 

BIOLOGIA MOLECULAR 

HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA 

METODOLOGIA CIENTIFICA 

MICROBIOLOGIA 

DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE ÉTNICO CULTURAIS 

BIOQUIMICA II 

PATOLOGIA GERAL 

IMUNLOGIA 

FISIOLOGIA HUMANA 

ANATOMIA BUCO MAXILO FACIAL 

HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA BUCO DENTAL 

PATOLOGIA BUCAL 

BIOÉTICA 

PSICOLOGIA APLICADA A ODONTOLOGIA 

FISIOLOGIA DO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO 

EDUACAÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 

Disciplinas 

INTRODUÇÃO À CLÍNICA ODONTOLÓGICA I 

ANATOMIA DENTAL 

ODONTOLOGIA EM SAÚDE COLETIVA I 

INTRODUÇÃO À CLÍNICA ODONTOLÓGICA II 

PRÉ-CLINICA I 

ODONTOLOGIA EM SAÚDE COLETIVA II 

DIAGNÓSTICO BUCAL I 

CARIOLOGIA 

PRÉ-CLINICA II 

DIAGNÓSTICO BUCAL II 

FARMACOLOGIA I 

PRÉ-CLINICA III 

PRÓTESE DENTÁRIA PRÉ-CLINICA I 

DIAGNÓSTICO BUCAL III 

CONTROLE DE INFECÇÃO 

FARMACOLOGIA II 

DIAGNÓSTICO BUCAL IV 

CLÓINICA DE ATENÇÃO BÁSICA I 

PRÓTESE DENTÁRIA PRÉ-CLINICA II 

PRÓTESE DENTÁRIA CLÍNICA I 

ODONTOLOGIA LEGAL E DEONTOLOGIA 

PRÉ-CLÍNICA INFANTIL 

CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA II 

ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL 

CLÍNICA INFANTIL I 

DIAGNÓSTICO BUCAL V 
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Trabalho de Curso 

 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC I 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC II 

 

 

2.7.3. Estratégia de Flexibilidade na estrutura curricular 
 

A flexibilidade na estrutura curricular é garantida a todos os alunos e é 

entendida na IES como uma 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 transformações sociais e 
coletivas voltadas para a construção de uma sociedade mais justa e 

igualitária. 
 

2.7.4. A interdisciplinaridade na estrutura curricular 

 

PRÓTESE DENTÁRIA CLINICA II 

CLÍNICA INFANTIL II 
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Para o Curso de Odontologia da FAIT a interdisciplinaridade não é a 
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 unidades curriculares específicas envolvidas no processo de ensino-
aprendizagem. Assim, não significa a simples fusão de conteúdo ou de 

metodologias, mas implica em interface de conhecimentos parciais específicos 
que tem, por objetivo, um conhecer transversal e global.    

 

2.7.5. A articulação entre os componentes curriculares na estratégia 
do curso 

 
A articulação entre os componentes curriculares especialmente quanto 

à flexibilidade e às oportunidades 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 
disciplinas optativas.  

 

2.7.6. O Decreto nº 5.626/2005 
 

O Curso de Odontologia da FAIT oferece a disciplina de Libras na modalidade 
opcional, visando assim capacitar o discente com formação ampla e 

generalista, podendo atuar nas mais diversas áreas e instituições públicas ou 

privadas, no atendimento ao público em geral, bem como os portadores de 
necessidades especiais, dando cumprimento ao disposto no Decreto nº 

5.626/2005. 
 

2.8. Adequação de Metodologias Ativas Inovadoras 

Diferenciadas de Ensino às concepções do Curso de Odontologia 

da FAIT 
 

O curso de Odontologia da FAIT adota a aplicação de práticas 
metodológicas baseadas no ensino misto, combinando estratégias de 

aprendizagem em cenários presenciais e também virtuais, pois é uma 
realidade cada vez mais presente no cotidiano dos estudantes. Esta dinâmica 

de oportunidades de aprender apoiado por diferentes ambientes e mediadores 

tem repercutido diretamente nas práticas de formação dos sujeitos enquanto 
cidadãos e profissionais. 

Nos cenários presenciais são adotadas metodologias ativas de ensino, 
centradas na aprendizagem do estudante e a participação ativa do discente 

no processo de construção e difusão do conhecimento. Além de aulas 
expositivas alternativas, ministradas de forma dialogada, com feedback ou 

guiada, a metodologia ativa através de técnicas socializantes é utilizada, de 
forma diversificada desde o início até o término da aula. Assim, a adoção de 

diferentes métodos favorece a compreensão dos conceitos e principalmente 
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coloca o aluno como sujeito ativo no processo de construção e difusão do 
conhecimento.  

No âmbito do curso de Odontologia são utilizados os seguintes métodos 
centrados na aprendizagem do estudante, com critérios coerentes de 

acompanhamento e avaliação do processo ensino-aprendizagem: 

brainstorming, debates, exercícios, jogos e gamificação, leitura crítica, 
Problem-Based Learning (PBL), aprendizado baseado em projetos, role-

playing, seminário, simulação realística, instrução aos pares, world café, 
aprendizagem por observação, entre outros que são criados de acordo com a 

necessidade do objetivo a ser atingido.  
Além disso, a adoção de tecnologias contemporâneas tem possibilitado 

a inserção de metodologias diferenciadas que favorecem uma melhor 
compreensão de teorias, conceitos e atividades desenvolvidas no processo de 

ensino e aprendizagem. Neste sentido, destaca-se a utilização de softwares 
específicos para área da arquitetura e urbanismo e também o ambiente virtual 

de aprendizagem “Google Education”, que possibilita maior interação entre os 
professores e alunos e possuem material didático mais dinâmico e interativo. 

Também está previsto no âmbito do curso a utilização de métodos que 
priorizam espaços de inovação e investigação, além da sala de aula, que 

permitam a construção de sua identidade, respeitando o direito à diferença, à 

singularidade, à transparência e à participação no projeto institucional, 
considerando as diversidades culturais, religiosas, políticas, sociais e 

econômicas presentes no contexto acadêmico, sobretudo em cenários de 
aprendizagem em contato direto com a comunidade, resultando no 

desenvolvimento de competências específicas da profissão, e estando, ainda, 
relacionadas ao contexto no que concerne a realidade da arquitetura e do 

urbanismo regional. 
No desenvolvimento das aulas os professores utilizam metodologias 

ativas e interativas centradas no aluno, voltadas para seu desenvolvimento 
intelectual, para a ênfase no "aprender a aprender", possibilitando aos futuros 

profissionais, permanente atuação e liderança na sociedade. Além disso, 
observam-se as seguintes características: 

a) O desenvolvimento de conteúdos e as diferentes estratégias de 
aprendizagem: A integração disciplinar possibilita análise dos objetos de 

estudo sob diversos olhares e linguagens, constituindo-se 

questionamentos permanentes que permitam a (re)criação do 
conhecimento. Essa abertura significa trocas, diálogos, interações, 

transformações, enriquecimento mútuo, pois as ideias, pensamentos e 
conhecimentos não surgem prontos. Tudo é vivenciado. 

b) O processo contínuo de acompanhamento das atividades: Avalia-se, 
para constatar os conhecimentos dos alunos em nível conceitual, 

procedimental e atitudinal, para detectar dificuldades, saná-las, não se 
restringindo simplesmente em registrar desempenho satisfatório ou 

insatisfatório ao final do processo. 
c) Estratégia de promoção da autonomia do discente: O professor 

possibilita ao aluno pensar e agir de forma responsável, com liberdade 
para investigar e dirigir a própria aprendizagem, construindo sua 
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autonomia intelectual e profissional. O papel do professor é o de um 
agente de transformação. 

d) Desenvolvimento de práticas pedagógicas que estimulam a ação 
discente em uma relação teoria-prática: A inserção do aluno na prática 

desde os primeiros anos do curso deve contribuir para a formação 

profissional, capaz de atuar em diferentes níveis e de integrar 
criticamente conhecimentos teóricos, práticos, e a realidade 

socioeconômica, cultural e política. 
 

 
 

2.9. EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIA DO CURSO DE ODONTOLOGIA 
 

 
1º SEMESTRE 

 
 

ANATOMIA HUMANA 
Estudo morfofuncional de todos os sistemas orgânicos que constituem o corpo 

humano, dando ênfase aos elementos anatômicos da cabeça e do pescoço, 

relacionando-os direta ou indiretamente com o sistema estomatognático com 
enfoque nos aspectos gerais, nos sistemas locomotor, digestório, nervoso, 

circulatório, urinário, reprodutor, endócrino, sensorial e tegumentar. Aulas 
laboratoriais em cadáveres e peças anatômicas isoladas, previamente 

dissecadas, ou modelos anatômicos sintéticos, em consonância com os tópicos 
das aulas teóricas. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DANGELO, F. Anatomia humana básica. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2004.  
DANGELO, F. Anatomia humana sistêmica e segmentar. São Paulo: 

Atheneu, 1997.  
KOPF-MAIER., P. Wolf-Heidegger: atlas de anatomia humana: v.1.: 

anatomia geral, paredes do tronco, membros superior e inferior. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 1990.  

KOPF-MAIER., P. Wolf-Heidegger: atlas de anatomia humana: v. 2.: cabeça 

e pescoço, tórax, abdome, pelve, PCSN, olho, orelha. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 1990.  

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

SOBOTTA, J. Atlas de anatomia humana. v.1. 21. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan. 2000.  

SOBOTTA, J. Atlas de anatomia humana. v.2. 21. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan. 2000.  

SPENCE, A. P. Anatomia humana. 2. ed. São Paulo: Manole. 1991.  
MOORE, K. L. Anatomia orientada para a clínica. 4. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 1994.  
GRAY, H. Anatomia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1983.  
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KHALE, W. Atlas de anatomia humana: aparelho de movimento. v. 1. 3. 
ed. São Paulo: Atheneu, 2000.  

 
 

BIOQUÍMICA 

Fundamentos sobre a composição química de proteínas, enzimas, vitaminas, 
coenzimas, carboidratos, lipídeos e ácidos nucléicos, e os processos 

bioquímicos relacionados ao metabolismo de tais moléculas. Biofísica da água, 
equilíbrio ácido-base e tampões biológicos. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CAMPBELL, M. K. Bioquímica. 3. ed. Porto Alegre, RS: Artmed, 2000.  
CHAMPE, P. C. Bioquímica ilustrada. 2. ed. Porto Alegre, RS: Artmed, 2009.  

LEHNINGER, A. L. Princípios de bioquímica. 3. ed. São Paulo: Sarvier, 
2006.  

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

KANAAN, S. Bioquímica clínica. São Paulo: Atheneu, 2008.  
MOTTA, V. T. Bioquímica clínica para o laboratório: princípios e 

interpretações. Rio de Janeiro: Medbook, 2003.  

MAUGHAN, R. Bioquímica do exercício e treinamento. São Paulo: Manole, 
2000.  

CAMERON, L. C. Tópicos avançados em bioquímica do exercício. Rio de 
Janeiro: Shape, 2004.  

DEVLIN, T. M. Manual de bioquímica com correlações clínicas. São Paulo: 
Edgard Blücher, 2007.  

 

 

SOCIOLOGIA E ANTROPOLOGIA DA SAÚDE 

A Antropologia e a Sociologia no quadro das Ciências Sociais. O contexto 
histórico no surgimento da Sociologia. As abordagens clássicas da Sociologia: 

Durkheim, Marx e Weber. Sociedade, indivíduo e cultura. Diversidade cultural 
e relativismo. Ciências sociais e saúde bucal. O processo saúde-doença. A 

prática social na Odontologia. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

LINTON, R. O homem: uma introdução à antropologia. São Paulo: Martins 
Fontes, 2000.  

LAPLANTINE, F. Aprender antropologia. São Paulo: Brasiliense, 2005.  
ARISTÓTELES. A ética. Bauru, SP: Edipro, 1995.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ELIAS, N. O processo civilizador: v.2.: formação do estado e civilização. Rio 
de Janeiro: Jorge Zahar, 1993.  

BERGER, P. L. A construção social da realidade: tratado de sociologia do 

conhecimento. 23.ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.  
PALÁCIOS, M. et al. Ética, ciência e saúde: desafios: da bioética. Petrópolis, 

RJ: Vozes, 2002.  
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MELLO, L. G. de. Antropologia cultural: iniciação, teoria e temas. Petrópolis, 
RJ: Vozes, 2015.  

HOLLAND, S. Bioética: enfoque filosófico. São Paulo: Loyola, 2008. 
HALL, S. A identidade cultural na pós-modernidade. São Paulo: 

Lamparina, 2005.  

NOVA, S. V. Introdução à sociologia. São Paulo: Atlas, 1999.  
DURKHEIN, E. Sociologia e fisiologia. São Paulo: Ícone, 1994.  

 
 

GENÉTICA E BIOLOGIA MOLECULAR 
Introdução à Genética. Base cromossômica da hereditariedade. 

Armazenamento e transmissão da informação genética e das possíveis 
interações genético-ambientais além do estudo de manifestações de 

anomalias orais e faciais e sua correlação com alterações cariotípicas ou da 
expressão gênica diferencial relacionada ao desenvolvimento dentário. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Biologia celular e molecular. 7. ed. Rio 
de Janeiro: Interamericana, 2000.  

GRIFFITHS, A. Introdução à genética. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2008.  
NUSSBAUM, R. L. Thompson e Thompson genética médica. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2002.  
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BROWN, T. A. Genética: um enfoque molecular. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2008.  
ALBERTS, B. et al. Fundamentos da biologia celular: uma introdução à 

Biologia molecular da célula. São Paulo: Artes Médicas, 2000.  
GELEHRTER, T. D. Fundamentos de genética médica. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 1990.  
CRUZ, C. D. Genética: v. 2: GBOL. Viçosa, MG: UFV, 2001.  

BORGES OSÓRIO, M. R.; ROBINSON, W. M. Genética humana. 3. Ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2013.  

 

HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA 
Introdução ao estudo da Histologia. Embriologia geral. Tecido epitelial. Tecido 

conjuntivo. Sangue e hemocitopoese. Tecido cartilaginoso. Tecido ósseo. 
Tecido muscular. Tecido nervoso. Órgãos linfóides. Sistema vascular. Tubo 

digestivo. Glândulas anexas ao tubo digestivo. Aparelho respiratório. Aparelho 
urinário. Glândulas endócrinas. Aparelho reprodutor masculino. Aparelho 

reprodutor feminino. Aulas práticas em laboratório com microscópios 
individuais, referentes aos tópicos das aulas teóricas. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
MOORE, K.; PERSAUD, T. V. N. Embriologia clínica. 6. ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2004. 453 p.  
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KÜHNEL, W. Citologia, histologia e anatomia microscópica. 11. Ed. Porto 
Alegre, RS: Artmed, 2005.  

CARNEIRO, J. Histologia básica. 10. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2004.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
DI FIORE, M. S. H. Atlas de histologia. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2001.  
GARTNER, L. P.; HIATT, J. L. Tratado de Histologia em cores.  Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2003.  
GARCIA, S. M. L. de. Embriologia. Porto Alegre: Artmed, 2001.  

MOORE, K.; PERSAUD, T. V. N. Embriologia básica. 6. ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2004.  

JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Histologia Básica. 10. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara-Koogan, 2004.  

 
 

METODOLOGIA CIENTIFICA  
Método de pesquisa bibliográfica e elaboração de citações cientificas. 

Desenvolvimento dos principais meios de apresentação de resultados 

científicos: resumos, relatórios e monografias. Elaboração de discussão de 
resultados e conclusão de trabalhos. Uso das principais fontes de pesquisa 

bibliográfica de interesse odontológico. 

 

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.  
ECO, U. Como se faz uma tese. São Paulo: Perspectiva, 2004.  

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

WEIL, P. Rumo a nova transdisciplinaridade: sistemas abertos de 
conhecimento. São Paulo: Summus, 1993.  

CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A.; SILVA, R. da. Metodologia científica. 6. ed. 

São Paulo: Pearson, 2007.  
LAKATOS, E. M. Metodologia do trabalho científico. 6. ed. São Paulo: 

Atlas, 2001.  
SORDI, J. O. de. Elaboração de pesquisa científica: seleção, leitura e 

redação. São Paulo: Saraiva, 2013.  
CRUZ. C. Metodologia cientifica: teoria e prática. Rio de Janeiro: Axcel 

Books, 2003.  
 

 
MICROBIOLOGIA  

Bacteriologia geral, morfologia bacteriana, fisiologia bacteriana. Controle de 
microrganismos por agentes químicos e físicos. Drogas antibacterianas. 

Micologia e Virologia geral. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

SPOLIDORIO, D. M. P. Microbiologia e imunologia geral e odontológica. 
São Paulo: Artes Médicas, 2013.  

TORTORA, Gerard J. et al. Microbiologia. Porto Alegre: Artmed, 2002.  

TRABULSI, L. R. Microbiologia. 4. ed. São Paulo: Atheneu, 2008.  
ABBAS, A. K.; LICHTMAN, A. H. Imunologia básica: funções e distúrbios do 

sistema imunológico. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.  
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ROITT, I. M. Imunologia. São Paulo: Atheneu, 1995. 5. ed.  

RIBEIRO, M. C. Microbiologia prática: roteiro e manual, bactérias e fungos. 
São Paulo: Atheneu, 2005.  

MENDES, C. M. F. Microbiologia clínica: 156 peguntas e respostas. São 
Paulo: Savier, 2005.  

PELCZAR JUNIOR, Michael Joseph; CHAN, E. C. S.; KRIEG, Noel R. 
Microbiologia: conceitos e aplicações. São Paulo: Makron Books, 1996. v. 1.  

PELCZAR JUNIOR, Michael Joseph; CHAN, E. C. S.; KRIEG, Noel R. 
Microbiologia: conceitos e aplicações. São Paulo: Makron Books, 1996. v. 2.  

LUZ NETO, L. S. da. Microbiologia e parasitologia: uma contribuição para 

a formação de profissionais da saúde. 2. Ed. Goiania: AB Editora, 2008.  
LEVINSON, W. Microbiologia médica e imunologia. Porto Alegre: Artmed, 

2008.  

 
INTRODUÇÃO À CLÍNICA ODONTOLÓGICA I 

História da Odontologia. Evolução da profissão e cenário atual. Contato inicial 
com a clínica odontológica e os pacientes da comunidade. Especialidades 

odontológicas. O equipo odontológico e suas partes constituintes. 
Equipamentos e instrumentais odontológicos. Introdução aos conceitos da 

Odontologia baseada em evidências. Introdução aos conceitos da Odontologia 
voltada para o atendimento humanizado com foco na promoção da saúde. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CARVALHO, Antonio Cesar Perri, KRIGER, Léo. Educação Odontológica. São 
Paulo: Artes Médicas, 2006 

Prabu, S. R. – Medicina Oral. Rio de Janeiro. Guanabara Koogan, 1° ed. 

2007 

Silverman Junior, S.; Eversole, L. R.; Truelove, E. L. – Fundamentos da 

Medicina Oral. Rio de Janeiro. Guanabara Koogan, 1° ed. 2004 
SCULLY, C. - Medicina oral e maxilofacial: bases do diagnóstico e tratamento. 

Rio de Janeiro: Elsevier Editora Ltda, 2009. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
Marucci, Gilberto. Fundamentos de Odontologia – Estomatologia. São Paulo: 

editora Santos, 2014 
Antunes, J.L. F.; Peres, M. A. – Fundamentos de Odontologia – 

Epidemiologia da Saúde Bucal. Rio de Janeiro. Guanabara Koogan, 2° ed. 
2013 
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CRAIG S. MILLER. ATLAS COLORIDO DE DOENÇAS DA BOCA. ED REVINTER, 

2009. 

KIGNEL, Sergio. Estomatologia: bases para o diagnóstico clínico. São 

Paulo: Santos, 2007. 
Antunes JLF & Peres MA. Fundamentos de odontologia: epidemiologia da 

saúde bucal. 2a Edição. São Paulo, Livraria Santos Editora, 2013 
 

DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE SÓCIO ÉTNICO CULTURAIS 
Direitos Humanos. Construção da Nação Democrática. Democracia no Brasil. 

Respeito aos Direitos Legais e valorização da Identidade. Responsabilidades 
Individuais e Coletivas no exercício da cidadania. Reconhecimento, 

valorização e respeito da diversidade. Relações étnico-sociais. Igualdade e 

Dignidade humana. Laicidade do Estado. Democracia na Educação. 
Transversalidade, vivência e globalidade. Sustentabilidade socioambiental. 

Estímulo de consciência crítica sobre a problemática ambiental e social. 
Diversidade e pluralidade Cultural no Brasil. Construção da Expressão Artística 

no Brasil. Manifestações culturais dos povos indígenas. História e Cultura Afro-
brasileira e Africana. Reconhecimento e valorização da Identidade, história e 

cultura dos afro-brasileiros. Reconhecimento e igualdade de valorização das 
raízes africanas da nação brasileira, ao lado das indígenas, europeias e 

asiáticas. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BERGER, P.L. Perspectivas sociológicas: uma visão humanística. 26. ed. 

Petrópolis: Vozes, 1994. 
NOGUEIRA, S.D. Meio ambiente do trabalho. São Paulo: LTr, 2008. 

IANNI, O. A ideia de Brasil moderno. São Paulo: Brasiliense, 1992. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BERND, Z. O que é negritude. São Paulo: Brasilense, 1998. 
PARISS, P. O que é uma sociedade justa? São Paulo: Ática, 1986.  

CORREA, G. K. Energia e fome. São Paulo: Ática, 1992. 
DEMO, P. Participação é conquista. 4.ed. São Paulo: Cortez, 1999. 

HEPPE, N. R. A libertação dos povos. São Paulo: Próton, 1987. 
 

2º PERÍODO 
 

ANATOMIA BUCOMAXILOFACIAL 
Estudo da anatomia bucomaxilofacial, enfocando as estruturas do esqueleto 

cefálico. Anatomia dos músculos cutâneos do crânio, face, lábios e língua, 
músculos da mastigação, A.T.M., boca e anexos. Anatomia do sistema arterial, 

venoso, linfático e nervoso da cabeça e pescoço. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

RIZZOLO, R. J. C.; MADEIRA, M. C. Anatomia facial com fundamentos de 
anatomia sistêmica geral. 3. ed. São Paulo: Sarvier, 2009.  

TEIXEIRA, L.M.S.; REHER, P.; REHER, V.G.S. Anatomia aplicada a 
odontologia. 2. ed. Rio de janeiro: Guanabara Koogan, 2008.  
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MADEIRA, M. C.; RIZZOLO, R. J. C. Anatomia da face: bases anatomo 
funcionais para a prática odontológica. [S.l.]: Ed Sarvier, 2013.  

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALVES, N.; CÂNDIDO, P. L. Anatomia para o cirurgião dentista. 1. ed. São 

Paulo: Santos Editora, 2008.  
McMINN, R. M. H.; HIJTCHINGS, R. T.; LOGAN, B. M. Atlas colorido de 

anatomia da cabeça e do pescoço. 3. ed. [S.l.]: Artes Medicas, 2005.  
CHOPARD, R. Anatomia odontológica e topográfica da cabeça e 

pescoço. 1. ed, São Paulo: Ed Santos, 2011.  
SOBOTTA, J. C.; BECHER, H. Atlas de anatomia humana: cabeça, pescoço 

e extremidades superiores: v. 1. Rio de Janeiro: Guaranabara Koogan, 2000.  
GRAY, H. Anatomia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 

MOORE, K. L. Anatomia orientada para clínica. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 1994.  

 

ANATOMIA DENTAL 
Introdução ao estudo da anatomia dentária. Nomenclatura dentária. Anatomia 

dos dentes incisivos, caninos, pré-molares e molares. Anatomia dos dentes 
decíduos. Arcadas dentárias e relação alveolodentária. Anatomia funcional das 

faces oclusais dos dentes permanentes. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
MADEIRA, M. C.; RIZZOLO, R. J. C. Anatomia do dente. 6. ed. São Paulo: 

Sarvier, 2010.   
SGROTT, E. A. Anatomia aplicada a implantodontia. São Paulo: Santos, 

2010.  
ALVES N.; Candido P. Anatomia para o curso de Odontologia: geral e 

específica. 4. ed. São Paulo: Ed Santos, 2016.  
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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ALVES, N.; CÂNDIDO, P. L. Anatomia para o cirurgião dentista. 1. ed. São 

Paulo: Santos Editora, 2008.  
CARIA, P. H. F. Anatomia geral e Odontológica. 1 ed. Artes Medicas, 2014.  

VIEIRA, G. F. Atlas de anatomia de dentes permanentes. 2. ed. São 

Paulo: Santos, 2013.  
RIQUIERI, H. Anatomia e escultura dental: volume 1. 2. ed. Nova Odessa, 

SP: Ed. Napoleão, 2017.  
 

BIOQUIMICA II 

Bioquímica do sangue, da saliva, do sistema dental, das formações 
bioquímicas da superfície do esmalte, do cálculo dental. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CAMPBELL, M. K. Bioquímica. 3. ed. Porto Alegre, RS: Artmed, 2000.  

CHAMPE, P. C. Bioquímica ilustrada. 2. ed. Porto Alegre, RS: Artmed, 2009.  
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LEHNINGER, A. L. Princípios de bioquímica. 3. ed. São Paulo: Sarvier, 
2006. 
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KANAAN, S. Bioquímica clínica. São Paulo: Atheneu, 2008.  

MOTTA, V. T. Bioquímica clínica para o laboratório: princípios e 

interpretações. Rio de Janeiro: Medbook, 2003.  
MAUGHAN, R. Bioquímica do exercício e treinamento. São Paulo: Manole, 

2000.  
CAMERON, L. C. Tópicos avançados em bioquímica do exercício. Rio de 

Janeiro: Shape, 2004.  

DEVLIN, T. M. Manual de bioquímica com correlações clínicas. São Paulo: 

Edgard Blücher, 2007 

 

ODONTOLOGIA COLETIVA I 

Introdução à saúde coletiva. Introdução ao Sistema de saúde. Políticas 

Públicas de Saúde. Processo saúde-doença, com ênfase na saúde bucal. Saúde 
Bucal Coletiva. Prevenção da cárie dentária.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FREITAS N. Promoção e prevenção em saúde bucal. 1. Ed. São Paulo: 

Érica, Grupo Saraiva, 2014.  

BUZALAF, M. A. R. Fluoretos e saúde bucal. São Paulo: Santos, 2008. 

SILVA, A. N. da; SENA. Fundamentos em saúde bucal coletiva. 1. ed. 

Medbook, 2013. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

PINTO, V. G. Saúde bucal coletiva. São Paulo: Santos, 2008.  

FEJERSKOV, O. Cárie dentária: a doença e seu tratamento clínico. São Paulo: 
Santos, 2011.  

FIGUEIREDO, N. M. A. de. Ensinando a cuidar em saúde pública. São 
Paulo: Yendis, 2005.  

MACHADO, P. H. B. Saúde coletiva: um campo em construção. Curitiba, PR: 
IBPEX, 2000.  

SILVA, M. G. C. da. Saúde pública: auto avaliação e revisão. São Paulo: 

Atheneu, 2000. 

 

INTRODUÇÃO A CLÍNICA ODONTOLÓGICA II 

Estabelecimento de relações entre os conteúdos das disciplinas do ciclo básico 

e profissionalizante do curso de Odontologia através do estudo de casos 

aplicados à resolução integrada de problemas clínicos em saúde. 

Biossegurança: riscos associados à odontologia, risco biológico. Introdução às 

precauções padrão; higiene das mãos; equipamentos de proteção individual. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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CARVALHO, Antonio Cesar Perri, KRIGER, Léo. Educação Odontológica. São 
Paulo: Artes Médicas, 2006 

Prabu, S. R. – Medicina Oral. Rio de Janeiro. Guanabara Koogan, 1° ed. 
2007 

Silverman Junior, S.; Eversole, L. R.; Truelove, E. L. – Fundamentos da 

Medicina Oral. Rio de Janeiro. Guanabara Koogan, 1° ed. 2004 

SCULLY, C. - Medicina oral e maxilofacial: bases do diagnóstico e tratamento. 

Rio de Janeiro: Elsevier Editora Ltda, 2009. 
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Marucci, Gilberto. Fundamentos de Odontologia – Estomatologia. São Paulo: 

editora Santos, 2014 
Antunes, J.L. F.; Peres, M. A. – Fundamentos de Odontologia – 

Epidemiologia da Saúde Bucal. Rio de Janeiro. Guanabara Koogan, 2° ed. 
2013 

CRAIG S. MILLER. ATLAS COLORIDO DE DOENÇAS DA BOCA. ED REVINTER, 
2009. 

KIGNEL, Sergio. Estomatologia: bases para o diagnóstico clínico. São 
Paulo: Santos, 2007. 

Antunes JLF & Peres MA. Fundamentos de odontologia: epidemiologia da 

saúde bucal. 2a Edição. São Paulo, Livraria Santos Editora, 2013 

 

HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA BUCODENTAL 

Tecido epitelial de revestimento. Análise do epitélio de revestimento da boca 
e da cavidade nasal. Tecido epitelial glandular. Organização histológica das 

glândulas salivares. Tecido conjuntivo - substância intercelular, líquido 

intersticial e classificação. Tecido conjuntivo - células residentes. Células 
imigrantes. Sistema mononuclear fagocitário. Fibra de colágeno e o ligamento 

periodontal. Tecido conjuntivo. Tecido cartilaginoso. Tecido ósseo - 
organização, células e matriz. Ossificação intramembranosa e endocondral. 

Reparação óssea e articulações. Tecido nervoso. Tecido muscular esquelético. 
Tecido muscular cardíaco e liso. Vasos sanguíneos. Sangue. Eritropoese. 

Granulopoese. Biologia dos linfócitos - Tecido linfóide. Órgãos linfóides. 
Embriologia Geral. Embriologia Bucomaxilofacial. Odontogênese. 

Dentinogênese. Amelogênese. Rizogênese. Dentina. Polpa. Esmalte. Osso 
Alveolar. Cemento. Ligamento Periodontal. Mucosa Oral - Gengiva. Gengiva. 

Erupção e Rizólise. Glândulas Salivares. Articulação Temporomandibular. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

NANCI, A. Ten Cate Histologia Oral. 7. ed, Elsevier, 2008.  

SPERANDIO, F. F. Atlas de histopatologia oral básica. 1. ed. São Paulo: 

Santos, Grupo Gen, 2013.  

GOMEZ DE FERRARIS, M. E. et al. Histologia e embriologia bucodental. 

Argentina: Panamericana, Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.  
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JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Histologia básica. 11. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2004.  

KÜHNEL, W. Citologia, histologia e anatomia microscópica. 11. ed. Porto 

Alegre, RS: Artmed, 2010.  

CARNEIRO, J. Histologia básica: texto e atlas. 10. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2010.  

GARCIA, S. M. L. de. Embriologia. Porto Alegre: Artmed, 2001. 

GARTNER, L. P.; HIATT, J. L. Tratado de histologia em cores. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2003.  

 

 
MICROBIOLOGIA APLICADA A ODONTOLOGIA 

Microbiota bucal. Mecanismo de formação do biofilme. Bacteriologia da cárie 
dentária. Bacteriologia da doença periodontal. Bacteriologia na infecção 

pulpo/periapical. Principais infecções de origem bacteriana de interesse 
odontológico. Principais infecções de origem micótica de interesse 

odontológico. Principais infecções de origem virótica de interesse 

odontológico. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

JORGE, A. O. C. Microbiologia e imunologia oral. 1 ed. Elsevier, 2012.  

SPOLIDORIO, D. M. P. Microbiologia e imunologia geral e odontologia. 1 

ed, Artes Medicas, 2013. Vol I.   

SPOLIDORIO, D. M. P. Microbiologia e imunologia geral e odontologia. 1 

ed, Artes Medicas, 2013. Vol II.  
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TORTORA, Gerard J. et al. Microbiologia. 12. ed. Porto Alegre: Artmed, 
2017.   

SAMARANAYAKE. Fundamentos de microbiologia e imunologia na 
odontologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.  

ABBAS, Abul K. Imunologia celular e molecular. 4. ed. Rio de Janeiro: 
Revinter, 2000.  

ROITT, I. M. Imunologia. 5. ed. São Paulo: Atheneu, 1995.  
RIBEIRO, M. C. Microbiologia prática: roteiro e manual: bactérias e fungos. 

4. ed. São Paulo: Atheneu, 2000.  
 

 

3º PERÍODO 
 

PRÉ-CLÍNICA I 
Instrumentos operatórios manuais e rotatórios. Técnicas de moldagem e 

confecção de modelo de estudo. Isolamento do campo operatório. 
Nomenclatura e Classificação das Cavidades. Proteção indireta do complexo 

dentino-pulpar. Técnicas de preparo e restauração para amálgama, cimento 
de ionômero de vidro e resina composta. Princípios oclusais aplicados à 
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Dentística. Propriedades dos Materiais Dentários. Hidrocolóide irreversível. 
Gessos. Amálgama de prata. Cimento de ionômero de vidro. Materiais de 

proteção do complexo dentino-pulpar. Resina composta. Fotopolimerizadores. 
Materiais de condicionamento da estrutura dental. Sistemas adesivos. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BARATIERI, Luis Narciso. Odontologia restauradora: fundamentos e 

possibilidades. São Paulo: Santos, Grupo Gen, 2015.  
MONDELLI, J. et al. Fundamentos de dentística operatória. 2. ed. São 

Paulo: Ed. Santos, Grupo Gen, 2017.  
SILVA AF; LUND RG. Dentística Restauradora: do Planejamento à 

Execução. 1. ed. São Paulo: Santos, 2016. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
TORRES, Carlos Rocha Gomes. Odontologia restauradora estética e 

funcional, São Paulo: Ed. Santos, 2013.  
NOORT, R. V. Introdução aos materiais dentários. 3. ed. Elsevier, 2009. 

PEREIRA, J. C. Dentística: uma abordagem multidisciplinar. São Paulo: Artes 
Médicas, 2014.  

OLIVIERA, Adelmir da Silva. Procedimentos restauradores: aspectos 

históricos, desenvolvimento, recursos e aplicabilidade. São Paulo: Érica, 2015.  
LUND, S. Dentística restauradora: do planejamento a execução. 1. ed. São 

Paulo: Ed Santos, 2016.  
HEYMANN, H. O. Studervant: arte e ciência da dentística operatória. 6.  ed. 

Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.  
REIS, A. L. Materiais Dentários diretos: dos fundamentos a aplicação 

clínica. 1 ed. São Paulo: Ed Santos, 2007.  
CHAIN, M. C. Materiais Dentários. 1 ed. Porto Alegre: Artes Medicas, 2013. 

(Série odontologia essencial, parte clínica).  
DARVELL, B. W. Ciência dos materiais para odontologia restauradora. 

9. ed. São Paulo: Ed Santos, 2012.  
TERRY, D. Odontologia estética restauradora: seleção de materiais e 

técnicas. 1 ed. [S.l.]: Quintessence, 2014. 
 

ODONTOLOGIA COLETIVA II 

Introdução à saúde coletiva. Introdução ao Sistema de saúde. Políticas 
Públicas de Saúde. Processo saúde-doença, com ênfase na saúde bucal. Saúde 

Bucal Coletiva. Prevenção da cárie dentária. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
FREITAS N. Promoção e prevenção em saúde bucal. 1. Ed. São Paulo: 

Érica, Grupo Saraiva, 2014.  
BUZALAF, M. A. R. Fluoretos e saúde bucal. São Paulo: Santos, 2008.  

SILVA, A. N. da; SENA. Fundamentos em saúde bucal coletiva. 1. ed. 
Medbook, 2013. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

PINTO, V. G. Saúde bucal coletiva. São Paulo: Santos, 2008.  
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FEJERSKOV, O. Cárie dentária: a doença e seu tratamento clínico. São Paulo: 
Santos, 2011.  

FIGUEIREDO, N. M. A. de. Ensinando a cuidar em saúde pública. São 
Paulo: Yendis, 2005.  

MACHADO, P. H. B. Saúde coletiva: um campo em construção. Curitiba, PR: 

IBPEX, 2000.  
SILVA, M. G. C. da. Saúde pública: auto avaliação e revisão. São Paulo: 

Atheneu, 2000. 
 

DIAGNÓSTICO BUCAL I 

Conceitos. Fundamentos da Entrevista. Aquisição de habilidades da coleta de 

dados através de anamnese, exame físico, indicação, uso de exames 
complementares. Conhecimento básico do periodonto normal e da patologia 

periodontal. Classificação das doenças Periodontais. Etiologia e Terapia 
associada à causa.  Ensinar a fazer diagnóstico, prognóstico e plano de 

tratamento das doenças periodontais. Treinamento nos manequins nos vários 
procedimentos de controle de biofilme e de instrumentação periodontal com 

preparo inicial e raspagem coronorradicular. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BURKET, L. W.; GREENBERG, M. S.; GLICK, M. Medicina oral de Burket: 
diagnóstico e tratamento. 10. ed. São Paulo: Santos, 2008.  

BENSEÑOR, I. M. Semiologia clínica. Rio de Janeiro: Sarvier, 2002.  
WOLF, H. F. Manual de periodontia: fundamentos, diagnostico, prevenção 

e tratamento. 1 ed.  Porto Alegre, RS: Artmed, 2008.  
NEWMAN. CARRANZA: Periodontia clínica. 12. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2016.  
GRISI. Periodontia no contexto interdisciplinar: vol. I. 1. ed. Nova 

Odessa, SP: Napoleão, 2015.  
GRISI. Periodontia no contexto interdisciplinar: vol. II. 1. ed. Nova 

Odessa, SP: Napoleão, 2015.  
LINDHE, J. et al. Tratado de Periodontologia Clínica Oral. 5ª ed. 

Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2010. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

WANNMACHER, L.; FERREIRA, M. B. Farmacologia clínica para dentistas. 
3. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2007.  

FEJERSKOV, O.; KIDD, E. Cárie dentária: a doença e seu tratamento clínico. 
2. ed. São Paulo: Santos, 2011.  

POSSO, M. B. S. Semiologia e semiotécnica de enfermagem. São Paulo: 
Atheneu, 2004.  

WILSON, T. G. Fundamentos de periodontia. 1. ed. São Paulo: 
Quintessence Nacional, 2001.  

WOLF, H. F. Manual de periodontia: fundamentos, diagnostico, prevenção 
e tratamento. 1 ed.  Porto Alegre, RS: Artmed, 2008.  

WOLF, H. F. Periodontia. 3. ed. rev. e ampl. Porto Alegre, RS: Artmed, 2006. 
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FISIOLOGIA HUMANA 
Estudo do funcionamento dos sistemas neuromuscular, neurofisiologia, 

sistema cardiovascular, sistema respiratório, sistema urinário, sistema 
digestório, metabolismo e regulação da temperatura corporal, sistema 

endócrino e sistema reprodutor. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GUYTON, A.C. Fisiologia humana. 6ª ed., Rio de Janeiro: Elsevier, 1985.  
BERNE, R. M. Fisiologia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.  

GUYTON, A. C. Fisiologia humana e mecanismos das doenças. 6. ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BALDO, M. V. Fisiologia oral. 1 ed. São Paulo: Grupo Gen, Ed. Santos, 2013.  

AIRES, M. M. Fisiologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015.  
MOURÃO JUNIOR, C. A. Fisiologia essencial. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2011.  
SILVERTHORN, D. V. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 5. Ed. 

Porto Alegre: Artmed, 2010.  

GUYTON, A.C.; HALL, J.E. Tratado de fisiologia médica. 12ª ed., Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
PATOLOGIA GERAL 

Estudo das lesões celulares reversíveis e irreversíveis (necrose e apoptose), 
lesões por acúmulo de pigmentos exógenos e endógenos, distúrbios 

circulatórios, inflamação, cicatrização, alterações de crescimento e 
diferenciação celular e neoplasias com ênfase à etiopatogenia, alterações 

moleculares, morfológicas e funcionais em que as mesmas apresentam. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FARIA, J. L. Patologia geral: fundamentos das doenças, com aplicações 
clínicas. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.  

KUMAR, V.; ABBAS, A. K.; FAUSTO, N. Robbinss e Cotran: patologia: bases 
patológicas da doença. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.  

BUJA, L. M. Atlas de patologia humana de Netter. Porto Alegre, RS: 
Artmed, 2007.  

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

PEREIRA, F. L.; BRASILEIRO FILHO, G.; PITTELLA, J. E. H. Bogliolo: 
Patologia. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.  

KUMAR, V. Patologia básica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.  
CANGUILHEM, G. O normal e o patológico. Rio de Janeiro: Forense, 2015.  

NEVES, M. Q. T. S. Manual de fisiopatologia. 2. Ed. São Paulo: Roca, 2007.  
MONTENEGRO, M. R.; FRANCO, M. Patologia: processos gerais. 4 ed. São 

Paulo: Atheneu, 1999.  
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IMUNOLOGIA 

Propriedades gerais da imunidade inata e adaptativa. Órgãos, tecidos, células 

e moléculas do sistema imune. Tecidos linfóides orais. Respostas imunes 
humorais e celulares. Linfócitos B e imunoglobulinas. Linfócitos T e receptores 

para antígenos. Complexo de histocompatibilidade principal. Processamento e 
apresentação de antígenos. Indução e ativação da resposta imune celular. 

Indução e ativação da resposta imune humoral. Mecanismos efetores da 
resposta imune. Sistema complemento. Hipersensibilidades tipos 1, 2, 3 e 4. 

Resposta imune à placa dentária e na doença periodontal. Imunologia nos 
implantes, transplantes e drogas imunossupressoras. Noções de sorologia. 

Reações de aglutinação. Imunofluorescência e imunohistoquímica. Teste 
imunoenzimático - ELISA. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

JORGE, A. O. C. Microbiologia e imunologia oral. 1 ed. Elsevier, 2012.  

SPOLIDORIO, D. M. P. Microbiologia e imunologia geral e odontologia. 1 

ed, Artes Medicas, 2013. Vol I.   

SPOLIDORIO, D. M. P. Microbiologia e imunologia geral e odontologia. 1 

ed, Artes Medicas, 2013. Vol II.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

TORTORA, Gerard J. et al. Microbiologia. 12. ed. Porto Alegre: Artmed, 

2017.   

SAMARANAYAKE. Fundamentos de microbiologia e imunologia na 
odontologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.  

ABBAS, Abul K. Imunologia celular e molecular. 4. ed. Rio de Janeiro: 
Revinter, 2000.  

ROITT, I. M. Imunologia. 5. ed. São Paulo: Atheneu, 1995.  
RIBEIRO, M. C. Microbiologia prática: roteiro e manual: bactérias e fungos. 

4. ed. São Paulo: Atheneu, 2000.  
 

CARIOLOGIA 
Etiopatogenia da cárie. Diagnóstico clínico e radiográfico da cárie. Progressão 

da lesão cariosa e suas consequências. Risco à cárie da criança e do adulto. 
Procedimentos minimamente invasivos: técnicas de proteção do complexo 

dentino-pulpar e remoção seletiva de cárie.  Estratégias de prevenção na 
clínica odontológica. Biocorrosão dentária. HMI. Estudo baseado em 

problema. 

 
BIBLIOGRAFIA BASICA 

MEYER-LUECKHEL, H.; PARIS, S.; EKSTRAND, K. R. Cariologia: ciência e 
prática clínica. 1. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.  

FERJESKOV O; KIDD E. Cárie dentária: a doença e seu tratamento 
clínico. 2ed. São Paulo: Santos, 2015. 
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MALTZ M; JARDIM JJ; ALVES LS. Cariologia: Aspectos da Dentística 
Restauradora. 1ed. São Paulo: Artes Médicas, 2014. 

MAGALHÃES AC; RIOS D; WANG L; BUZALAF MAR. Cariologia: da Base à 
Clínica. 1ed. Barueri (SP): Manole, 2021 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BUZALAF, M. A. R. Fluoretos e saúde bucal. São Paulo: Santos, 2008.  

TOMMASI, M. H. M. Diagnóstico em patologia bucal. 1. ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2014.  

PITTS, N. Carie dentária: diagnóstico e monitoramento. 1 ed. São Paulo: 
Artes Medicas, 2012.  

Pereira JC; Anauate-Neto C; Gonçalves SA. Dentística: uma abordagem 
multidisciplinar. 1ed. São Paulo: Artes Médicas.  

SANTOS-PINTO L; FRAGELLI C; IMPARATO JC. HMI: Hipomineralização de 
Molares e Incisivos. 1ed. Nova Odessa (SP): Napoleão, 2020. 

 
4º PERÍODO 

 
FISIOLOGIA DO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO 

Fisiologia: fundamentos. Fisiologia do sistema estomatognático: secreção 

salivar, mastigação, deglutição e seus distúrbios. Mecanismos fisiológicos 
aplicados à prática odontológica. Estudo da anatomofisiologia dos elementos 

dentários humanos, a partir da sua erupção. Estudo dos princípios básicos da 
oclusão, bem como, a sua relação com as demais áreas de estudo da 

odontologia clínica. 
 

BIBLIOGRAFIA BASICA 
TAMBELI, C. H. Fisiologia oral: odontologia essencial. 1 ed. Porto Alegre, 

RS: Artes Médicas, 2014.  
BALDO, M. V. Fisiologia oral. 1 ed. São Paulo: Grupo Gen, Ed. Santos, 2013.  

RIQUIERI, H. Anatomia e escultura dental: volume 1. Nova Odessa, SP: 
Napoleão, 2017.  

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

AIRES, M. M. Fisiologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015.  

MOURÃO JUNIOR, C. A. Fisiologia essencial. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2011.  

SILVERTHORN, D. V. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 5. Ed. 
Porto Alegre: Artmed, 2010.  

GUYTON, A.C. Fisiologia humana. 6ª ed., Rio de Janeiro: Elsevier, 1985.  
BERNE, R. M. Fisiologia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 

 

PATOLOGIA BUCAL 

Estudo de enfermidades que podem acometer o complexo bucomaxilofacial 
correlacionando-as com as suas alterações clínicas, microscópicas e 

tratamento. Anomalias dentárias. Patologia da cárie. Patologia pulpar. 
Patologia do periápice. Patologia periodontal. Cistos odontogênicos. Processos 

proliferativos não neoplásicos. Tumores odontogênicos. Lesões e condições 



 
 

47 

 
 

cancerizáveis. Câncer bucal: carcinogênese, tumores benignos e malignos. 
Prático laboratorial e diagnóstico microscópico relacionado aos conteúdos 

teóricos: anomalias dentárias, patologia da cárie, patologia pulpar, patologia 
do periápice, patologia periodontal, cistos odontogênicos, processos 

proliferativos não neoplásicos, tumores odontogênicos, lesões e condições 

cancerizáveis, câncer bucal. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BUZALAF, M. A. R. Fluoretos e saúde bucal. São Paulo: Santos, 2008.  

MEER-LUECHEL, H.; PARIS, S.; EKSTRAND, K. R. Cariologia: ciência e prática 
clínica. 1. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.  

TOMMASI, M. H. M. Diagnóstico em patologia bucal. 1. ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2014.  

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

PITTS, N. Carie dentária: diagnóstico e monitoramento. 1 ed. [S.l.]: Artes 
Medicas, 2012.  

SAPP, J. P.; EVERSOLE, L. R.; WYSOCKI, G. P. Patologia buco maxilo facial 
contemporânea. 2 ed. São Paulo: Santos, 2012.  

NEVILLE, B. W. et al. Patologia oral e maxilofacial. 4. ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2016.  
REGEZI, J. A.; SCIUBBA, J. Patologia oral: correlações clínico-patológicas. 

6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.  
CAWSON, R. A.; ODELL, E. W. Cawson,s: Fundamentos básicos de patologia 

e medicina oral. 8. ed. São Paulo: Santos, 2013.  
 

BIOÉTICA 
Bioética: apresentação, histórico e conceituação. Fundamentos da Bioética. 

Estudo do modelo principialista. Bioética e ciências da saúde. Bioética, saúde 
pública e Odontologia. Reflexão sobre a ética da responsabilidade pública e 

individual. O paciente individual e coletivamente considerado. Análise da 
relação profissional paciente: poder técnico versus poder moral. 

Consentimento livre e esclarecido na prática profissional e na pesquisa 
científica. Ética na pesquisa científica envolvendo seres humanos. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
Rovida, TA. Noções de odontologia legal e bioética. 1 ed. Artes Médicas, 2013. 

Gimenes, AC. Dilemas acerca da vida humana – interfaces entre bioética e o 
biodireito. 1 ed. Atheneu Rio, 2015. 

Fontinele, KJ. Pesquisa em saúde – ética, bioética e legislação. 1 ed. AB 
Editora, 2003. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Silva, JV. Bioética – visão multidimensional. 1 ed. Iatria, 2010. 
Garcia, M. Estudos e pareceres de bioética. 1 ed. Ed Método, 2015. 

Martins, L. Bioética à luz da liberdade cientifica. 1 ed. Atlas, 2014. 
Constantino, CF. Cuidando de crianças e adolescentes – sob o olhar da ética 

e bioética. 1 ed. Atheneu Rio, 2009. 
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Salles, AA. Bioética – A ética da vida sob múltiplos olhares. 1 ed. Interciencia, 
2009. 

 

PRÉ-CLÍNICA II - DENTÍSTICA 

Estudo da composição e das propriedades das resinas compostas, sistemas 

adesivos e cimentos odontológicos, bem como, das técnicas de preparo e 
restauração de cavidades para materiais restauradores estéticos diretos, 

observando os princípios de oclusão aplicados a dentística. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BARATIERI, Luis Narciso. Odontologia restauradora: fundamentos e 

possibilidades. São Paulo: Santos, Grupo Gen, 2015.  
MONDELLI, J. et al. Fundamentos em dentística operatória. 2. ed. São 

Paulo: Ed. Santos, Grupo Gen, 2017.  
BUSATO, A. L. S. Cariologia: aspectos de dentística restauradora. 1. ed. 

Porto Alegre: Artes Médicas, 2014.  
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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PEREIRA, J. C. Dentística: uma abordagem multidisciplinar. São Paulo: Artes 
Médicas, 2014  

OLIVIERA, Adelmir da Silva. Procedimentos restauradores: aspectos 
históricos, desenvolvimento, recursos e aplicabilidade. São Paulo: Érica, 2015.  

LUND, S. Dentística restauradora: do planejamento a execução. 1. ed. São 
Paulo: Ed Santos, 2016.  

HEYMANN, H. O. Studervant: arte e ciência da dentística operatória. 6.  ed. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.  

 

DIAGNÓSTICO BUCAL II - PERIODONTIA I 

Classificação das doenças Periodontais. Etiologia e Terapia associada à causa. 
Instrumentos operatórios. Preparo inicial. Raspagem coronorradicular. 

Contenção de dentes móveis, controle e prevenção dos agentes 
etiopatogênicos, avaliar o comportamento tecidual relativo à Odontologia 

terapêutica e protética. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

NEWMAN. CARRANZA: Periodontia clínica. 12. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2016.  

GRISI. Periodontia no contexto interdisciplinar: vol. I. 1. ed. Nova 
Odessa, SP: Napoleão, 2015.  

GRISI. Periodontia no contexto interdisciplinar: vol. II. 1. ed. Nova 
Odessa, SP: Napoleão, 2015.  
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WILSON, T. G. Fundamentos de periodontia. 1. ed. São Paulo: 
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WOLF, H. F. Manual de periodontia: fundamentos, diagnostico, prevenção 
e tratamento. 1 ed.  Porto Alegre, RS: Artmed, 2008.  

WOLF, H. F. Periodontia. 3. ed. rev. e ampl. Porto Alegre, RS: Artmed, 2006.  
PASSANEZI, E. Distâncias biológicas periodontais. 1. ed. Porto Alegre, 

RS: Artes Medicas, 2011.  

OPPERMANN, R. V. Periodontia laboratorial e clínica. 1. ed Porto Alegre, 
RS: Artes Medicas, 2013.  

 
 

DIAGNÓSTICO BUCAL II – SEMIOLOGIA I 
Principais exames odontológicos de consultório; principais exames 

odontológicos de laboratório, aplicados à clínica odontológica; Lesões bucais 
benignas e malignas, Diagnóstico e elaboração da terapêutica das lesões 

bucais, Câncer bucal. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
CASTRO, A.L. Estomatologia. 3a ed. São Paulo: Santos, 2000.  

NEVILLE, B.; DAMM, D.D.; ALLEN, C. M.; BOUQUOT, J. Patologia oral e 
maxilofacial. 6a ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.  

PRABHU, S.R. Medicina oral. 1a ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.  

REGEZI, J.A.; SCIUBBA, J.J.; POGREL, M.A. Patologia oral: correlações clínico-
patológicas. 5a ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.  

PORTO, C.C. Semiologia médica. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2005.  
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SACHER, R.A.; MCPHERSON, R.A. Widmann : interpretação clínica dos exames 
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SCULLY, C.; FLINT, S.R.; PORTER, S.R. Atlas colorido de doenças da boca : 
diagnóstico e tratamento. 2a ed. Rio de Janeiro: Revinter, 1997.  

SCULLY, C. Medicina oral e maxilofacial: bases do diagnóstico e tratamento, 
Rio de Janeiro: Elsevier Editora Ltda, 2009.  

SILVERMAN JÚNIOR, S.; EVERSOLE, L.R.; TRUELOVE, E.L. Fundamentos de 

medicina oral. 1a ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004.  
 

FARMACOLOGIA I 
A disciplina ira desenvolver a capacidade de reconhecer as diferentes classes 

farmacológicas, vias de absorção, indicações terapêuticas e usos, 
proporcionando que a atenção à saude, a tomada de decisões, a comunicação, 

a liderança, a administração e gerenciamento e a educação permanente, 
diretrizes e competências necessárias ao egresso possa ser alcançada. 

 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
GOODMAN e GILMAN. As Bases Farmacológicas da Terapêutica.  11. ed. 

São Paulo: Mcgraw Hill Brasil, 2007. 
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SILVA, P. Farmacologia. 8ª .ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 
RANG, H.P. [et al.]. Farmacologia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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Guanabara Koogan, 2002. 
WANNMACHER, L. FERREIRA, M.B.C. Farmacologia clínica para dentistas. 

3.ed. Rio de Janeiro:  Guanabara Koogan, 2007. 
 

PRÉ-CLÍNICA II – ENDODONTIA I 
Introdução ao estudo da Endodontia, anatomia das cavidades pulpares dos 

incisivos, caninos, pré-molares e molares, abertura coronária de cada um 

daqueles grupos de dentes, isolamento absoluto e instrumentos endodônticos.   
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
HARGREAVES KM, BERMAN LH. COHEN - Caminhos da Polpa. 11 ed. Elsevier, 

2017.  
LOPES HP, SIQUEIRA JUNIOR JF. Endodontia, biologia e técnica. 4. ed. 

Elsevier, 2015. 
SOUZA FH, FJ. Endodontia passo a passo – evidencias clinicas. 1 ed Artes 

Medicas, 2015. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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ROMANI, N. F. et al. Atlas de técnica endodôntica, São Paulo, Panamed, 1986, 

294p. 
SOUZA FH, FJ. Endodontia passo a passo – evidencias clinicas. 1 ed Artes 

Medicas, 2015. 
ILSON, GOLDBERG. Técnicas e fundamentos. 2 ed Artes Medicas, 2011. 

REIS. Tecnologias endodônticas. 1 ed Grupo Gen, 2015. FERRARI E 
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DIAGNÓSTICO BUCAL II – RADIOLOGIA I 

Histórico, natureza e produção dos raios X. Tubos para produção dos raios X. 
Aparelhos de raios X odontológicos. Fatores que influem na formação da 

imagem radiográfica. Filmes radiográficos e processamento. Técnicas 
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radiográficas intraorais 24 (periapical da bissetriz, paralelismo, 
interproximal). Anatomia radiográfica dentomaxilar. Radiobiologia: Efeitos 

biológicos e proteção em Odontologia. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GREENBERG, M. S.; GLICK, M. Medicina oral de Burket: diagnóstico e 
tratamento. 10. ed. São Paulo: Santos, 2008. 

BENSEÑOR, I. M. Semiologia clínica. Rio de Janeiro: Sarvier, 2002.  
WOLF, H. F. Manual de periodontia: fundamentos, diagnostico, prevenção 

e tratamento. 1 ed.  Porto Alegre, RS: Artmed, 2008. 
Watanabe PC. Imaginologia e radiologia odontológica. 1 ed Elsevier, 2013.  

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Marcucci G. Fundamentos de Odontologia – Estomatologia. 2 ed. Ed Santos, 
2014.  

Kignel S. Estomatologia – bases do diagnóstico para o clinico geral. 2 ed Ed 
Santos, 2013.  

Capelozza ALA. Manual técnico de radiologia odontológica. 1 ed. AB Editora, 
2009  

Cavalcanti. Diagnostico por imagem da face. 2 ed Santos, 2012.  

CARRANZA. Periodontia clínica. 12. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.  
GRIZI. Periodontia no contexto interdisciplinar: vol. I. 1. ed. Nova 

Odessa, SP: Napoleão, 2015.  
GRIZI. Periodontia no contexto interdisciplinar: vol. II. 1. ed. Nova 

Odessa, SP: Napoleão, 2015. 

PSICOLOGIA APLICADA A ODONTOLOGIA 

Conceitos de psicologia e psicologia da saúde; Fundamentos e abordagens 
psicológicas na promoção da saúde, bem como nas ações preventivas, 

terapêuticas de reabilitação e de acompanhamento. 
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PRÉ-CLÍNICA II – ANESTESIOLOGIA 
Princípios de anestesiologia. Anestésicos. Técnicas anestésicas. 
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5° PERÍODO 

PRÉ-CLÍNICA III – ENDODONTIA II 

Anatomia interna dos canais radiculares. Diagnóstico das alterações pulpares 
e periapicais. Tratamento conservador. Material e instrumental endodôntico. 

Instrumentação, irrigação, curativo de demora e obturação dos canais 
radiculares. Materiais obturadores. Organização do material/instrumental 

endodôntico. 
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PRÉ-CLÍNICA III – CIRURGIA 

Instrumental e material cirúrgico. Princípios da técnica cirúrgica. Pré, trans e 
pós-operatório. Exodontia: indicações e contra-indicações. Técnicas de 

exodontia. Manutenção da cadeia asséptica em cirurgia bucal. Anti-sepsia 
cirúrgica das mãos. Anti-sepsia extra e intra-bucal. 
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PRÉ-CLÍNICA III – DENTÍSTICA III 

Restaurações indiretas aplicadas à Dentística. Restaurações indiretas 
parciais: laminados anteriores, inlay, onlay, overlay e endocrown. 

Restaurações indiretas totais: coroas totais anterior e posterior unitárias. 
Materiais para moldagem e confecção de modelo de trabalho. Inter-relação 

da Dentística com diferentes especialidades. Restauração de dentes tratados 
endodônticamente. Retentores intrarradiculares. Materiais restauradores 

indiretos: resinas compostas e cerâmicas. Cimentação adesiva das 
restaurações indiretas. Clareamento dental. Manutenção preventiva dos 

procedimentos restauradores. 
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PRÓTESE DENTÁRIA PRÉ-CLÍNICA I 

Estudo do desdentado parcial. Indicação da Prótese Parcial Removível (PPR). 
Mecânica dos componentes da PPR e sua indicação no arco parcialmente 

desdentado. Conhecimento das técnicas e recursos para execução de 
trabalhos clínicos e laboratoriais em pacientes desdentados totais. 
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DIAGNÓSTICO BUCAL III – RADIO II 

Técnica radiográfica panorâmica. Telerradiografia. Técnicas radiográficas 
extraorais. Métodos de localização radiográfica. Controle de qualidade 

radiográfica. Interpretação da anatomia craniofacial em radiografias. Imagem 
digital aplicada às técnicas radiográficas intra e extraorais. Critérios na seleção 

da imagem radiográfica. Princípios de tomografia computadorizada helicoidal 
aplicada à Odontologia. Tomografia computadorizada volumétrica ou por feixe 

cônico aplicado à Odontologia. Princípios de ressonância magnética aplicada à 
Odontologia. Princípios de ultrassom aplicado à Odontologia. 
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CONTROLE DE INFECÇÃO 
Esterilização. Desinfecção. Equipamentos de proteção individual. Preparo do 

material para a central de esterilização. Técnica de empacotamento de 
material e instrumental. Uso de barreiras nas superfícies. Proteção da equipe 

de saúde. Conduta após acidente com perfurocortante. Cuidados em 
radiologia e laboratório protético. Cuidados com o equipo odontológico. 

Cuidados com o descarte dos resíduos de saúde. Conduta para limpeza nas 
clínicas. Normas de prevenção na clínica. 
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DIAGNÓSTICO BUCAL III – SEMIOLOGIA II 
Prevenção de doenças da boca; Dor bucofacial; Processos purulentos bucais; 

Lesões bucais de superfície mucosa; Lesões ósseas benignas 

maxilomandibulares; Câncer bucal. 
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FARMACOLOGIA II 

Farmacologia das drogas que interferem com o sistema nervoso 
parassimpático. 

Farmacologia das drogas que interferem com o sistema nervoso simpático. 
Eletrofarmacologia de membranas e farmacologia dos anestésicos locais. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Meio Ambiente na concepção humanística da saúde. A construção do 

conhecimento em Educação Ambiental. Serviços de saúde, relações sociais, 
ambientais e processo saúde-doença. O processo de institucionalização da 

Educação Ambiental no Brasil: evolução, marcos referenciais nacionais e 
internacionais.  Educação Ambiental e Políticas Públicas. Política Ambiental. 

Política de Educação em Direitos Humanos. Política de Educação Inclusiva.  
Meio Ambiente, Saúde e Desenvolvimento Sustentável. Responsabilidade 

Ambiental. Educação em Saúde – importância e contextualização. O 
profissional como agente de educação em saúde.  
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6° PERÍODO 
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DIAGNÓSTICO BUCAL IV – RADIOLOGIA III 
Técnica radiográfica panorâmica. Telerradiografia. Técnicas radiográficas 

extraorais. Métodos de localização radiográfica. Controle de qualidade 
radiográfica. Interpretação da anatomia craniofacial em radiografias. Imagem 

digital aplicada às técnicas radiográficas intra e extraorais. Critérios na seleção 

da imagem radiográfica. Princípios de tomografia computadorizada helicoidal 
aplicada à Odontologia. Tomografia computadorizada volumétrica ou por feixe 

cônico aplicado à Odontologia. Princípios de ressonância magnética aplicada à 
Odontologia. Princípios de ultrassom aplicado à Odontologia. 
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CLÍNCA DE ATENÇÃO BÁSICA I 

Normas e rotinas para atendimento nos ambulatórios. Princípios de 
racionalização de trabalho e de ergonomia aplicadas na Odontologia. 

Equipamentos odontológicos. Roteiro para o atendimento clínico: organização 

do ambiente de trabalho, plano de tratamento e procedimentos clínicos 
preliminares. Condutas educativas e preventivas. Restauração de cavidades 

classe IV ou fratura. Colagem de fragmento dental. Exame clínico periodontal. 
Atendimento clínico de pacientes aplicando os conteúdos das atividades pré-

clínicas. 
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PRÓTESE DENTÁRIA PRÉ-CLÍNICA II 

Conhecimentos teóricos e prática laboratorial de Prótese Parcial Fixa. 
Exame clínico do paciente, moldagem e modelos de estudo montados em ASA. 

Planejamento de uma PPF. Exame clínico do paciente para PT, moldagem 

anatômica e funcional, registros intermaxilares. Exame clínico do paciente, 
moldagem e modelos de estudo, preparo prévio da cavidade bucal e 

planejamento de uma PFC. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
PEGORARO, LF. Fundamentos de Prótese Fixa. 1 ed. Artes Médicas, 2014. 

FRADEANI, M. Reabilitação estética em Protese Fixa – analise estética, vol 1. 
1 ed. Quintessence, 2006. 

PABLIO, C. Prótese Fixa – protocolo cerâmico, vol 2. 1 ed. Napoleão, 2015. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
PEGORARO LF. Protese Fixa – bases para o planejamento em reabilitação oral. 

2 ed Artes Medicas, 2013.  
VIEIRA, D. Metal Free – Lentes de contato dentais e coroas. 1 ed. Ed Santos, 

2013. 

VOLPATO, C. Proteses odontológicas – Fundamentos e procedimentos. 1 ed. 
Ed Santos, 2012. 

MEZZONO, E. Reabilitação Oral Contemporânea. 1 ed. Ed Napoleão, 2013. 
MIYASHITA, E. Reabilitação Oral Contemporânea baseada em evidencias 

clinicas. 1 ed. Ed Napoleão, 2013. 
 

ODONTOLOGIA LEGAL E DEONTOLOGIA 
Introdução ao estudo da Deontologia, Odontologia Legal, princípios de 

hermenêutica. Documentos legais: laudos-pareceres, livro-horário, recibos, 
atestados e prescrições farmacológicas. Campos de atuação da Odontologia - 

Ciências Forenses. Perícias e peritos. Antropologia aplicada à Odontologia – 
investigação do sexo e raça e estimativa de estatura. Identificação pelos 

dentes carbonizados – estimativa da idade pelo exame radiográfico. Perícias 
odontolegais Casuística em Odontologia Legal. Traumatologia forense aplicada 

à face – enquadramento de casos de trauma no código penal brasileiro, art. 

129. Marcas de mordida – significado pericial. Estudo do CEO – Capítulo da 
comunicação. Convênios odontológicos e perícias de convênios. Negligência, 

imperícia e imprudência – iatrogenia. Redação de documentos legais. Pontos 
craniométricos. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ROVIDA TAS. Noçoes de Odontologia Legal e Bioética. 1 ed. Artes Medicas, 
2013.  

DARUGE E. Tratado de Odontologia Legal e Deontologia. 1 ed. Guanabara 
Koogan, 2017.  

SILVA M. Compendio de Odontologia Legal. 1 ed. Guanabara Koogan, 1997.  
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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BRASIL. Código de proteção e defesa do consumidor. 16.ed. São Paulo Saraiva, 2006. 

CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA – Resolução CFO – 118/2012, Conselho 
Federal de Odontologia – CFO. São Paulo, CFO, 2012. 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS PARA PROCEDIMENTOS NOS CONSELHOS DE 
ODONTOLOGIA – Resolução CFO – 063/2005. Rio de Janeiro, CFO, 2005. 

 

ORIENTAÇÃO DE ESTAGIO 
Orientação de procedimentos de acordo com Regulamento do Estágio 

Supervisionado do Curso de Odontologia e instruções gerais para subsidiar 
desenvolvimento das atividades durante o estágio. Instruções para 

elaboração, acompanhamento e registro do Relatório de Estágio. Estudos 
teórico-práticos para o desenvolvimento das habilidades farmacêuticas para o 

exercício profissional. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR 
Toda a bibliografia disponível para o curso de Odontologia. 

 
ESTÁGIO EM ODONTOLOGIA COLETIVA I 

Consolidação dos conhecimentos adquiridos nas áreas relacionadas às 
especificidades institucionais e regionais, através de atividades práticas 

supervisionadas. Elaboração de relatório de conclusão de Estágio. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR 

Toda a bibliografia disponível para o curso de Odontologia. 
 

7° PERIODO 

 

PRÉ-CLÍNICA INFANTIL 

Estudo do crescimento e desenvolvimento da criança. Análise do 
comportamento infantil. Busca da compreensão da ciência odontológica 

aplicada à criança. Identificação das más-oclusões. Estudo do diagnóstico 
ortodôntico. Caracterização do tratamento ortodôntico infantil. Orientação 

laboratorial voltada à dentição decídua e mista. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ASSED, S. Odontopediatria: Bases Científicas para a Prática Clínica. São 

Paulo: Artes Médicas, 2005. 

DEAN, J. A. et al. McDonald e Avery: Odontopediatria para Crianças e 
Adolescentes. Rio de Janeiro: Elsevier, 9a ed., 2011. 

JANSON, G; GARIB, D.G.; PINZAN, A.; HENRIQUES, J.F.C.; FREITAS, M.R. 
Introdução à Ortodontia. São Paulo: Artes Médicas, 2013. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GUEDES-PINTO, A.C. Manual de Odontopediatria. São Paulo: Santos, 2012. 
KRAMER, P.F.; FELDENS, C.A. Traumatismos na Dentição Decídua: 

Prevenção, Diagnóstico e Tratamento. Santos: São Paulo, 2a ed., 2013. 
SILVA FILHO, O.G.; GARIB, D.G.; LARA, T.S. Ortodontia Interceptativa – 

Protocolo de tratamento em duas fases. São Paulo: Artes Médicas, 2013. 
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ABRÃO J. Ortodontia Preventiva – diagnostico e tratamento. 1 ed. Artes 
Medicas, 2014.  

MARSILAC MV. Controle da dor, medo e ansiedade em odontopediatria. 1 ed. 
Santos, 2014. 

 

CLÍNICA INTEGRADA I 
Facetas estéticas diretas. Facetas estéticas indiretas. Microabrasão. 

Emergências em endodontia. Retratamento endodôntico. Cirurgia de dentes 
inclusos. Cirurgia parendodôntica. Tratamento dos processos infecciosos da 

cavidade bucal. Tratamento clínico e cirúrgico das comunicações buco-sinusais 
imediatas e tardias. Tratamento clínico e cirúrgico das patologias das 

glândulas salivares. Traumatismo alvéolo-dentário. Cirurgia e Traumatologia: 
conceitos e relacionamento com outras disciplinas. Traumatismos aos tecidos 

moles faciais. Tratamentos protéticos avançados.  
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR 
Toda a bibliografia disponível para o curso de Odontologia. 

 
ORIENTAÇÃO DE ESTAGIO 

Orientação de procedimentos de acordo com Regulamento do Estágio 

Supervisionado do Curso de Odontologia e instruções gerais para subsidiar 
desenvolvimento das atividades durante o estágio. Instruções para 

elaboração, acompanhamento e registro do Relatório de Estágio. Estudos 
teórico-práticos para o desenvolvimento das habilidades farmacêuticas para o 

exercício profissional. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR 
Toda a bibliografia disponível para o curso de Odontologia. 

 

CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA II 

Planejamento restaurador multidisciplinar: Dentística, Prótese, Ortodontia, 
Periodontia e Endodontia. Plano de tratamento integrado. Diagnóstico. 

Planejamento. Profilaxia e raspagem coronorradicular. Cirurgias periodontais 
relacionadas aos procedimentos restauradores e protéticos. Lesões de furca e 

lesões endoperiodontais. Tratamento endodôntico de dentes uni e 

multirradiculares relacionados aos procedimentos restauradores e protéticos. 
Redução de diastemas. Terapêutica medicamentosa. Tratamento restaurador 

com técnicas diretas e indiretas.  
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
Toda a bibliografia disponível nas disciplinas Pré-clinica I, II e III, diagnostico 

I, II e II 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
Toda a bibliografia disponível nas disciplinas Pré-clinica I e II, diagnostico I, 

II e III. 
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ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL 
Conceito de Orientação Profissional - Doenças ocupacionais e como preveni-

las. Planilha de custo operacional. Honorários profissionais. Relações humanas 
na prática odontológica. Instalação do consultório em cidades grandes, médias 

e pequenas. Mercado de trabalho odontológico. Empreendedorismo em 

Odontologia. 
 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

SILVA RHA. Orientação profissional para o cirurgião dentista – ética e 
legislação. 1 ed. Santos, 2010.  

SATO. Orientação profissional em odontologia. 1 ed. Ed Revinter, 2007.  
OLIVEIRA, DJ. Coaching, Mentouring e Counseling – modelo integrado de 

orientação profissional. 2 ed. Ed Atlas, 2015. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ARAUJO LC. Teoria Geral da Administração – orientação para escolha de um 

caminho profissional. 1 ed. Ed Atlas, 2010.  
MELLO PBM. Odontologia do trabalho. 1 ed. Ed Rubio, 2006.  

MEDEIROS U. Fundamentos de Odontologia do Trabalho. 1 ed. Ed Santos, 

2011.  
MAZZILLI. Odontologia do Trabalho. 3 ed. Ed Santos, 2011.  

ABOT. Odontologia do Trabalho – construção e conhecimento. 1 ed. Ed Rubio, 
2009. 

 
 

ESTÁGIO EM CLÍNICA INTEGRADA I 
Consolidação dos conhecimentos adquiridos nas áreas relacionadas às 

especificidades institucionais e regionais, através de atividades práticas 
supervisionadas. Elaboração de relatório de conclusão de Estágio. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR 

Toda a bibliografia disponível para o curso de Odontologia. 
 

ESTÁGIO EM ODONTOLOGIA COLETIVA II 

Consolidação dos conhecimentos adquiridos nas áreas relacionadas às 
especificidades institucionais e regionais, através de atividades práticas 

supervisionadas. Elaboração de relatório de conclusão de Estágio. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR 
Toda a bibliografia disponível para o curso de Odontologia. 

 
  

8° PERÍODO 
 

 
CLÍNICA INFANTIL I 
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Análise da filosofia do atendimento na clínica infantil. Atendimento clínico 
odontológico a crianças de 4 a 11 anos. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ASSED, S. Odontopediatria: Bases Científicas para a Prática Clínica. São 

Paulo: Artes Médicas, 2005. 
DEAN, J. A. et al. McDonald e Avery: Odontopediatria para Crianças e 

Adolescentes. Rio de Janeiro: Elsevier, 9a ed., 2011. 
JANSON, G; GARIB, D.G.; PINZAN, A.; HENRIQUES, J.F.C.; FREITAS, M.R. 

Introdução à Ortodontia. São Paulo: Artes Médicas, 2013. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
GUEDES-PINTO, A.C. Manual de Odontopediatria. São Paulo: Santos, 2012. 

KRAMER, P.F.; FELDENS, C.A. Traumatismos na Dentição Decídua: 
Prevenção, Diagnóstico e Tratamento. Santos: São Paulo, 2a ed., 2013. 

SILVA FILHO, O.G.; GARIB, D.G.; LARA, T.S. Ortodontia Interceptativa – 
Protocolo de tratamento em duas fases. São Paulo: Artes Médicas, 2013. 

ABRÃO J. Ortodontia Preventiva – diagnostico e tratamento. 1 ed. Artes 
Medicas, 2014.  

MARSILAC MV. Controle da dor, medo e ansiedade em odontopediatria. 1 ed. 

Santos, 2014. 
 

CLÍNICA INTEGRADA I 
Cirurgias periodontais relacionadas aos procedimentos restauradores e 

protéticos. Lesões de furca e lesões endoperiodontais. Exodontias. 
Tratamento endodôntico de dentes uni e multirradiculares relacionados aos 

procedimentos restauradores e protéticos. Redução de diastemas. Terapêutica 
medicamentosa. Tratamento restaurador com técnicas diretas e indiretas. 

Tratamento protético de prótese fixa removível. Disfunções do sistema 
estomatognático. Padrões miofuncionais orais atípicos, adaptados e 

compensatórios. Implantes dentários. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR 
Toda a bibliografia disponível para o curso de Odontologia. 

 

ORIENTAÇÃO DE ESTAGIO 
Orientação de procedimentos de acordo com Regulamento do Estágio 

Supervisionado do Curso de Odontologia e instruções gerais para subsidiar 
desenvolvimento das atividades durante o estágio. Instruções para 

elaboração, acompanhamento e registro do Relatório de Estágio. Estudos 
teórico-práticos para o desenvolvimento das habilidades farmacêuticas para o 

exercício profissional. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR 
Toda a bibliografia disponível para o curso de Odontologia. 

 

ESTÁGIO EM CLÍNICA INTEGRADA I 
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Consolidação dos conhecimentos adquiridos nas áreas relacionadas às 
especificidades institucionais e regionais, através de atividades práticas 

supervisionadas. Elaboração de relatório de conclusão de Estágio. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR 

Toda a bibliografia disponível para o curso de Odontologia. 
 

ESTÁGIO EM ODONTOLOGIA COLETIVA II 
Consolidação dos conhecimentos adquiridos nas áreas relacionadas às 

especificidades institucionais e regionais, através de atividades práticas 
supervisionadas. Elaboração de relatório de conclusão de Estágio. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR 

Toda a bibliografia disponível para o curso de Odontologia. 
 

 
9° PERÍODO 

 
 

CLÍNICA INTEGRADA II 

Procedimentos clínicos integrados. Reabilitação oral, casos clínicos de 
reabilitação oral com perda de dimensão vertical. Casos clínicos prótese sem 

metal. Restaurações complexas diretas e indiretas. Procedimentos estéticos e 
cosméticos. Implantes dentários. O efeito do envelhecimento sobre a audição, 

a linguagem, o sistema estomatognático e a voz. A perda dos dentes e as 
funções orofaciais. Tratamento cirúrgico dos dentes não irrompidos. Acidentes 

e complicações relacionados aos dentes não irrompidos. Cirurgia pré-
protética. Cirurgia com finalidade ortodôntica. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR 

Toda a bibliografia disponível para o curso de Odontologia. 
 

CLÍNICA INFANTIL II 
Atendimento clínico odontológico a crianças de 3 a 12 anos. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ASSED, S. Odontopediatria: Bases Científicas para a Prática Clínica. São 

Paulo: Artes Médicas, 2005. 
DEAN, J. A. et al. McDonald e Avery: Odontopediatria para Crianças e 

Adolescentes. Rio de Janeiro: Elsevier, 9a ed., 2011. 
JANSON, G; GARIB, D.G.; PINZAN, A.; HENRIQUES, J.F.C.; FREITAS, M.R. 

Introdução à Ortodontia. São Paulo: Artes Médicas, 2013. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
GUEDES-PINTO, A.C. Manual de Odontopediatria. São Paulo: Santos, 2012. 

KRAMER, P.F.; FELDENS, C.A. Traumatismos na Dentição Decídua: Prevenção, 
Diagnóstico e Tratamento. Santos: São Paulo, 2a ed., 2013. 
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SILVA FILHO, O.G.; GARIB, D.G.; LARA, T.S. Ortodontia Interceptativa – 
Protocolo de tratamento em duas fases. São Paulo: Artes Médicas, 2013. 

Abrão J. Ortodontia Preventiva – diagnostico e tratamento. 1 ed. Artes 
Medicas, 2014.  

Marsilac MV. Controle da dor, medo e ansiedade em odontopediatria. 1 ed. 

Santos, 2014.  
ALMEIDA, R.R. Ortodontia Preventiva e Interceptora: Mito ou realidade, 

Maringá: Dental Press, 2013. 
BEE, H. A criança em desenvolvimento. Porto Alegre: Artmed, 12a ed., 2011. 

KRAMER, P.F.; FELDENS, C.A. Traumatismos na Dentição Decídua: Prevenção, 
Diagnóstico e Tratamento. Santos: São Paulo, 2a ed., 2013.  

SILVA FILHO, O.G.; GARIB, D.G.; LARA, T.S. Ortodontia Interceptativa – 
Protocolo de tratamento em duas fases. São Paulo: Artes Médicas, 2013. 

Avarez OJQ. Bases biomecânicas e aplicações clinicas em ortodontia 
interceptativa. 1 ed. Ed Santos, 2008.  

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 
Trabalho de conclusão de curso com diversidade temática. Efetivar o 

aprofundamento, sistematização e integração dos conteúdos estabelecidos 
durante o curso, possibilitando ao graduando a elaboração de um trabalho de 

monografia com base em literatura especializada, dentro da área de 
conhecimento do Cirurgião-dentista, ou de estudos decorrentes de sua 

participação em projetos desenvolvidos para iniciação científica em pesquisa 
e divulgação em revistas científicas de forma a contribuir para o 

aperfeiçoamento técnico, profissional e cultural do graduando em 
Odontologia. 

 
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., MARCONI, M. A. Metodologia científica. 3. ed. São Paulo: 
Atlas, 2000. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Vieira S. Metodologia cientifica para área da saúde. 2 ed. Elsevier, 2015.  
Bastos LR. Manual para elaboração de projetos de pesquisa, teses, 

dissertações e monografias. 6 ed. Ed. LTC, 2003.  
Pereira JM. Manual de metodologia da pesquisa cientifica. 4 ed. Atlas, 2016.  

 

ORIENTAÇÃO DE ESTAGIO 

Orientação de procedimentos de acordo com Regulamento do Estágio 
Supervisionado do Curso de Odontologia e instruções gerais para subsidiar 

desenvolvimento das atividades durante o estágio. Instruções para 
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elaboração, acompanhamento e registro do Relatório de Estágio. Estudos 
teórico-práticos para o desenvolvimento das habilidades farmacêuticas para o 

exercício profissional. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR 

Toda a bibliografia disponível para o curso de Odontologia. 
 

ESTÁGIO EM CLÍNICA INTEGRADA III 
Consolidação dos conhecimentos adquiridos nas áreas relacionadas às 

especificidades institucionais e regionais, através de atividades práticas 
supervisionadas. Elaboração de relatório de conclusão de Estágio. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR 

Toda a bibliografia disponível para o curso de Odontologia. 
 

ESTÁGIO EM ODONTOLOGIA COLETIVA III 
Consolidação dos conhecimentos adquiridos nas áreas relacionadas às 

especificidades institucionais e regionais, através de atividades práticas 
supervisionadas. Elaboração de relatório de conclusão de Estágio. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR 
Toda a bibliografia disponível para o curso de Odontologia. 

 

ESTAGIO EM ODONTOLOGIA HOSPITALAR 

Conceituação de odontologia hospitalar. Fluxo de pacientes internos e 
externos no ambiente hospitalar. Exames complementares laboratoriais. 

Condutas em centro cirúrgico. Anestesia geral em odontologia. Evolução do 
paciente internado. Estudos de casos sobre distúrbios sistêmicos com 

repercussão no cuidado odontológico. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

PETERSON, L.J.; et al. Cirurgia oral e Maxilofacial Contemporânea. 3.ed. Rio 
de Janeiro, Guanabara Koogan, 2000.  

FREITAS, R. Tratado de cirurgia Bucomaxilofacial. São Paulo, Santos. 2006. 
COSTA, L.; et al. Sedação em Odontologia. São Paulo, Artes Médicas. 2007. 

216 p. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

SONIS, S. T. et al. Princípios e Prática da Medicina Oral. 2 ed. Rio de Janeiro, 
Guanabara Koogan. 1985.  

BOPP, M.; Darby, M.; Loftin, K.C.; Broscious, S. Effects of daily oral care with 
0.12% chlorhexidine gluconate and a standard oral care protocol on the 

development of nosocomial pneumonia in intubated patients: a pilot study. J. 
Dent. Hyg., Chicago, v. 80, n. 3, p. 9, Summer 2006.  

FOURIER, F.; Dubois D.; Pronnier, P.; Herbecq, P.; Leroy, O.; Desmettre, T.; 
et al. PIRAD Study Group. Effect of gingival and dental plaque antiseptic 

decontamination on nosocomial infections acquired in the intensive care unit: 
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a double-blind placebo-controlled multicenter study. Crit. Care Med., New 
York, v. 33, n. 8, p. 1728-35, Aug. 2005.  

GIBILISCO, J.A. The role of dentistry at Mayo Clinic. Minn. Med., St. Paul, v. 
88, n. 8, p. 39-41, Aug. 2005.  

RAUTEMAA, R.; Nordberg, A.; Wuolijoki-Saaristo, K.; Meurman, J.H. Bacterial 

aerosols in dental practice - a potential hospital infection problem? J. Hosp. 
Infect., London, v. 64, n. 1, p. 76-81, Sep. 2006. 

 
 

10° PERÍODO 
 

 
ESTAGIO EM URGENCIA EM ODONTOLOGIA 

Exame clínico de urgência. Diagnóstico diferencial das dores faciais. 
Atendimento de urgência para hemorragias, abscessos dentoalveolares 

agudos e crônicos, abscessos periodontais, pericoronarites, comunicações 
bucosinusais, alveolites. Emergências médicas em Odontologia e reanimação 

cardiorrespiratória. Semiologia endodôntica, tratamento expectante, abertura 
coronária, pulpotomia, biopulpectomia e necropulpectomia, curativos 

endodônticos. Manejo do paciente odontopediátrico em situações de urgência. 

Traumatismos dentoalveolares e reimplantes dentários. Fisiopatologia da dor. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
Todas das disciplinas de cirurgia, endodontia, periodontia, radiologia, 

semiologia e dentística. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
Todas das disciplinas de cirurgia, endodontia, periodontia, radiologia, 

semiologia e dentística. 
 

 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II 

Trabalho de conclusão de curso com diversidade temática. Efetivar o 
aprofundamento, sistematização e integração dos conteúdos estabelecidos 

durante o curso, possibilitando ao graduando a elaboração de um trabalho de 

monografia com base em literatura especializada, dentro da área de 
conhecimento do Cirurgião-dentista, ou de estudos decorrentes de sua 

participação em projetos desenvolvidos para iniciação científica em pesquisa 
e divulgação em revistas científicas de forma a contribuir para o 

aperfeiçoamento técnico, profissional e cultural do graduando em 
Odontologia. 

 
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.  
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LAKATOS, E. M., MARCONI, M. A. Metodologia científica. 3. ed. São Paulo: 
Atlas. 2000 

 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Vieira S. Metodologia cientifica para área da saúde. 2 ed. Elsevier, 2015.  
Bastos LR. Manual para elaboração de projetos de pesquisa, teses, 

dissertações e monografias. 6 ed. Ed. LTC, 2003.  
Pereira JM. Manual de metodologia da pesquisa cientifica. 4 ed. Atlas, 2016.  

 

ORIENTAÇÃO DE ESTAGIO 

Orientação de procedimentos de acordo com Regulamento do Estágio 
Supervisionado do Curso de Odontologia e instruções gerais para subsidiar 

desenvolvimento das atividades durante o estágio. Instruções para 
elaboração, acompanhamento e registro do Relatório de Estágio. Estudos 

teórico-práticos para o desenvolvimento das habilidades farmacêuticas para o 
exercício profissional. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR 

Toda a bibliografia disponível para o curso de Odontologia. 

 

ESTÁGIO EM CLÍNICA INTEGRADA IV 

Consolidação dos conhecimentos adquiridos nas áreas relacionadas às 
especificidades institucionais e regionais, através de atividades práticas 

supervisionadas. Elaboração de relatório de conclusão de Estágio. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR 
Toda a bibliografia disponível para o curso de Odontologia. 

 

ESTÁGIO EM ODONTOLOGIA COLETIVA IV 

Consolidação dos conhecimentos adquiridos nas áreas relacionadas às 
especificidades institucionais e regionais, através de atividades práticas 

supervisionadas. Elaboração de relatório de conclusão de Estágio. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR 

Toda a bibliografia disponível para o curso de Odontologia. 

 
 

2.10. Estágio Curricular Supervisionado 
 

 
O Estágio Supervisionado em ODONTOLOGIA da FACULDADE DE 

CIÊNCIAS SOCIAIS E AGRÁRIAS DE ITAPEVA - FAIT visa a proporcionar o 

crescimento profissional de seus alunos mediante uma dinâmica de condições 
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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 ODONTOLOGIA. Assim 

sendo, o Estágio Supervisionado em ODONTOLOGIA deve proporcionar 

contato com a profissão futura por meio de uma prática efetiva voltada ao 

desenvolvimento da consciência profissional em seus 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. 

O Estágio Curricular Supervisionado do Curso de Odontologia consiste 

na integração do conhecimento teórico à prática profissional, além de 

estimular o desenvolvimento de competências e habilidades durante as ações 

de promoção de saúde bucal e a assistência clínica. 

O Estágio Curricular Supervisionado constitui em requisito obrigatório, 

na forma estabelecida pela matriz curricular, em atendimento a Resolução 

CNE/CES n° 3, de 19 de Fevereiro de 2002, que instituiu as Diretrizes 

Curriculares Nacionais de Odontologia. 

 O Estágio Curricular Supervisionado, componente curricular exigido 

para a conclusão do Curso de Odontologia, deve ser elaborado de acordo com 

o estabelecido no Projeto Pedagógico do Curso e a regulamentação aprovada 

pelos colegiados competentes. 

 Tem por finalidade iniciar e instrumentalizar o acadêmico no 

desenvolvimento das práticas profissionais necessárias para formação na área 

odontológica. 
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  Busca aproximar o estudante dos serviços de saúde bucal do Sistema 

Único de Saúde do município de Itapeva/SP, bem como dos municípios da 

Região de Saúde de Itapeva. Serão desenvolvidos também na Clínica 

Odontológica da IES e serviços hospitalares devidamente conveniadas. Dessa 

forma, as atividades práticas permitirão ao aluno conhecer e participar das 

atividades de promoção de saúde, prevenção de doenças e reabilitação da 

saúde, conforme a necessidade da população e dos indivíduos de acordo com 

capacidade de resolução desses serviços. 

 

Objetivos específicos: 

 

- Proporcionar a interação entre a teoria e a prática de ODONTOLOGIA 

possibilitando ao aluno uma visão holística, humanista e interdisciplinar. 

- Habilitar o aluno para a Sistematização da Assistência de ODONTOLOGIA 

nas diferentes especialidades da prática profissional. 

- Desenvolver capacidades psicomotoras, reflexivas, críticas e criativas de 

atuação em ODONTOLOGIA. 

- Levar o aluno à reflexão sociológica, antropológica, ética e bioética da Saúde. 

- Habilitar o aluno na prática da assistência integral à saúde e qualidade de 

vida do ser humano, família e comunidade. 

- Integrar as ações de ODONTOLOGIA às ações multiprofissionais. 

  

 2.10.1. REGULAMENTO GERAL DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO DO 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA DA FAIT 

 

 

REGULAMENTO DE ESTAGIO SUPERVISIONADO 

 

 
SIMONE DA SILVA GOMES, Diretora da 

FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E 
AGRÁRIAS DE ITAPEVA, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Regimento Interno e 
atendendo as disposições legais em vigor, em 

especial Resolução CNE/CES n° 3, de 19 de 
Fevereiro de 2002 e 11.788 de 25/09/08, 
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regulamenta o Estágio Supervisionado do Curso de 
Graduação em Odontologia. 

 

 

CAPÍTULO I 

DO CONCEITO, FINALIDADE E OBJETIVOS: 

Art. 1º - Os estágios são componentes curriculares do projeto pedagógico do 

Curso de Odontologia, inerentes e complementares à formação acadêmica e 

profissional, sendo desenvolvidas ao longo do curso como parte do processo 

de ensinar e aprender, de articulação teoria e prática e como forma de 

interação entre a Instituição Educativa e as organizações. 

Parágrafo Único: O Núcleo de Estágio da FAIT (NUEST) é o responsável por 

celebrar convênios de Estágio com empresas do setor público, privado e 

entidades que disponibilizará frequentemente oportunidades de estágios para 

os alunos da FAIT. 

Art. 2º - As determinações do presente regulamento aplicam-se às atividades 

de estágio curricular obrigatório e não-obrigatório desenvolvidas pelos 

discentes vinculados ao curso de graduação de Odontologia na FAIT, tendo 

como finalidade:  

I - aprimoramento discente;  

II - preparação profissional. 

Art. 3º - São objetivos dos estágios:  

I - Oportunizar ao acadêmico um contato mais direto e sistemático com a 

realidade profissional, visando à concretização dos pressupostos teóricos, 

associados a determinadas práticas específicas;  

II - Capacitar o estagiário para atividades de investigação, análise e 

intervenção na realidade profissional específica;  

III - Possibilitar ao estagiário a aplicação dos conhecimentos adquiridos no 

curso;  

IV - Proporcionar ao estagiário o contato com novas alternativas de trabalho 

e de produção;  

V - Viabilizar a aquisição de experiências em situações concretas, relacionadas 

com a área de conhecimento do curso;  

VI - Possibilitar ao estagiário a construção de suas próprias condutas (afetivas, 

cognitivas e técnicas) a partir da situação em que se encontra, frente a um 

futuro desempenho profissional;  

VII - Levar à comunidade os resultados obtidos nas atividades de estágio, 

tendo em vista o papel da universidade, no sentido da disseminação do 

conhecimento produzido.  
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CAPÍTULO II 

DAS MODALIDADES ESTÁGIOS  

 

Art. 4º - Os estágios são caracterizados, segundo a sua vinculação com o 

curso de Odontologia, nas seguintes modalidades:  

I – Estágios curriculares obrigatórios;  

II – Estágios curriculares não obrigatórios.  

§1º - Será considerado Estágio Curricular Obrigatório aquele previsto na 

grade curricular do curso, denominado Estágio Supervisionado, indispensável 

à integralização curricular, com carga horária específica, realizado na própria 

Instituição na Clínica Odontológica e no sistema local e regional SUS através 

da celebração de convênio com as Municipalidades da região celebrado e 

mantido pelo NUEST.  

§ 2º - Serão considerados Estágios não obrigatórios aqueles não previstos na 

matriz curricular do curso, constituindo opção pessoal de cada aluno, 

objetivando o enriquecimento de sua formação profissional, e realizada 

mediante celebração de convênios, em locais de escolha do aluno.  

Art. 5º - As atividades de estágio poderão ser de observação, interpretação 

e reflexão, de campo e/ou de desenvolvimento de daquelas pertinentes às 

diferentes áreas da atuação do profissional de Odontologia. 

CAPÍTULO III 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DOS ESTÁGIOS 

Art. 6º - A estrutura organizacional de estágios constituir-se-á de:  

I - Coordenação de estágio.  

II – Professor orientador de estágio.  

III – Estagiário.  

IV – Supervisor de estágio / Preceptor local. 

Art. 7º - A Coordenação de estágio possui as seguintes atribuições, em 

consonância com as diretrizes da FAIT: 

a) Coordenar, acompanhar e providenciar, quando for o caso, a escolha dos 

locais de estágio; 

b) Solicitar a celebração de convênios e cadastrar os locais de estágio; 

c) Apoiar o planejamento, o acompanhamento e a avaliação das atividades de 

estágio; 

d) Promover o debate e a troca de experiências no próprio curso e nos locais 

de estágio; 

e) Elaborar regulamentos dos estágios;  

f) Propor anualmente o calendário geral das atividades referentes aos 

estágios;  
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g) Normatizar e padronizar os formulários de relatórios e avaliações dos 

estágios;  

h) Fornecer ao aluno os nomes dos locais para estágio e dos supervisores 

disponíveis;  

i) Manter registros atualizados sobre os estágios no curso.  

j) Divulgação das atividades de estágio.  

Parágrafo Único – A Coordenação de Estágio reportar-se-á no que for 

necessário à   Coordenação do Curso de Graduação de Odontologia. 

 

Art. 8º - O Professor orientador terá as seguintes atribuições:  

a) Estabelecer as diretrizes de estágio para a disciplina, em consonância com 

este regulamento e com as demais normas regimentais da Instituição;  

b) Proceder em conjunto com o grupo de professores do curso de Odontologia 

e com o Coordenador de Estágio, a escolha dos locais de estágio;  

c) Coordenar o programa de treinamento do estagiário;  

d) Manter controle permanente dos estagiários nas instituições em que 

possam ser alocados;  

e) De posse da lista dos alunos matriculados na disciplina e em colaboração 

com a Coordenação de Estágio, providenciar e organizar documentação 

necessária, segundo as exigências das Instituições conveniadas e da 

Coordenação de Estágio para encaminhamento do estagiário a campo;  

f) Planejar, acompanhar e avaliar as atividades de estágio juntamente com o 

estagiário e o supervisor do estágio, quando houver.  

g) Assinar conjuntamente com a Coordenação de Estágio e Coordenação de 

Curso, certificação de estágios para alunos quando necessário, orientadores e 

supervisores;  

h) Promover o desligamento ou o remanejamento do estagiário, ouvida a 

Coordenação de Estágio;  

i) Verificar o cumprimento da legislação em vigor, no tocante às obrigações 

da Instituição ou da Empresa;  

j) Na ausência do supervisor/preceptor no local de estágio, o 

acompanhamento integral do estagiário será feito pelo professor orientador.  

Art. 9° – O estagiário terá as seguintes atribuições:  

a) Conhecer o planejamento do estágio e solicitar esclarecimentos sobre o 

processo de avaliação de seu desempenho;  

b) Seguir normas estabelecidas para o estágio;  

c) Solicitar orientações e acompanhamento do professor e/ou supervisor do 

estágio sempre que isso se fizer necessário;  

d) Solicitar à Coordenação de estágio a mudança de local de estágio, mediante 

justificativa, quando as normas estabelecidas e o planejamento do estágio não 

estiverem sendo seguidos.  
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Art. 10 - O supervisor/ preceptor de estágio terá as seguintes atribuições:  

a) Planejar, acompanhar e avaliar as atividades de estágio juntamente com o 

estagiário e o professor orientador.  

b) Preencher formulários de avaliação e encaminhar à Coordenação de 

Estágio.  

c) Participar das atividades de Educação continuada e Semana Pedagógica, 

promovidas pela FAIT.  

CAPÍTULO IV 

DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO  

 

DOS CAMPOS DE ESTÁGIOS E DA INTEGRAÇÃO DO CURSO COM O 

SISTEMA LOCAL E REGIONAL DE SAÚDE/SUS 

Art. 11 – O Estágio Supervisionado será realizado de acordo com a grade 

curricular do Curso sendo que o Campo de atuação será a Clínica Odontológica 

da FAIT, SUS - Sistema Local e Regional de Saúde, Centro de Especialidades 

Odontológicas (CEO) e Unidades Hospitalares, através da celebração de 

convênio com as Municipalidades e Hospitais da região. 

Parágrafo Único – A forma de Execução do estágio Supervisionado está 

descrito neste Regimento no Capitulo Execução do Estágio Supervisionado. 

 

Art. 12 – Para realização do Estágio no SUS - Sistema Local e Regional de 

Saúde, será formalizado um Convênio de Estágio para que o aluno possa 

desenvolver seu programa, sob a supervisão de um profissional, da área ou 

de um profissional com formação de nível superior correlata à atividade do 

estágio.  

Art. 13 – A realização do Estágio no SUS - Sistema Local e Regional de Saúde, 

será precedida de procedimentos ajustados com a Secretaria de Saúde, e 

deverá ser realizada de forma a atender aos princípios éticos da formação e 

atuação profissional, observado o máximo de 04 alunos por professor ou 

preceptor não professor. 

Parágrafo Único - Preceptor é o Dentista supervisor de campo que acompanha 

o trabalho cotidiano das atividades do estágio visando o esclarecimento de 

dúvidas e aplicação dos conhecimentos teórico-práticos, de acordo com o 

campo de estágio. 

 

CAPITULO V 

DA EXECUÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
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Art. 14 - O Estágio Supervisionado é curricular, e será realizado a partir do 

6° período num total de 840 (oitocentos e quarenta)  horas de atividades, 

divididas em: 

 

I) Estágio Supervisionado em Saúde Coletiva I – 6° Semestre – 20h 

II) Estágio Supervisionado em Saúde Coletiva II – 7° Semestre – 60h 

III) Estagio Supervisionado Clinica Integrada I – 7° Semestre – 120h 

IV) Estágio Supervisionado em Saúde Coletiva III – 8° Semestre – 60h 

V) Estagio Supervisionado Clinica Integrada II – 8° Semestre – 120h 

VI) Estágio Supervisionado em Saúde Coletiva IV – 9° Semestre – 40h 

VII) Estagio Supervisionado Clinica Integrada III – 9° Semestre – 120h 

VIII) Estágio Supervisionado em Odontologia Hospitalar – 9° Semestre – 60h 

IX) Estágio Supervisionado em Saúde Coletiva V – 10° Semestre – 40h 

X) Estagio Supervisionado Clinica Integrada IV – 10° Semestre – 160h 

XI) Estágio Supervisionado em Urgência Em Odontologia – 10° Semestre – 

100h 

 

Art. 15. O Estágio constante no inciso I (Saúde Coletiva I) visa proporcionar 

ao aluno contato com as atividades de atenção à saúde na comunidade, 

reconhecendo a realidade local, permitindo que o acadêmico realize o 

planejamento, execução e a avaliação de programas de saúde bucal voltado 

para escolas, incluindo instrução sobre higienização bucal e a aplicação de 

agentes de prevenção da cárie. 

Parágrafo único: Estágio constante no inciso I (Saúde Coletiva I) serão 

realizados em escolas da rede pública de ensino fundamental, localizadas na 

zona urbana do município de Itapeva/SP através do convênio com a Prefeitura 

Municipal de Itapeva/SP. 

 

Art. 16.  O Estágio constante no inciso II (Saúde Coletiva II) visa proporcionar 

ao aluno contato com as atividades de atenção à saúde na comunidade, 

reconhecendo a realidade local, permitindo que o acadêmico Desenvolvimento 

de atividades com enfoque educativo, preventivo e de promoção à saúde com 

aplicação dos conhecimentos em ambientes diversos do território da área de 

abrangência de uma Unidade Básica de Saúde da Família, abordando 

conteúdos da saúde geral e bucal com vivência na Atenção Primária à Saúde 

compreendendo a saúde bucal integrada a uma rede de atenção e cuidado em 

saúde, com serviços de saúde prestados à comunidade. 

Parágrafo único: Estágio constante no inciso II (Saúde Coletiva II), serão 

realizados em Unidades de Saúde da rede básica de saúde, localizadas na 

zona urbana e rural do município de Itapeva/ SP, através do convênio com a 

Prefeitura Municipal de Itapeva/SP. 
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Art. 17. O Estágio constante no inciso IV (Clinica Integrada I), visa realizar 

procedimentos clínicos de acordo com a indicação dos materiais odontológicos 

restauradores diretos. 

Parágrafo único: Estágio constante no inciso IV (Clinica Integrada I), serão 

realizados na Clinica Odontológica da própria Faculdade.  

 

Art. 18. O Estágio constante no inciso III (Saúde Coletiva III), visa o 

desenvolvimento de atividades educativo-preventivas, de promoção à saúde 

e de procedimentos clínicos, com aplicação dos conhecimentos na busca da 

atenção aos usuários da atenção básica, abordando conteúdos da saúde geral 

e bucal através da oferta de atenção à saúde com resolutividade nas áreas de 

diagnóstico, tratamento e preservação dos agravos bucais mais prevalentes 

das famílias da área de abrangência de uma Unidade Básica de Saúde da 

Família. 

Parágrafo único: Estágio constante no inciso III (Saúde Coletiva III),  serão 

realizados em Unidades de Saúde da rede básica de saúde, localizadas na 

zona urbana e rural do município de Itapeva/ SP, através do convênio com a 

Prefeitura Municipal de Itapeva/SP. 

 

 

Art. 19. O Estágio constante no inciso V (Clinica Integrada II), visa 

proporcionar competências e habilidades nas diversas técnicas de 

atendimento na área de dentística, periodontia e endodontia, obedecendo aos 

princípios de biossegurança, e planejamento dos tratamentos. 

Parágrafo único: Estágio constante no inciso V (Clinica Integrada II), serão 

realizados 50% da carga horária na Clinica Odontológica da própria faculdade 

e 50% nas unidades de saúde da rede básica do SUS. 

 

Art. 20. O Estágio constante no inciso VI e IX ( Saúde Coletiva IV e V) serão 

realizados nas unidades Casa do Adolescente, Centro de Referencia do Idoso, 

UPA (Unidade de Pronto Atendimento), CAPS (Centro de Atenção Psicosocial), 

CEO (Centro Odontológico Especializado), através do convenio com a 

Prefeitura Municipal de Itapeva/SP. 

 

Art. 21 O Estágio constante no inciso VII (Clínica Integrada III), visa 

proporcionar atendimento nas áreas de dentística, periodontia, endodontia, 

prótese fixa unitária ou até 3 (três) elementos, prótese total removível e 

prótese parcial removível, obedecendo cuidados de biossegurança e 

planejamento dos tratamentos. 

Parágrafo único: Estágio constante no inciso VII (Clínica Integrada III), 

serão realizados 50% da carga horária na Clinica Odontológica da própria 

faculdade e 50% na rede SUS conveniada. 
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Art. 22  O estagio constante no inciso VIII (Odontologia Hospitalar) visa 

conhecer e analisar as diversas técnicas de atendimento no ambiente 

hospitalar. Além de proporcionar ao profissional uma visão holística do 

paciente, não só em seu aspecto clínico, como também no sociocultural. 

Parágrafo único: Estágio constante no inciso VIII (Odontologia Hospitalar), 

serão realizados na Santa Casa de Itapeva. 

 

Art. 23. O Estágio constante no inciso X (Clínica Integrada IV), visa conhecer 

e analisar as diversas técnicas de atendimento clínico,  desenvolvendo o 

planejamento de tratamento, envolvendo todas as áreas de conhecimento em 

clínica Geral. Além de proporcionar ao profissional uma visão holística do 

paciente, não só em seu aspecto clínico, como também no sociocultural. 

Parágrafo único: Estágio constante no inciso X (Clínica Integrada IV), serão 

realizados 50% na clinica própria da faculdade e 50% nas unidades de saúde 

do SUS conveniadas 

 

 

Art. 24 O Estágio constante no inciso XX (Urgência em Odontologia I e II), 

visa capacitar os alunos a conhecer e compreender as principais 

características das urgências bucais, seus sinais e sintomas, dando condições 

a: formulação de diagnóstico, proposta terapêutica e prognóstico das 

doenças. 

Parágrafo único: Estágio constante no inciso XX (Urgência em Odontologia 

I e II), serão realizados na Clinica Odontológica da própria faculdade. 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

DA SUPERVISÃO DE ESTÁGIO E DA RESPONSABILIDADE DOCENTE 

PELA SUPERVISÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 

Art. 25 – A supervisão de cada Estágio Supervisionado será realizada por um 

Docente que será responsável pelas atividades de ensino envolvendo os 

usuários e pela supervisão da assistência odontológica a ela vinculadas. 

Parágrafo único: na supervisão de estágio será designado um docente para 

quatro unidades de atendimento, constituída por no máximo dois alunos 

trabalhando conjuntamente, independente do local de realização do Estágio. 

CAPÍTULO VII 

DO ESTÁGIO NÃO-OBRIGATÓRIO 
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Art. 26 – Para estabelecimento de estágio não obrigatório, serão 

consideradas, pela Coordenação de Estágio do Curso de Odontologia, em 

relação à entidade concedente de estágio:  

a) Existência de infraestrutura material e de recursos humanos;  

b) Anuência e acatamento das normas disciplinares dos estágios do curso de 

Odontologia da FAIT;  

c) Celebração de convênio com a FAIT e de termo de compromisso com o 

aluno.  

d) É permitido ao aluno recorrer a agentes intervenientes de estágio.  

 

CAPÍTULO VIII 

DA INSCRIÇÃO À VAGA DE ESTÁGIOS 

Art. 27 - O estudante matriculado na disciplina de estágio curricular 

obrigatório deverá providenciar o termo de compromisso e demais 

documentações necessárias junto à Coordenação de Estágio ou com o 

professor orientador. Em situações especiais, na instituição conveniada, 

conforme orientação do professor e/ou supervisor. O campo de estágio deve 

ser conveniado com a FAIT. É de obrigação da FAIT providenciar a inclusão do 

aluno em apólice de seguro. 

Art. 28 - O estudante interessado em realizar estágio não obrigatório deverá 

certificar-se da existência de convênio entre a empresa de interesse e a FAIT, 

ou solicitar à Coordenação de Estágio a realização do convênio, 

providenciando e encaminhando a documentação necessária. O seguro do 

aluno, a bolsa ou contraprestação e o auxílio transporte serão oferecidos pela 

concedente conforme determina a Lei de Estágio 11.788 de 25/09/08. 

 

CAPÍTULO IX 

DA PREPARAÇÃO DO ESTAGIÁRIO 

Art. 29 - Com a antecedência necessária, em relação ao início do estágio, 

deverá ocorrer orientação prévia para os estagiários, ministrado pelo 

professor orientador, abrangendo, no mínimo, os seguintes aspectos: 

I - Conhecimento das normas vigentes sobre estágios; 

II - Informações sobre o campo de estágio, os termos de convênio e o termo 

de compromisso de estágio, carta de apresentação, registro de estágio e plano 

de estágio;  
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III - Preparação psicológica, objetivando o estabelecimento de um bom 

relacionamento na equipe, no trabalho, na comunidade e na realidade 

sociocultural da região em que for atuar; 

IV - Orientações quanto aos aspectos éticos, jurídicos e sociais da profissão, 

importantes durante a realização do estágio, para a formação de um perfil 

mais maduro e profissional do estagiário.  

 

CAPÍTULO X 

DOS DEVERES DO ALUNO ESTAGIÁRIO 

Art. 30 - Caberá ao aluno estagiário do estágio obrigatório: 

I - Cumprir com assiduidade o cronograma de estágio estabelecido pelo 

professor orientador; 

II - Atender às demais normas do regulamento de estágio do curso; 

III - Cumprir com as atividades e entregar o relatório dos prazos estipulados 

pelo professor orientador; 

IV- Zelar pela imagem da Instituição. 

Art. 31 - Caberá ao aluno estagiário do estágio não obrigatório: 

I - Cumprir com assiduidade o cronograma de estágio estabelecido pelo 

supervisor/preceptor do estágio, bem como os prazos estabelecidos para 

retirada e entrega da documentação junto à Coordenação de estágio; 

II - Apresentar o plano de atividades de estágio e encaminhá-lo à Coordenação 

de estágio; 

III - Atender às demais normas do regulamento de estágio do curso; 

IV- Entregar o relatório de estágio dentro do prazo estipulado pela 

Coordenação de estágio; 

V- Zelar pela imagem da Instituição; 

VI – Não desistir do estágio sem conhecimento do Coordenador de estágio, 

fazendo comunicação por escrito da desistência e do motivo da mesma. 

CAPÍTULO XI 

DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

Art. 32 - O aproveitamento do estudante no estágio será avaliado sob o 

aspecto profissional e atitudinal, no desempenho do programa, conforme 

critérios estabelecidos pelo professor orientador, quando se tratar de estágio 

obrigatório ou pela ficha de avaliação (anexo V) preenchida pelo supervisor, 

quando se tratar de estágios não obrigatórios. O estagiário deverá ser 

informado dos critérios de avaliação no início do estágio. 
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Art. 33 - Considerando o que prevê a legislação e a regulamentação específica 

do estágio, a avaliação de estágio curricular obrigatório atenderá aos 

seguintes critérios:  

I - Será considerado aprovado, o acadêmico que obtiver média igual ou 

superior a 7,0 (sete).  

II - Caso a nota final seja inferior a 7,0 (sete), o estagiário deverá ser 

novamente submetido a todo o processo de estágio. 

 

CAPÍTULO XII 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 34 – A jornada de atividade em estágio curricular obrigatório ou não, a 

ser cumprida pelo estudante, deverá ser compatível com seu horário escolar, 

conforme o Artigo 10 do Capítulo IV da Lei de Estágio n° 11.788 de 25/09/08 

e com o funcionamento do órgão ou entidade concedente do estágio e nunca 

ser superior a 30 (trinta) horas semanais.  

Parágrafo único – Serão computadas como horas estagiadas, somente as 

horas de efetiva atividade, comprovada pelo controle de frequência assinado 

pelo supervisor.  

Art. 35 – As especificidades de cada disciplina e campo de estágio serão 

tratadas nos anexos desse regulamento.  

Art. 36 - O presente Regulamento está em conformidade com a Lei de Estágio 

n° 11.788 de 25/09/08, Resolução CNE/CES n° 3, de 19 de Fevereiro de 2002, 

entrará em vigor na data de sua aprovação, revogada as disposições em 

contrário. 

 

 

2.11. ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 

As atividades complementares constam na matriz curricular 

e para a integralização da carga horária total do curso. 
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 
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diversas áreas, assim como com as ações culturais de extensão 

junto à comunidade.   
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. 

 

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 pós-graduação, possibilitando a 

vivência profissional e o desenvolvimento do futuro profissional a ser parte no 
próprio sistema de educação continuada. 

 
 

2.11.1. Atividades de Extensão 
 

As atividades de extensão encontram-se curricularizadas no Curso e 

estão de acordo com o que determina as Diretrizes Curriculares Nacionais de 
cursos de graduação, conforme segue em anexo o Regulamento de Atividades 

Extensão do Curso de Arquitetura e Urbanismo da FAIT. 
 

 
2.11.2. Regulamento das Atividades de Extensão 

 

REGULAMENTO DAS ATIVIDADES EXTENSÃO 
 

Simone da Silva Gomes Cardoso, Diretora 
da FACULDADE CIÊNCIAS SOCIAIS E 

AGRÁRIAS DE ITAPEVA - FAIT, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas 



 
 

82 

 
 

pelo Regimento Interno e atendendo as 
disposições legais em vigor, regulamenta 

as Atividades Extensão dos Cursos de 
Graduação. 

 

CONSIDERANDO o Plano Nacional de Educação, aprovado pela Lei nº 
13.005, de 25 de junho de 2014, para o decênio 2014-2024, que em sua meta 

12, estratégia 12.7, prevê assegurar a destinação de, no mínimo, dez por 
cento do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em 

programas e projetos de extensão universitária, orientando sua ação, 
prioritariamente, para áreas de grande pertinência social; 

CONSIDERANDO as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior 
Brasileira e regulamenta o disposto na Meta 12.7 da Lei nº 13.005/2014, que 

aprova o Plano Nacional de Educação - PNE 2014-2024 e das outras 
providências, aprovado pela Resolução CNE/CES nº 07, de 18 de dezembro 

de 2018; 
 

RESOLVE regulamentar as diretrizes para a gestão, avaliação e 
registro, das Atividades de Extensão dos Cursos de Graduação. 

 

I - DO CONCEITO 
 

Art. 1º. A Atividade de Extensão é a atividade que se integra à matriz 
curricular e à organização da pesquisa, constituindo-se em processo 

interdisciplinar, político educacional, cultural, científico, tecnológico, que 
promove a interação transformadora entre as instituições de ensino superior 

e os outros setores da sociedade, por meio da produção e da aplicação do 
conhecimento, em articulação permanente com o ensino e a pesquisa. 

§ 1º A Curricularização da Extensão atende às diretrizes da extensão, que 
são: indissociabilidade do ensino, extensão e pesquisa; interdisciplinaridade e 

interprofissionalidade; interação dialógica; impacto na formação discente; 
impacto na transformação social. 

§ 2º São consideradas atividades de extensão as intervenções que envolvam 
diretamente as comunidades externas às instituições de ensino superior e que 

estejam vinculadas à formação do aluno, nos termos desta Resolução, e 

conforme normas institucionais próprias. 
 

II - DA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR NOS PROJETOS PEDAGÓGICOS 
DE CURSOS 

 
Art. 2º A Curricularização da Extensão se aplica, obrigatoriamente, a todos 

os cursos de graduação da FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E AGRÁRIAS 
DE ITAPEVA - FAIT. 

§ 1º Para efeito do cumprimento do disposto no Plano Nacional de Educação 
(PNE), as instituições devem incluir em seu Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI), os seguintes termos: 
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I - A concepção de extensão, que se ajuste aos princípios estabelecidos na 
presente Resolução, a ser aplicado na formulação dos projetos pedagógicos 

dos cursos superiores, quando necessários; 
II - O planejamento e as atividades institucionais de extensão; 

III - A forma de registro a ser aplicado nas instituições de ensino superior, 

descrevendo as modalidades de atividades de extensão que serão 
desenvolvidas; 

IV - As estratégias de creditação curricular e de participação dos estudantes 
nas atividades de extensão; 

V - A política de implantação do processo auto avaliativo da extensão, as 
estratégias e os indicadores; 

VI - a previsão e as estratégias de financiamento das atividades de extensão. 
§ 2º Os Projetos Pedagógicos dos Cursos devem prever e permitir aos 

estudantes a obtenção da carga horária equivalente às atividades 
extensionistas. 

 
Art. 3º As atividades de extensão devem compor 10% (dez por cento) do 

total da carga horária curricular dos cursos de graduação, as quais deverão 
fazer parte da matriz curricular. 

Art. 4º Os Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC) de graduação devem 

ressaltar os valores qualitativos e quantitativos das atividades de extensão, 
caracterizando-as adequadamente quanto à participação dos estudantes. 

 
III - DOS OBJETIVOS 

 
Art. 5º As Atividades de Extensão na  FAIT atenderão os seguintes objetivos: 

I - A interação dialógica da comunidade acadêmica com a sociedade por meio 
da troca de conhecimentos, da participação e do contato com as questões 

complexas contemporâneas presentes no contexto social; 
II - A formação cidadã dos estudantes, marcada e constituída pela vivência 

dos seus conhecimentos, que, de modo interprofissional e interdisciplinar, seja 
valorizada e integrada à matriz curricular; 

III - A produção de mudanças na própria instituição superior e nos demais 
setores da sociedade, a partir da construção e aplicação de conhecimentos, 

bem como por outras atividades acadêmicas e sociais; 

IV - A articulação entre ensino/extensão/pesquisa, ancorada em processo 
pedagógico único, interdisciplinar, político educacional, cultural, científico e 

tecnológico. 
V - A contribuição na formação integral do estudante, estimulando sua 

formação como cidadão crítico e responsável; 
VI - O estabelecimento de diálogo construtivo e transformador com os demais 

setores da sociedade brasileira e internacional, respeitando e promovendo a 
interculturalidade; 

VII - A promoção de iniciativas que expressem o compromisso social das 
instituições de ensino superior com todas as áreas, em especial, as de 

comunicação, cultura, Direitos Humanos e justiça, educação, meio ambiente, 
saúde, tecnologia e produção, e trabalho, em consonância com as políticas 
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ligadas às diretrizes para a educação ambiental, educação étnico-racial, 
direitos humanos e educação indígena; 

VIII - A promoção da reflexão ética quanto à dimensão social do ensino e da 
pesquisa; 

IX - O incentivo à atuação da comunidade acadêmica e técnica na contribuição 

ao enfrentamento das questões da sociedade brasileira, inclusive por meio do 
desenvolvimento econômico, social e cultural; 

X - O apoio em princípios éticos que expressem o compromisso social de cada 
estabelecimento superior de educação; 

XI - A atuação na produção e na construção de conhecimentos, atualizados e 
coerentes, voltados para o desenvolvimento social, equitativo, sustentável, 

com a realidade brasileira. 
 

IV - DAS MODALIDADES 
 

Art. 6º As Atividades de Extensão deverão integrar os projetos pedagógicos 
dos cursos, se apresentando nas seguintes modalidades: 

I - Programas; 
II - Projetos; 

III - Cursos e oficinas; 

IV - Eventos; 
V - Prestação de Serviços. 

§1º As atividades de extensão curricularizadas deverão ser desenvolvidas por 
meio de Programas e Projetos, em consonância ao perfil do egresso do curso 

de graduação, ao qual o estudante está vinculado. 
§2º Os eventos, cursos, oficinas e prestação de serviços deverão ser 

realizados de forma vinculada aos programas e projetos institucionais, no 
intuito de garantir o direcionamento estratégico para consolidação das bases 

teórico prático-reflexivas, concebidas pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) 
de cada curso. 

§3º As modalidades previstas no caput incluem, além dos programas e 
projetos institucionais, eventualmente, também, as de natureza 

governamental, por meio de convênios e parcerias. 
 

Art. 7º As Atividades de Extensão serão planejadas de forma que os alunos 

da FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E AGRÁRIAS DE ITAPEVA realizem a 
carga horária exigida durante toda a graduação. 

Parágrafo único.  As ações educativas desenvolvidas no âmbito do estágio 
supervisionado e atividades complementares não poderão ser computadas 

cumulativamente como atividades de extensão, assim como, as atividades de 
extensão, não poderão ser computadas como atividades dos estágios e 

atividades de complementares. 
 

VII - DO NÚCLEO DE EXTENSÃO E AÇÃO COMUNITÁRIA 

(NEACO) 
 

Art. 8º O Núcleo de Extensão e Ação Comunitária (NEACO) é 

responsável por operacionalizar os mecanismos adequados de 
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extensão dos conhecimentos oriundos da pesquisa para 

atendimento de necessidades e demandas da sociedade, 
sobretudo, para contribuir à solução dos seus problemas sociais e 

econômicos. 

 
Art. 9º Os colegiados de curso definem os cenários das atividades 

de extensão, no início de cada semestre letivo. Os cenários de 

extensão serão encaminhados aos NDEs dos cursos. Os NDEs 
elaborarão os projetos/programas de atividades de extensão nos 

cenários apontados. Os coordenadores de cursos apresentarão ao 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE para 
homologação. Os projetos homologados serão destinados aos 

NDEs dos cursos, que os encaminharão ao NEACO executar. O 

NEACO executará, avaliará e remeterá os dados para o NDE para 
análise.    

 

Art. 10 Compõem a estrutura do Núcleo de Extensão e Ação 
Comunitária: 

I- Coordenação geral; 

II- Sub-Coordenação: Composta pelos Coordenadores de Áreas e 
dos Cursos. 

 

Art. 11 Compete ao Núcleo de Extensão e Ação Comunitária: 
I - Estabelecer um relacionamento permanente, dialógico e 

articulado com a sociedade; 

II - Destinar espaço físico adequado e suficiente para as atividades 
de extensão nos diversos serviços e setores criados; 

III - Estabelecer contatos com empresas da região objetivando 
parcerias e captação de recursos para o desenvolvimento de 

projetos de extensão; 

IV - Estabelecer contatos com órgãos e instituições de 
financiamento de programas de extensão, objetivando a captação 

de recursos; 

V - Organizar e instalar 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 artesanatos, em geral; 
VI - Instituir programação dos Departamentos que contemplem 

eventos culturais, sociais, cívicos e recreativos; 

VII - Oferecer cursos gratuitos para as comunidades carentes; 
VII - Realizar de cursos abertos à comunidade 

VIII - Ministrar Cursos de Atualização, pela Faculdade e por meio 

de convênios com outras instituições congêneres; 
IX - Realizar de Cursos de Extensão variados; 
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X - Incentivar à ação integrada com órgãos educacionais, de 

saúde, jurídicos, administrativos, de comunicação, etc., para 
desenvolver projetos e atividades conjuntos; 

XI – Canalizar o tempo disponível de professores para prestação 

de serviços à comunidade, como decorrência lógica da existência 
de um enorme potencial disponível do corpo docente; 

XII - Oferecer consultoria nas mais diversas áreas; 

XIII - Realizar campanhas promocionais de interesse da 
comunidade; 

XIV - Incentivar e desenvolver a participação de elementos da 

comunidade interna, em atividades esportivas, torneios, 
competições, olimpíadas etc. abertos à comunidade; 

XV -  Instalar projeto multi departamental 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 interdisciplinares itinerantes executadas in loco por 

professores e alunos; 

XVI -  Programar ações conjuntas para atendimento às 
comunidades carentes; 

XVII – Criar serviços de assessoramento às escolas públicas, 

professores e alunos; 
XVIII - Estimular os trabalhos da Empresa Júnior –  FAIT Júnior; 

XIX - Estabelecer contatos com empresas privadas, públicas, 

sociedades de economia mista, fundações, órgãos públicos 
estaduais e municipais e entidades filantrópicas, em geral, 

objetivando convênios e parcerias; 
XX – Avaliar as atividades de extensão e seus serviços por meio 

de aplicação de questionários à comunidade e aos discentes de 

forma a promover à revisão das atividades desenvolvidas. 
 

VIII - DAS ATRIBUIÇÕES NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES 

DE EXTENSÃO CURRICULARIZADAS 
 

Art. 12 As atividades de Extensão serão curricularizadas no 

âmbito dos Curso de Graduação e serão: 
I - Propostas e regulamentadas pelo Colegiado de Curso; 

II - Planejadas e acompanhadas pelo NDE e Coordenador do 

Curso; 
III - Operacionalizadas e acompanhadas pelo Núcleo de Extensão 

e Ação Comunitária (NEACO) que fará revisão do cumprimento dos 

objetivos propostos, gerando insumos para acompanhamento, 
avaliação e revisão das ações; 

IV - Acompanhadas e articuladas pelo Coordenador do Curso; 
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V- Realizadas pelos alunos, com a supervisão e controle de 

frequência pelos docentes, os quais serão monitoradas pelo 
NEACO, que vai sistematizar os dados obtidos em cada atividade. 

 

Art. 13 As atribuições no Planejamento e Execução das Atividades 
de Extensão curricularizadas contarão com: 

I – Núcleo de Extensão e Ação Comunitária (NEACO); 

II – Núcleo Docente Estruturante - NDE, do Curso; 
III – Colegiado do Curso; 

IV – Coordenador do Curso; 

V – Docentes; 
VI – Discentes; 

VII – Colaboradores Internos e externos. 

 
Art. 14 Ao Núcleo de Extensão e Ação Comunitária (NEACO) 

caberá: 

I – Operacionalizar as Atividades de Extensão; 
II -  Acompanhar e verificar o cumprimento dos objetivos 

propostos, gerando insumos para avaliação e revisão das ações; 

III - Avaliar a proposta, objetivo e logística dos Programas e 
Projetos das Atividades de Extensão; 

IV – Elaborar e publicar o calendário de extensão semestral. 

 
Art. 15 Ao Núcleo Docente Estruturante cabe: 

I - Planejar, acompanhar, avaliar e realizar a revisão das ações de 

extensão propostas, conforme as características pertinentes ao 
curso; 

II – Avaliar e aprovar os cenários de Atividades de Extensão 
propostos pelos Docentes, que foram analisadas pelo Colegiado de 

Curso; 

III – Elaborar projetos e programas que comporão os 
Componentes Curriculares de Extensão semestralmente, alinhadas 

com o perfil do egresso; 

IV – Validar, em conjunto com o Coordenador do Curso, os 
documentos comprobatórios apresentados pelo discente, ao final 

do curso (portfólios). 

 
Art. 16 Ao Colegiado de Curso cabe: 

I - Apresentar propostas ao NDE os cenários das atividades de 

Extensão; 
 

Art. 17 Ao Coordenador de Curso cabe: 

I – Acompanhar os trâmites de submissão do PPC, com as 
propostas de Curricularização da Extensão, às instâncias 

superiores para sua apreciação;  
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II – Articular, junto aos docentes do curso, a oferta dos projetos e 

programas que comporão os Componentes Curriculares de 
Extensão, semestralmente. 

III - Orientar o corpo docente para a realização e registro das 

ações de extensão durante o curso; 
IV – Acompanhar o registro da curricularização da extensão junto 

ao PPC, plano de ensino e cadastro de programas e projetos no 

Núcleo de Extensão (NEACO); 
V - Verificar a veracidade da documentação fornecida pelo discente 

e validar, em conjunto com o NDE do Curso, os documentos 

comprobatórios apresentados pelo discente (portfólios), nos casos 
de creditação de atividades de extensão no componente curricular; 

VI - Solicitar à Secretaria Acadêmica o registro da carga horária 

de extensão exigida para Curricularização, no histórico escolar do 
estudante; 

VII - Promover o cumprimento deste regulamento e a efetiva 

integralização da carga horária de Extensão; 
VIII - Resolver, juntamente com o Colegiado do Curso, NDE, 

NEACO e demais Núcleos, os casos omissos a este Regulamento. 

 
Art. 18 Ao Docente predisposto às Atividades de Extensão cabe: 

I – Elaborar pré-projetos de extensão a serem validados nos 

Componentes Curriculares de Extensão pelo NDE; 
II – Cumprir as obrigações de docente responsável pelas 

atividades de extensão;  

 
Art. 19 Ao discente cabe: 

I – Ter ciência, em cada semestre letivo, dos programas/projetos 
institucionais e do curso, publicados pelo NEACO, no site da 

Instituição, vinculados aos Componentes Curriculares de 

Extensão;  
II – Monitorar, em cada semestre letivo, o cumprimento da carga 

horária dos Componentes Curriculares de Extensão que participou, 

a fim de que, ao chegar ao final do curso, conclua o percentual de 
10% da carga horária de integralização da matriz curricular. 

 

Art. 20 Os programas/projetos vinculados aos Componentes 
Curriculares de Extensão podem contar com a participação de 

colaboradores internos e externos na sua execução. 

 
§ 1º Por colaborador, entendem-se funcionários da instituição e 

demais membros da comunidade externa; 

§ 2º Ao colaborador técnico administrativo, caberá, desenvolver, 
parte da sua carga horária na execução das atividades/ações 

previstas no(s) programas/projetos da Instituição; 
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§ 3º Ao colaborador externo, cabe a celebração do termo de 

trabalho voluntário. 
 

IX - DA AVALIAÇÃO 

 
Art. 21 As Atividades de extensão desenvolvidas estarão sujeitas 

à contínua autoavaliação crítica, com o objetivo de alcançar o 

aperfeiçoamento de suas características essenciais de articulação 
com o ensino, a pesquisa, a formação do estudante, a qualificação 

do docente, a relação com a sociedade, a participação dos 

parceiros e a outras dimensões acadêmicas institucionais. 
 

Art. 22. A autoavaliação da extensão, prevista no artigo anterior, 

incluirá: 
I - a identificação da pertinência da utilização das atividades de 

extensão na creditação curricular; 

II - a contribuição das atividades de extensão para o cumprimento 
dos objetivos do Plano de Desenvolvimento Institucional e dos 

Projetos Pedagógico dos Cursos; 

III - a demonstração dos resultados alcançados em relação ao 
público participante.  

 

Art. 23. Os instrumentos e indicadores utilizados na autoavaliação 
da Curricularização da Extensão serão de incumbência NDE que 

fará a avaliação das características pertinentes ao perfil do 

egresso, ao NEACO que avaliará a proposta, objetivo e logística e 
pela Comissão Própria de Avaliação – CPA, conforme condução do 

processo avaliativo institucional. 
 

Art. 24. Os Componentes Curriculares de Extensão deverão ser 

avaliados regularmente quanto à frequência e aproveitamento dos 
discentes, de acordo com as orientações sobre a avaliação da 

aprendizagem, previstas no PPC. 

 
§ 1º A avaliação da aprendizagem discente será vinculada à 

frequência e aos processos desenvolvidos pelo discente, expresso 

nas Diretrizes Organizacionais e Curriculares dos Cursos 
Superiores de Graduação. 

§ 2º O registro da participação do aluno em Atividades Extensão 

será através de formulário próprio. 
§ 3º. Nos casos em que a atividade for realizada na Instituição, 

ou fora dela, o preenchimento do formulário próprio será sempre 

individual, devendo ser preenchido corretamente de forma manual 
e legível pelo próprio aluno; 
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§ 4o. O aluno disporá de cópia do certificado e/ou declaração 

assinada por pessoa responsável pela organização ou coordenação 
da mesma, que ficará retida para o registro na Instituição, 

observado a disposição do parágrafo anterior; 

§ 6o. Será plena a responsabilidade do aluno na entrega da 
participação das Atividades Extensão por meio do formulário 

próprio, na plataforma indicada pela IES, sob pena de não serem 

computadas as horas de atividades realizadas; 
§7 Ao final do curso, o discente deverá protocolar na Secretaria 

da IES, o Portfólio de Atividades de Extensão, realizadas durante 

o Curso, para a devida creditação de acordo com o calendário 
escolar; 

§8 Para obter a devida creditação das Atividades de Extensão 

realizadas, exige-se do discente, a nota mínima de 7,0 (sete), no 
portfólio apresentado.   

 

X - DO REGISTRO DA CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO 
 

Art. 25 As atividades de extensão devem ser sistematizadas e 

acompanhadas, com o adequado assentamento, além de 
registradas, fomentadas e avaliadas por instâncias administrativas 

institucionais, devidamente estabelecidas, em regimento próprio. 

Art. 26. Serão registradas todas as etapas do desenvolvimento das atividades 

de extensão, compreendendo: 

a) divulgação da oferta; 

b) confirmação da inscrição do discente; 

c) registro da realização; 

d) avaliação. 

Parágrafo único: O cumprimento das horas de atividades de extensão deve 

ser feito ao longo do curso. 

 

Art. 27 As atividades de extensão devem ser adequadamente 
registradas no histórico escolar dos discentes. 

 

Art. 28. O Sistema WEBGIZ é a plataforma institucional adotada 
pela FAIT para registro, monitoramento e certificação de 

programas/projetos de extensão. 
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Art. 29. Os discentes deverão protocolar na Secretaria, ao término 

do curso, o devido portfólio contendo a devida participação das 
Atividades Extensão, comprovadas com formulário próprio e todas 

as cópias dos certificados e/ou declarações assinadas por pessoas 

responsáveis, contendo as respectivas horas. 
 

Art. 30. Os programas/projetos vinculados aos Componentes 

Curriculares de Extensão devem ter sua proposta, 
desenvolvimento e conclusão documentados, analisados, 

monitorados e devidamente registrados no Sistema Acadêmico. 

 
XI - DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 
Art. 31. Este Regulamento, aprovado pela Direção da Faculdade de Ensino 

Superior do Interior Paulista, pela Coordenadoria do Núcleo de Extensão e 
Ação Comunitária, entra em vigor a partir desta data, revogadas demais 

disposições em contrário. 
 

 

 

2.12. Trabalho de Conclusão de Curso 
 
 

A elaboração e apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso é 

condição obrigatória para conclusão do curso de ODONTOLOGIA da FAIT. Para 

o cumprimento, o estudante deverá elaborar, um trabalho, sob orientação 

docente, como exercício prático de síntese e do aprendizado por meio da 

pesquisa, que pode ser apresentado em formatos diversificados, tais como 

artigo científico, monografia, projeto de intervenção. 

 

 

 

2.12.1. Regulamento Geral do Trabalho de Conclusão de Curso 

 
REGULAMENTO GERAL DE 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 
DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E DE PÓS-GRADUAÇÃO DA 

FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E AGRÁRIAS DE ITAPEVA 
 

 
Simone da Silva Gomes Cardoso, 

Diretora da FACULDADE DE CIÊNCIAS 
SOCIAIS E AGRÁRIAS DE ITAPEVA, no 
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uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Regimento Interno e atendendo as 

disposições legais em vigor, regulamenta 
o Trabalho de Conclusão de Curso, 

definindo e dando orientações sobre as 

modalidades aceitas para integralização 
do curso, respeitada a legislação vigente. 

 
Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

 
CAPÍTULO I – CONCEITUAÇÃO, OBJETIVOS e FINALIDADES 

 
Art. 1º - O Trabalho de Conclusão de Curso - TCC, é uma atividade acadêmica 

curricular dos Cursos de Graduação e Pós-graduação da FAIT. É quesito 
obrigatório para a integralização dos cursos. 

§ 1º - Integralizar o curso significa cumprir todos os quesitos necessários 
exigido para a conclusão do curso, sendo estes, ser aprovado em todas as 

disciplinas, cumprir integralmente a carga horária de estágio e neste ser 
aprovado, cumprir a carga horária mínima relativa as atividades 

complementares, apresentar o trabalho de conclusão de curso e neste ser  

aprovado, e cumprir demais atividades previstas no Projeto Pedagógico do 
Curso, de acordo com as diversas áreas do conhecimento. 

§ 2º - A não realização do Trabalho de Conclusão de Conclusão de curso ou 
sua reprovação, implica na não integralização do curso e consequentemente 

até que o discente cumpra este quesito, o mesmo não poderá solicitar o 
cerificado de conclusão de curso. 

§ 3º - Na FAIT, o TCC pode ser apresentado nos formatos monografia ou 
artigo científico. 

§ 4º - Fica definida e institucionalizada a carga horária obrigatória de 20 horas 
para apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso, constante na matriz 

curricular como parte da carga horária mínima para integralização de todos 
os cursos ofertados na IES, seja o mesmo apresentado no formato de 

monografia ou artigo científico. 
 

Art. 2º - O TCC é um trabalho científico podendo ser uma proposta de 

intervenção, uma pesquisa bibliográfica, um trabalho experimental, pesquisa 
descritiva ou um relato de caso, nos vários eixos metodológicos, que pode ser 

desenvolvido nos formatos: ARTIGO CIENTÍFICO ou MONOGRAFIA. 
Parágrafo Único - Enquadram-se neste formato todos os discentes que 

concluíram ou concluirão, a partir de agosto do corrente ano, parte dos 
quesitos necessários para integralização, sendo estes ex-alunos com as 

disciplinas concluídas e aprovadas, ou alunos matriculados em regime de 
adaptação ou dependência, e os alunos regulares matriculados nesta data no 

penúltimo semestre do curso, e assim todos os subsequentes que ainda lhes 
estão porvir o cumprimento da conclusão do trabalho de conclusão de curso 

como quesito obrigatório para integralização do curso. 
 



 
 

93 

 
 

Art. 3º - O Trabalho de Conclusão de Curso objetiva estimular o 
aprofundamento das reflexões temáticas/teóricas, a produção científica e o 

aprimoramento da capacidade crítico-analítica do discente, enriquecer a 
formação profissional, aprimorar o perfil técnico-científico e deve demonstrar 

as habilidades e competências desenvolvidas ao longo da formação 

acadêmica. São ainda objetivos do TCC: 
I.Possibilitar ao acadêmico o desenvolvimento de um trabalho de pesquisa 

sobre tema relevante na área de conhecimento do curso. 
II. Familiarizar o acadêmico com as estratégias metodológicas da elaboração, 

publicação e comunicação de um trabalho de iniciação científica. 
III. Proporcionar ao acadêmico a utilização de referencial teórico das 

disciplinas no estudo de problemas relevantes para a área do conhecimento 
cursada. 

Art. 4º - O TCC será desenvolvido subsidiado pelas disciplinas denominadas 
Metodologia Científica, assim denominada ou por denominações congêneres. 

§ 2º. O TCC deverá ser desenvolvido nos penúltimos e últimos períodos dos 
Cursos para que seja assegurado o mínimo de tempo necessário ao 

desenvolvimento de um bom trabalho. 
 

CAPÍTULO II – DO ORIENTANDO 

 
Art. 5º - É considerado aluno em fase de realização do trabalho de Conclusão 

de Curso, todo aquele que se encontra no último ano do curso e está 
regularmente matriculado na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso. 

 
Art. 6º - O aluno ao longo da realização da monografia ou artigo científico tem 

entre outros, os seguintes deveres específicos: escolher o tema a ser 
estudado, devendo o mesmo estar relacionado com o curso em questão; 

escolher, dentro dos professores orientadores, o que atende a linha de 
pesquisa no qual o tema do TCC se enquadra e formalizar a aceita da 

orientação através do termo de aceite; elaborar, sob orientação docente, 
projeto de pesquisa no qual estejam definidos tema, linha de pesquisa, objeto 

de estudo, objetivos da pesquisa, hipótese, referencial teórico, procedimentos 
metodológicos, levantamento bibliográfico e cronograma de trabalho; 

entregar o projeto de pesquisa para o docente da disciplina ‘Orientação do 

Trabalho de Conclusão de Curso’; desenvolver o projeto de pesquisa e 
apresentar os resultados da análise em uma das modalidades previstas 

(monografia ou artigo científico), seguindo os modelos disponibilizados pelo 
NUPES, bem como as normas da ABNT; frequentar e ter aprovação na 

disciplina ‘Trabalho de Conclusão de Curso – TCC’; participar da sessão pública 
de defesa do TCC, ora intitulada banca de defesa, apresentando oralmente o 

trabalho e respondendo às arguições dos professores examinadores; ser 
dedicado, comprometido e disciplinado no desenvolvimento do trabalho e na 

defesa pública para que seja aprovado; caso haja incompatibilidade no 
desenvolvimento do trabalho com o orientador, o aluno pode solicitar a 

substituição do mesmo, sendo o cada situação analisada pela coordenação do 
curso, em conjunto com o professor de TCC; manifestar ao professor de TCC 

ou coordenador de curso quaisquer problemas encontrados durante o 
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desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso; estar ciente deste 
regulamento. 

 
Art. 7º - Os acadêmicos do têm como atribuições: 

I. Apresentar um TCC para conclusão do Curso de Graduação da FAIT. 

II. Responsabilizar-se pelo cumprimento dos requisitos adequados segundo a 
metodologia de pesquisa e os aspectos éticos de pesquisa. 

III. Buscar conhecimento sobre o assunto escolhido, bem como utilizar 
corretamente as normas da ACITA no desenvolvimento do projeto e 

monografia 
ou artigo científico do TCC. 

IV. Responsabilizar-se pelo cumprimento efetivo do cronograma estabelecido 
pelo orientador e pela Coordenação dos TCCs. 

V. Participar e colaborar ativamente durante todo o processo de 
desenvolvimento do TCC. 

VI. Encaminhar o trabalho final (monografia ou artigo científico) para 
professor orientador, a fim de que este aprove sua finalização para que este 

seja 
destinado ao Simpósio ou à banca examinadora. 

 

CAPÍTULO III - DA ORIENTAÇÃO 
 

Art. 8º - A orientação do TCC tem como requisitos: 
I. Cada acadêmico deverá escolher um professor orientador. 

II. Poderão ser orientadores os professores da FAIT ou do GRUPO FAEF, com 
titulação mínima de Especialista, com experiência na temática e/ou 

metodologia a ser desenvolvida. 
III. Poderão ser co-orientadores docentes, professores substitutos ou 

profissionais de nível superior com conhecimento relacionado à temática ou à 
metodologia do trabalho. 

IV. O professor escolhido pelo acadêmico somente poderá recusar a 
orientação de um trabalho cujo tema não esteja dentro de sua competência 

ou de sua área de trabalho. 
V. O orientador e/ou co-orientador poderá(ão) desistir da orientação ou 

coorientação de um trabalho se não houver o cumprimento total das normas 

pelo(s) orientando(s), formalizando sua decisão à Coordenação que a 
apreciará. 

VI. O orientador acompanhará o cumprimento efetivo do cronograma do TCC, 
proposto pela Coordenação, e o processo de iniciação à pesquisa científica. 

VII. O orientador avaliará individualmente o(os) orientando(s) durante o 
desenvolvimento do projeto e da Monografia ou do Artigo Científico. Ao final 

do período letivo deverá encaminhar relatório de atividades de orientação à 
Coordenação dos TCCs. 

 
Art. 9º - O docente responsável pela disciplina ‘Trabalho de Conclusão de 

Curso – TCC’ poderá ser orientador quando o tema for compatível com sua 
formação. 
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Art. 10 - A orientação é oficializada através da assinatura do termo de aceite 
e partir daí o orientador se compromete a desenvolver as atividades de 

orientação com seus alunos orientados. Ao término da orientação, o 
orientador deve redigir e assinar parecer técnico do TCC, documento que 

atesta a qualidade do trabalho e a concordância com o trabalho desenvolvido. 

 
Art. 11 - A orientação pode ser interrompida, caso o aluno não cumpra as 

atividades previstas. 
 

Art. 12 - A responsabilidade pela elaboração do TCC é integralmente do aluno 
o que, entretanto, não exime o(a) orientador(a) de desempenhar 

adequadamente suas atribuições sendo elas: frequentar as reuniões de Curso 
para as quais for convocado para tratar sobre as orientações de sua 

responsabilidade; atender seus alunos orientandos, em horário previamente 
fixado; contribuir diretamente com o desenvolvimento do TCC do trabalho 

através de questionamentos, correções e, sugestões; registrar em formulário 
próprio a frequência e o andamento da orientação; participar das bancas dos 

Trabalhos e Conclusão de Curso sob sua orientação; assinar, juntamente com 
os demais membros da banca examinadora, as atas das defesas dos TCCs; 

estar ciente deste regulamento. 

 
CAPÍTULO IV - DA COORDENAÇÃO DO TCC 

 
Art. 13 - A coordenação do TCC é realizada por professor responsável pela 

disciplina de TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I e II. 
 

Art. 14 - À Coordenação do TCC compete: 
I. Preparar e apresentar o calendário anual com as datas para entrega do 

tema 
e orientador, do projeto e do trabalho final, bem como da avaliação dos 

mesmos pela Banca Examinadora e da apresentação pública do TCC. 
II. Cuidar para que o cronograma seja rigorosamente cumprido. 

III. Divulgar as normas do TCC para todos os acadêmicos. 
IV. Acompanhar o processo de avaliação do projeto e do TCC. 

V. Controlar o número de orientandos de cada professor, bem como fazer o 

levantamento dos acadêmicos que não indicaram tema e/ou orientador. 
VI. Formalizar a escolha do orientador pelo acadêmico. 

VII. Designar os professores que comporão as bancas examinadoras. 
VIII. Receber os projetos e os trabalhos em sua forma final para 

arquivamento. 
IX. Receber as avaliações individuais dos acadêmicos, bem como os resultados 

das avaliações das bancas examinadoras. 
X. Formular a média final e assinar o documento de ratificação do resultado. 

XI. Receber os Trabalhos de Conclusão de Curso em sua forma final e 
definitiva para arquivamento e consulta na biblioteca. 

 
Art. 15 - O docente da disciplina ‘Orientação do Trabalho de Conclusão de 

Curso – TCC’ é indicado pelo coordenador de curso e fica responsável pela 
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apresentação das normas de redação científica da FAIT, pela estruturação dos 
projetos e pela orientação complementar. Cabe a ele também elaborar o 

cronograma das defesas e a seleção/convite dos docentes da banca 
examinadora, bem como presidir a defesa. 

 

CAPÍTULO V – DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 

Art. 16 - O aluno deve elaborar seu trabalho de conclusão de curso optando 
pelas modalidades disponibilizadas, sendo elas monografia ou artigo científico. 

 
Art. 17 – A monografia é um trabalho individual que pode ser desenvolvido 

por todos os cursos, devendo ter desenvolvida e apresentada de acordo com 
as normas da instituição. 

Parágrafo Único: Há manual para o desenvolvimento e DEFESA PUBLICA dessa 
modalidade de TCC e a mesma deve ter versão final no ato da apresentação 

encadernada em capa dura, sendo admitidos adendos no ato da defesa. 
 

Art. 18 – O artigo científico é um trabalho individual que pode ser desenvolvido 
por todos os cursos, devendo ter elementos requeridos de acordo com as 

normas da instituição e apresentação e defesa oral. 

 
Parágrafo único: Há manual para o desenvolvimento dessa modalidade de TCC 

e o mesmo deve ser para ser considerado aprovado como trabalho de 
conclusão de curso artigo científico apresentado através de COMUNICAÇÃO 

ORAL EM EVENTOS INTERNOS OU EXTERNOS a faculdade, e obrigatoriamente 
PUBLICADO EM UMA REVISTA CIENTÍFICA DA ÁREA. 

 
CAPÍTULO VI - DOS REQUISITOS GERAIS DO TCC 

 
Art. 19 - O TCC tem como requisitos: 

I. Ser projeto de pesquisa exclusivo para o TCC. 
II. Ser desenvolvido individualmente. 

III. Ser elaborado segundo metodologia científica obedecendo as Normas 
da 

FAIT. 

IV. Iniciar-se com análise, avaliação e aprovação do projeto pelo 
professor 

orientador 
V. Ser desenvolvido sob a orientação de um professor da FAIT ou do 

GRUPO FAEF, e, se for o caso, de um co-orientador da instituição ou 
de unidades congêneres. 

VI. Cumprir as atividades segundo o cronograma proposto pela 
Coordenação dos TCCs. 

VII. Ser o trabalho, em sua forma final (ESCRITO E ORAL), aprovado por 
uma banca composta por três examinadores. 

 
 

CAPÍTULO VII - DOS REQUISITOS DO PROJETO DE PESQUISA 
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Art. 20 - O Projeto de pesquisa deverá: 

I - Abranger todas as informações relativas à introdução, ao problema, à 
justificativa, ao(s)objetivo(s), à metodologia, aos resultados e discussões, ao 

cronograma, às referências bibliográficas, aos apêndices e/ou anexos. 

Conforme a metodologia proposta deverá constar dos apêndices e/ou anexos: 
instrumento usado para coleta de dados, o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, carta de autorização da Instituição onde a pesquisa será realizada 
no campo da Arquitetura e Urbanismo, autorizando a pesquisa dentro de todas 

as questões éticas determinadas pelo comitê da IES. 
Parágrafo único - Os projetos elaborados com base em pesquisas envolvendo 

seres humanos deverão ser submetidos, devidamente documentados, à 
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) que designará um Comitê 

de Ética mais próximo da Instituição com a finalidade de avaliar o projeto e 
autorizar a pesquisa, ou ao Comitê de Ética da FAEF, unidade congênere do 

Grupo FAIT/FAEF. 
II - Ser elaborado segundo Manual de Normas para Trabalho de Conclusão de 

Curso da FAIT. 
III – Ser entregue ao professor-orientador que acompanhará seu 

desenvolvimento e solicitará outras cópias para apreciação de outros 

professores, quando julgar necessário. 
 

CAPÍTULO VIII - DOS REQUISITOS DO TRABALHO FINAL 
 

Art. 21 - O trabalho em sua versão final deverá: 
I. Ser elaborado segundo Manual de Normas para Trabalho de Conclusão de 

Curso da FAIT. 
 

I. Conter resumo acompanhado de três descritores e/ou cabeçalho de 
assuntos (unitermo, palavra chave) selecionados segundo 

orientação da Biblioteca Central. 
II.  

III. Ser entregue em três vias encadernadas para a banca examinadora 
em período determinado pela Coordenação os TCCs, em caso de 

monografia, ou obedecer as normas para a defesa de TCC como 

artigo científico no Simpósio da FAIT ou apresentação comprobatória 
se apresentado em eventos externos, da publicação e comunicação 

oral do mesmo. 
IV. Ser entregue em data determinada pela Coordenação dos TCCs e 

com documento de ratificação da entrega assinado pelo professor-
orientador.  

I. Ser entregue, após avaliação pela banca, uma cópia da versão final 
revisada e encadernada à Coordenação dos TCCs, e uma cópia em 

CD no formato PDF na data da apresentação pública. Todos os TCCs 
com nota igual ou superior a 9,0 (nove) serão disponibilizados no 

site da instituição, em formato monografia ou artigo científico a ser 
publicado na Revista Eletrônica da FAIT de acordo com as 
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especificidades da área, se comunicados oralmente no Simpósio da 
FAIT. 

II. VI. Apresentar o TCC em sessão pública, se em formato monografia, 
em data definida pela Coordenação dos TCCs, e se apresentado na 

FAIT, em formato artigo, em data definida pela coordenação do 

Simpósio de Ciências Aplicadas da FAIT. 
 

CAPÍTULO IX – DO PROTOCOLO DE SOLICITAÇÃO DA DEFESA 
 

Art. 22 – A solicitação da defesa do TCC será feita mediante protocolo 
realizado na Secretaria da FAIT, em data limite definida no calendário escolar, 

devendo protocolar: carta de pedido de autorização da defesa; termo de 
aceite da orientação assinado pelo orientador; parecer técnico do TCC 

assinado pelo orientador; carta de aceite de publicação em revista científica 
(esse item se aplica apenas para os TCCs na modalidade artigo científico); 3 

copias do TCC encadernadas em espiral; 2 cópias do TCC encadernadas em 
capa dura; cd com TCC gravado. 

 
CAPÍTULO X - DA BANCA EXAMINADORA 

Art. 23 - Será de responsabilidade da banca examinadora a avaliação do 

trabalho final em suas formas escrita e oral, levando-se em conta os critérios 
de excelência de um trabalho acadêmico. 

 
Art. 24 - A banca examinadora será composta, além do professor-orientador, 

de dois membros, sendo um indicado pela Coordenação dos TCCs e outro que 
poderá ser indicado pelos pesquisadores. 

 
Parágrafo Único - Caso haja Co-orientador, este participará da apresentação 

do projeto e do trabalho, no entanto, não poderá ser indicado como membro 
da banca examinadora.  

 
Art. 25 - Poderão ser admitidos como membros da banca professores da FAIT 

com experiência em pesquisa científica e/ou notória atuação na área. 
 

Art. 26 - A seção de análise e discussão do projeto e de avaliação do trabalho 

em sua versão final será presidida pelo orientador. 
 

Art. 27 - A banca examinadora poderá emitir sugestões ao trabalho, que 
poderão ou não ser acatadas pelo professor-orientador e acadêmico. 

Parágrafo Único - Se as sugestões emitidas pela banca não forem acatadas 
pelo orientador e acadêmico, estes devem discuti-las com a banca emitindo 

as devidas justificativas da não aceitação. 
 

Art. 28 - Os integrantes da banca terão o prazo máximo de 15 dias para leitura 
e análise do trabalho final. 
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Art. 29 - Cada elemento da banca, incluindo o professor-orientador, atribuirá 
nota de zero a dez, ao trabalho final considerando a redação final e 

apresentação oral. 
 

Art. 30 - A banca examinadora tem poderes para impedir o acadêmico de 

apresentar a defesa oral do trabalho, caso ele seja reprovado na avaliação do 
trabalho escrito. 

 
CAPÍTULO XI – DA DEFESA E AVALIAÇÃO DO TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE CURSO 
 

Art. 31 - A defesa da monografia realizar-se-á em sessão pública e a avaliação 
feita pela banca examinadora presidida pelo(a) professor(a) da disciplina 

‘Orientação de TCC’ e composta professor orientador e mais um docentes da 
mesma linha de pesquisa, preferencialmente da própria instituição. 

 
Art. 32 - Na defesa, no formato monografia, o aluno tem até 15 minutos 

(tolerância de 5 minutos para mais ou menos) para apresentar seu trabalho e 
cada componente da banca examinadora até 20 minutos para arguição, 

dispondo, ainda, o discente de outros 10 (dez) minutos para responder a cada 

um dos examinadores. 
 

Art. 33 – A avalição da monografia será feita por cada membro da banca 
examinadora através do preenchimento da ficha onde serão atribuídos pontos 

para a apresentação oral e para o TCC escrito, resultando em uma nota de 0 
a 10. A nota final resultado da média das três notas deverá ser igual ou 

superior a 7,0 para que o aluno seja aprovado. Ao término da defesa será 
redigida a ata indicando a identificação do aluno, do tcc, os membros da 

banca, as notas de cada um, a nota final e a aprovação ou reprovação. 
Parágrafo único: O aluno reprovado deve se matricular novamente na 

disciplina para desenvolver novamente o componente curricular obrigatório 
TCC. 

 
Art 34 - A avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso II constará de 

avaliação de desempenho do acadêmico no processo de desenvolvimento do 

trabalho de pesquisa, sendo de responsabilidade do professor-orientador, 
conforme ficha específica. 

 
Art 35 - A nota final da monografia será dividida por dois (2), exigindo-se, no 

mínimo a nota sete (7) para a aprovação do acadêmico, tanto no formato 
monografia quanto artigo científico, considerando-se as seguintes etapas: 

Aspectos formais e conteúdo escrito do TCC................................. 10 pontos 
Defesa oral do trabalho em sessão pública..................................... 10 

pontos 
Parágrafo Único - O trabalho, em sua versão final, poderá ser: APROVADO OU 

REPROVADO. Serão considerados aprovados os trabalhos que obtiverem 
percentual maior ou igual a 70%. Os trabalhos reprovados deverão ser 

refeitos no prazo máximo de 15 dias e reavaliados pela banca examinadora. 
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Art. 36 - A apresentação pública da monografia será realizada na data  

estabelecida pela Coordenação dos TCCs. Será apresentada à banca 
examinadora na forma de exposição oral. 

 

Art. 37 - A nota final da monografia será obtida por meio da somatória das 
notas das duas etapas de avaliação divididas por dois. Será APROVADO o 

acadêmico que obtiver o mínimo de sete pontos. 
 

Art. 38 - O acadêmico que não obtiver a pontuação mínima de sete e aquele 
que não apresentar a monografia dentro do prazo estabelecido, será 

considerado REPROVADO. 
 

Art. 39 - Discrepâncias significativas de avaliação entre os membros da banca 
examinadora serão dirimidas em pela Coordenação dos TCCs e/ou direção 

geral com a banca em questão. 
 

Art. 40 - Ao resultado da avaliação final da banca não caberá recurso. 
 

Art. 41 - A defesa do Trabalho de Conclusão de Curso no formato Artigo 

Científico será realizada em Simpósio e Eventos Científicos, realizados na 
Instituição ou em outras instituições de Ensino Superior, em que o mesmo 

obrigatoriamente seja apresentado na modalidade COMUNICAÇÃO ORAL, em 
sessão pública, e posteriormente publicados em anais ou revistas eletrônicas. 

 
Art. 42 - A defesa, no formato ARTIGO CIENTÍFICO, será considerada 

APROVADA mediante apresentação de certificado de COMUNICAÇÃO ORAL e 
CERTIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO ARTIGO EM ANAIS DE EVENTOS OU 

REVISTAS CIENTIFICAS, EM FORMATO IMPRESSO OU DIGITAL. 
Parágrafo único: O aluno reprovado deve requerer a consideração do ARTIGO 

CIENTIFICO como Trabalho de Conclusão de Curso, em documento próprio, 
na secretaria da faculdade, mediante apresentação das certificações exigidas. 

Após analise da certificação pela banca examinadora composta pelo 
coordenador do curso, o professor de TCC e mais um docente da instituição, 

o mesmo será considerado APROVADO OU REPROVADO, sem emissão de 

notas de mérito. 
 

CAPÍTULO XII - DOS PRAZOS 
 

Art. 43 – A disciplina ‘Trabalho de Conclusão de Curso – TCC’ e o componente 
curricular obrigatório ‘Elaboração e Apresentação do TCC’ estão inseridos no 

último termo de cada curso e o aluno deve seguir os prazos definidos no 
calendário escolar. 

 
CAPÍTULO XIII- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 44 - Os trabalhos de Conclusão de Curso do Curso aprovados poderão ser 

utilizados pela FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E AGRÁRIAS DE ITAPEVA 
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– FAIT, com objetivos didático-pedagógicos e científicos, resguardados os 
direitos autorais, serão catalogados e arquivados na Biblioteca da FAIT e serão 

inseridos no site. 
 

Art. 45 - Os casos não previstos neste regulamento ou outras dúvidas serão 

resolvidos pelos professores orientadores, junto ao coordenador dos TCCs e 
coordenador do curso, em primeira instância e, em segunda instância, pelo 

colegiado do curso. 
 

 
 

2.13. Coerência dos Procedimentos de Acompanhamento e de 

Avaliação dos Processos de Ensino e de Aprendizagem com a 

concepção do curso 
 

2.13.1. nas Disciplinas do Curso 
 

A avaliação do processo de ensino e de aprendizagem do Curso de 

ARQUITETURA E URBANISMO 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 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. 

 

2.13.2. nos Estágios Supervisionados 
 

O processo de acompanhamento e avaliação do estagiário é realizado 
através do professor orientador de estágios, coordenador de estágios e 

coordenação do curso, observando os cenários de práticas, analisando o 

desempenho da estrutura, função ou processo dentro da instituição que 
desenvolve seu estágio, conforme critérios definidos no Regulamento Geral de 

Estágio Supervisionado do Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo 
da FAIT. É considerado aprovado no estágio o aluno que atingir a média 

mínima das atividades e cumprir os percentuais de carga horária definidos 
dentro de cada área de estágio, conforme a DCN. 
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2.13.3. nos Trabalhos de Conclusão de Curso 
 

O componente curricular “Trabalho de Conclusão de Curso” é obrigatório 

e deve ser cumprido por todos os alunos. A avalição desse componente é feita 
através da análise do TCC (parte escrita e apresentação). A avaliação é de 

responsabilidade do professor da disciplina ‘Orientação de Trabalho de 

Conclusão de Curso – TCC, e o processo de acompanhamento do Trabalho de 
Conclusão de Curso é um trabalho realizado em conjunto pelo professor da 

disciplina de TCC I e TCC II em parceria com o professor orientador do TCC. 
Participam deste processo também o coordenador de TCCs e a coordenação 

do curso. Os critérios de avaliação do TCC estão descritos no Regulamento 
geral de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) dos cursos de graduação e de 

pós-graduação da faculdade de ciências sociais e agrárias de itapeva. 
 

2.13.4. nas Atividades Complementares 

 

Todas as atividades devem ser comprovadas, através da apresentação 
da declaração ou certificados das atividades desenvolvidas semestralmente e 

será avaliado por Comissão de Docentes, designada pela Coordenação do 
Curso de Arquitetura e Urbanismo, e protocolo final ao término do Curso, 

observando-se a carga horária e diversidade das atividades realizadas. 
 

2.13.5. nas Atividades de Extensão 

 

O acompanhamento dos Componentes Curriculares de 
Extensão deverá ser feito através de avaliação regular, quanto à 

frequência e aproveitamento dos discentes. O registro da 

participação do aluno em Atividades Extensão será através de 
formulário próprio. E será considerado a atividade que for realizada 

na Instituição, ou fora dela, sendo comprovada através do 

preenchimento do formulário próprio, que será sempre individual, 
devendo ser preenchido corretamente de forma manual e legível 

pelo próprio aluno. 

 O aluno disporá de cópia do certificado e/ou declaração 
assinada por pessoa responsável pela organização ou coordenação 

da mesma, que ficará retida para o registro na Instituição, 

observado a disposição do parágrafo anterior. Será plena a 
responsabilidade do aluno na entrega da participação das 

Atividades Extensão por meio do formulário próprio, na plataforma 
indicada pela IES, sob pena de não serem computadas as horas de 

atividades realizadas. 

Ao final do curso, o discente deverá protocolar na Secretaria 
da IES, o Portfólio de Atividades de Extensão, realizadas durante 

o Curso, para a devida creditação de acordo com o calendário 

escolar e para obter a devida creditação das Atividades de 
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Extensão realizadas, exige-se do discente, a nota mínima de 7,0 

(sete), no portfólio apresentado.   
 

 

 

2.13.6. nas Práticas Integradoras 
 

O curso de Arquitetura e Urbanismo incorpora progressivamente ao seu 
currículo abordagens que impliquem a prática necessária através da realização 

de atividades dentro de cada área do conhecimento, realizadas em 
laboratórios de ensino, laboratórios didáticos especializados e em outros 

cenários, visando ao desenvolvimento de competências, habilidades e 

conhecimentos.  
Considera-se como fundamental na organização curricular a diversificação 

dos cenários de prática, os quais devem possibilitar o "aprender fazendo" 
nos campos de atuação profissional, ou seja, a aprendizagem baseada em 

realidades e situações concretas, em contraposição a situações 
hipoteticamente ideais desde o início do processo de formação. Além disso, 

apresenta organização pedagógica para o desenvolvimento e consolidação 
das competências, habilidades e atitudes descritas nos eixos de formação, 

de maneira que contribua para aprendizagens significativas dos estudantes e 
para aproximar a prática pedagógica da realidade profissional, buscando a 

integração ensino-serviço-comunidade. 
 

 

2.14. Implementação das Políticas Institucionais constantes do 

PDI e PPI no âmbito do Curso de Arquitetura e Urbanismo da 

FAIT 
 

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. A 
operacionalização do processo de planejamento, acompanhamento, 

avaliação e revisão das ações propostas pelo NDE se dá com apoio dos 
núcleos sendo: Núcleo de Pesquisa – NUPES, Núcleo de Extensão – NEACO e 

Núcleo de Ensino – NUEN, conforme seguem os Instrumentos que 

norteiam o processo de avaliação dos mesmos conforme o fluxo do 
processo. 
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ANEXO I – INSTRUMENTO PARA PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E REVISÃO DAS AÇÕES DE ENSINO 

 

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE ITAPEVA 
   FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E AGRÁRIAS DE ITAPEVA – FAIT 

Curso de Odontologia – Núcleo Docente Estruturante - NDE 

 

NÚCLEO DE ENSINO- NUEN 

COORDENADOR: _______________________________________________________________________ 

CURSO: ______________________________________________________________________________ 

DISCIPLINA: ______________________________ PROF RESPONSÁVEL: _____________________ 

AÇÃO/ATIVIDADE AVALIADA:_________________    DATA: _____________________________________ 

 

 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES PEDAGÓGICAS 

 

 
Satisfatório Parcialmente 

atendido 

Insatisfatório Não se 

aplica 

Comentários 

Aspectos didáticos-

pedagógicos     

 

Estrutura 

metodológica     

Adequação dos 

recursos educacionais 
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às atividades 

realizadas 

Pertinência, atualidade 

e inovação das 

temáticas abordadas     

Relevância da 

atividade para prática 

profissional     

Capacitação docente 

    

Desenvolvimento de 

atividades 

complementares de 

ensino (monitoria e 

participação em 

projetos acadêmicos     

Apoio as atividades 

junto ao programa 

institucional de 

nivelamento     

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES COMPORTAMENTAIS 

 
Satisfatório Parcialmente 

atendido 

Insatisfatório Não se 

aplica 

Comentários 

Atitude ética e 

responsável     
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Comunicação Clara 
    

Possibilitou 

desenvolvimento de 

trabalho em grupo     

Favoreceu processo de 

fazer e receber crítica      

Desenvolvimento de 

iniciativa e tomada de 

decisão     

RELATÓRIO FINAL DO COORDENADOR DO NÚCLEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  ____________________________ 

     Assinatura 
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ANEXO II – INSTRUMENTO PARA PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E REVISÃO DAS AÇÕES DE 

EXTENSÃO 

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE ITAPEVA 
   FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E AGRÁRIAS DE ITAPEVA – FAIT 

Curso de Odontologia – Núcleo Docente Estruturante - NDE 

 

NÚCLEO DE EXTENSÃO E AÇÃO COMUNITÁRIA - NEACO 

COORDENADOR: _______________________________________________________________________ 

CURSO: ______________________________________________________________________________ 

DISCIPLINA: ______________________________ PROF RESPONSÁVEL: _____________________ 

AÇÃO/ATIVIDADE AVALIADA:_________________    DATA: ______________________________________ 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES PEDAGÓGICAS 

 

 
Satisfatório Parcialmente 

atendido 

Insatisfatório Não se 

aplica 

Comentários 

Aspectos didáticos-

pedagógicos     

 

Estrutura metodológica 
    

Alinhamento das ações 

realizadas com as 

ações propostas      
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Organização e 

distribuição das 

atividades educacionais 
    

Adequação dos 

recursos educacionais 

às atividades realizadas 
    

Pertinência, atualidade 

e inovação das 

temáticas abordadas     

Horários e períodos 

programados     

Relevância da atividade 

para prática 

profissional     

Identifica as 

necessidades da 

população     

Realizou o diagnóstico 

situacional     

Formulou e processou 

os problemas 

encontrados     

Elaborou e executou o 

plano de intervenção     
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COMPETÊNCIAS E HABILIDADES COMPORTAMENTAIS 

 
Satisfatório Parcialmente 

atendido 

Insatisfatório Não se 

aplica 

Comentários 

Atitude ética e 

responsável     

 

Comunicação Clara     

Favoreceu processo de 

fazer e receber crítica      

Desenvolvimento de 

iniciativa e tomada de 

decisão     

RELATÓRIO FINAL DO COORDENADOR DO NÚCLEO 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  _____________________________ 

                                                Assinatura 
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ANEXO III – INSTRUMENTO PARA PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E REVISÃO DAS AÇÕES PESQUISA 

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE ITAPEVA 
   FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E AGRÁRIAS DE ITAPEVA – FAIT 

Curso de Odontologia – Núcleo Docente Estruturante - NDE 

 

 

NÚCLEO DE PESQUISA – NUPES 

COORDENADOR: _______________________________________________________________________ 

CURSO: ______________________________________________________________________________ 

DISCIPLINA: ______________________________ PROF RESPONSÁVEL: _________________________ 

AÇÃO/ATIVIDADE AVALIADA:_________________    DATA: ______________________________________ 

 

 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES PEDAGÓGICAS 
 

 
Satisfatório Parcialmente 

atendido 
Insatisfatório Não se 

aplica 
Comentários 

Estrutura 
metodológica     

 

Alinhamento das 

ações realizadas com 
as ações propostas      

Organização e 

distribuição das 
atividades 

educacionais     

Adequação dos 

recursos educacionais 
às atividades 

realizadas     
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Pertinência, atualidade 

e inovação das 
temáticas abordadas     

Horários e períodos 
programados 

    

Relevância da 
atividade para prática 

profissional     

Participação em 

projetos de iniciação 
científica, trabalhos 
apresentados e/ou 

publicados em 
revistas, em 

periódicos ou em 
anais, concursos de 
monografias, etc.     

Apoio/ incentivo à 
publicação 

    

Apoio ao discente para 

eventos internos e 
externos 

     
 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES COMPORTAMENTAIS 

 
Satisfatório Parcialmente 

atendido 
Insatisfatório Não se 

aplica 
Comentários 

Atitude ética e 
responsável     
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Comunicação Clara 

    

Favoreceu processo de 
fazer e receber crítica  

    

Desenvolvimento de 
iniciativa e tomada de 

decisão     
 

RELATÓRIO FINAL DO COORDENADOR DO NÚCLEO 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Assinatura 
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2.14.1. Implementação das 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. 
 

2.14.2. Implementação das Políticas de 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. 
 

2.14.3. Implementação das Políticas de Iniciação Científica 
 

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 ensino-

aprendizagem a alcançar graus mais elevados de excelência e melhorar a 
qualidade de vida da população envolvida. 
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2.14.4. Políticas Institucionais e a Promoção de oportunidades 
variadas de aprendizagem alinhadas ao perfil do egresso 

 
As politicas institucionais previstas no âmbito do curso oportunizam 

aprendizagens alinhadas ao perfil do egresso, principalmente no que se refere 

à diversidade e inovação, os membros do NDE do Curso de Arquitetura e 
Urbanismo realizaram pesquisa dos assuntos atualizados de maior relevância 

para desenvolvimento das disciplinas do curso, em consonância ao 
atendimento das necessidades local e regional, incorporando conteúdos mais 

focados com o perfil do egresso e a prática profissional da região. O curso é 
composto por um misto de teoria e prática, que permite ao discente evoluir e 

desenvolver a resolução prática da área da construção civil. Dando 
cumprimento a estes preceitos, o discente do curso de graduação em 

Arquitetura e Urbanismo da FAIT tem acesso a aulas teóricas, baseadas na 
melhor literatura contemporânea, analisada por professores de excelência, 

mas também tem acesso a aulas diferenciadas, seja através de metodologia 
ativa, conforme o programa de cada disciplina, ou através do estágio 

supervisionado e atividades complementares. 
 

2.14.5. Práticas de acompanhamento e revisão do processo de ensino 

e de aprendizagem 

 
O processo de acompanhamento e revisão do processo de ensino e de 

aprendizagem é parte integrante do processo institucional e obedece às 
normas e procedimentos pedagógicos estabelecidos pelo Regimento Escolar, 

acompanhados pelas coordenações de Curso, Colegiados de Cursos, Núcleos 
Docentes Estruturante e pelo Núcleo de Ensino da FAIT.  

 

2.15. Ferramenta de TI no processo de ensino e de 

aprendizagem 
 

Todos os materiais referentes aos conteúdos 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 através da 

plataforma  “Google Education”. Além disso, a TI é presente no Curso de 
Odontologia através do elo entre Coordenação, o corpo docente, alunos e a 

direção da IES. Em que o Coordenador atende os docentes e discentes 
diariamente pessoalmente, via e-mail, WhatsApp e Web conferencia via Meet. 

Por meio deste trabalho obtém um feedback das diversas atividades propostas 
aos alunos. Identificam também as dificuldades apresentadas pelos 

professores, acompanhando e avaliando o planejamento das ações docentes. 
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3. PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL E DO CURSO DE 
ODONTOLOGIA 

 
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.   

 

 

3.1. Justificativa de Oferta do Curso de ODONTOLOGIA 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 Odontologia, 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 ODONTOLOGIA na FAIT, o setor da saúde 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 
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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 ODONTOLOGIA, certamente, é o agente da 

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. 

 

3.2. A região de Inserção – Contexto Socioeconômico e 

Educacional de Itapeva/SP  

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. 

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. 

Segundo a Secretaria Municipal de Educação de Itapeva, o município 

apresenta uma taxa de aprovação elevada tanto para os anos iniciais do 
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.  

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 
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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:  

Diretoria de Ensino de Itararé 

Diretoria de Ensino de Itapetininga 

Diretoria de Ensino de Apiaí 

 

Plano Nacional de Educação – PNE 

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. 

 

3.3. DESAFIOS PARA A FACULDADE COMO INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

SUPERIOR 
 

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 muitas vezes se ressalta. Por outro lado, 
quando tomamos a graduação como educação superior, estamos nos 

referindo à utilização dos meios que permitem assegurar a formação e o 
desenvolvimento do ser humano. Através desta 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, onde todas as áreas de formação de saber se entrelacem e priorizem a 

complexidade do ser e do saber em todos os campos relacionados à formação 
profissional dos nossos egressos. 

A Faculdade está sempre aberta aos mais amplos setores sociais, e suas 
ações são 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 
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identificado, reconhecido, vivenciado e apropriado pela humanidade, como 
produto inacabado, colocando-o a serviço da vida.  

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.  
          

3.4. 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 aprendizagem do 
conhecimento como centro de todo processo. Para isso, baseia seus princípios 

pedagógicos e teórico-metodológicos 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: 
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3.4.1. Aprendizagem Baseada em Problemas – ABP 
 

A metodologia de Aprendizagem Baseada em Problemas – ABP ou 
Problem Basead Learning – PBL é considerada uma estratégia de 

metodologia ativa muito exitosa, que proporciona ao aluno interação a partir 

do conhecimento prévio. 
O processo de aprendizagem em resolução de problemas organiza-se 

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 construção de novas competências. A 
ABP é um método ativo de construção do conhecimento, alicerçado na 

resolução de problemas e estudos de caso.  
 

3.4.2. 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, ainda, a inquestionável necessidade da relação teoria e 
prática.  A aprendizagem significativa no processo de ensino necessita fazer 

algum sentido para o aluno e, nesse processo, o conhecimento, a informação 
deve interagir e ancorar-se nos conceitos relevantes já existentes na estrutura 

cognitiva do aluno.  
 

3.4.3. Interdisciplinaridade e Transdisciplinaridade  

 

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 mutualidade, 
em regime de copropriedade, que possibilita um diálogo mais rico entre os 

vários campos do saber. A exigência interdisciplinar impõe a cada unidade 
curricular que transcenda sua especialidade tomando consciência de seus 

próprios limites para acolher as contribuições de outras unidades curriculares. 

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. E, 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.  Enquanto isso, a 



 
 

121 

 
 

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

 
 

3.4.4. Complexidade do Conhecimento 

 

Em relação à aprendizagem e ao conhecimento, um dos aspectos 
fundamentais da educação atual é aprender a integrar e não apenas separar. 

Ao mesmo tempo, é importante saber ou aprender a problematizar.  É preciso 
saber integrar disciplinas, conceitos, sujeitos, mantendo nela a marca humana 

para que se possa promover e valorizar a complexidade humana que envolve 
os aspectos físicos, biológicos, psicológicos, sociais, culturais e espirituais. Nos 

processos educacionais estão envolvidas dinâmicas complexas constituídas 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 complexo que 
fundamenta o paradigma sistêmico organizacional nos leva a aprender a 

integrar, a contextualizar e a problematizar.  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.  

 
3.4.5. 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 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.   

 

3.4.6. 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. 
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3.4.7. Intersubjetividade  
 

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. 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.    
 

3.4.8. 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.  

 

3.4.9. 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, 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.  

 

3.4.10. 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 
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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. 

 
3.5. METODOLOGIAS ATIVAS INOVADORAS DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM DIFERENCIADAS 
 

O processo de ensino e aprendizagem na FAIT fundamenta-se nos 
princípios metodológicos da pedagogia interativa, de natureza democrática 

e pluralista, com um eixo metodológico firmemente estabelecido e que 
prioriza metodologias ativas de ensino-aprendizagem. Essa metodolologia 

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 da sociedade 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. 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. 
Destacam-se, como atividades de metodologias ativas de ensino- 

aprendizagem: 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 
simpósios, semanas acadêmicas, 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. 

 
3.6. INOVAÇÕES PEDAGÓGICAS SIGNIFICATIVAS 

 
As inovações se refletem nas diferentes perspectivas, mas 

particularmente na eliminação da rigidez estrutural das matrizes 
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curriculares, mediante a redução, ao máximo, dos pré-requisitos e na 
inclusão de disciplinas integradas e Libras como disciplinas optativa. As 

disciplinas Optativas visam fornecer subsídios complementares à formação 
acadêmica do aluno. Sua previsão nas estruturas curriculares busca garantir 

uma margem mais ampla de escolha do aluno quanto aos conhecimentos, 

competências e habilidades que deseja construir em seu processo de 
formação. A 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 
alunos da instituição. 

A integralização curricular ocorre no regime de matrícula semestral, 
caracterizado pela oferta de disciplinas, 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 Atividades Complementares inseridas nas integralizações de todos 
os cursos se apresentam como uma parcela da carga horária do curso – 

componentes curriculares obrigatórios, 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. 
Ainda, com relação as disciplinas optativas, os Núcleos Docentes 

Estruturantes de cada curso observam e implementam alterações das 
matrizes curriculares, 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, através 

do viés da interdisciplinaridade e das questões que ressaltam as habilidades 
e competências de empreendorismo e liderança. Os NDEs e as 

Coordenações de Curso estarão 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. 
Buscará, 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, 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 
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anteriormente em outra matriz desde que atendam as normativas 
institucionais (equivalência de ementas e carga horária). 

Além disto, em relação a inovação, os cursos, através do NDE, 
frequentemente atualizam suas matrizes curriculares, incorporando 

disciplinas mais focadas com o perfil do egresso e a prática profissional 

regional e do Brasil, bem como ouvindo os alunos egressos, alguns dos 
alunos atuais e todos os 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- aprendizagem específico para cada 

semestre, se necessário, relativo a alguma alteração da profissão ou outro 
assunto não contido em disciplinas específicas. Esta é principal flexibilidade 

que deixam uma abertura/possibilidade para inclusão de novas 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. 
 

3.6.1. Sistemas da Tecnologia da Informação e Comunicação 

utilizados no curso  
 
O que parece mais promissor é a construção de um ambiente que seja 

apto para que o estudante construa seu próprio caminho de aprendizagem e 
tome conta de sua vida de forma autônoma e suficiente. O sistema deve 

proporcionar um ambiente provocador para a criação da vida acadêmica, bem 
como a desconstrução de conceitos e atitudes que poderão ser recriados e 

reconstruídos. 
A FAIT optou por ter como mediador do seu processo de ensino-

aprendizagem Google Education, a proposta do Google Classroom, que é um 

ambiente virtual de aprendizagem livre.  
Utilizando o Google Education não entendemos que a qualidade do 

processo educativo se dê a partir somente da disponibilização do material e 
interação dos autores, pois envolve a proposta pedagógica da FAIT, o 

envolvimento das partes no processo de ensino-aprendizagem, 
principalmente daquele que se coloca na posição de aprendiz, também dos 

materiais disponibilizados, do preparo e do "estar junto virtual" de docentes e 
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pessoal técnico-administrativo, além dos próprios recursos do ambiente e sua 
facilidade de utilização e acesso. 

Juntamente com “Google Education” são utilizados outros softwares que 
auxiliam a promoção de um ambiente virtual de aprendizagem e que vai se 

construindo como uma nova "onda pedagógica", a educação na conectividade, 

ou educação conectiva, que se baseia principalmente na interação de pessoas 
através de redes, estes ambientes são: alunonet, professornet, bibliotecanet.  

 

3.6.2. TICs e os Processos de Ensino e de Aprendizagem 
 
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 educação passa, junto com as TICs – Tecnologias da 
Informação e Comunicação a aplicação da informação e seu processamento e 

interpretação, o que implica na 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 novos conhecimentos.  
       

3.6.3. ACESSIBILIDADE METODOLÓGICA E DIGITAL 
 

Para o efetivo acompanhamento e a garantia da acessibilidade 
metodológica e digital a instituição conta com o Programa de Nivelamento e 

com o Serviço Educacional de Orientação Educacional que faz o apoio 
psicopedagógico, em parceria com o curso de Psicopedagogia da FAIT. 

Também é ofertada a disciplina de Libras, como disciplina optativa em todos 
os Cursos de bacharelado da FAIT.  

Outros esforços são realizados para promover a utilização de recursos 

que viabilizem a aprendizagem de estudantes com deficiência, como, por 
exemplo: texto impresso e ampliado, pranchas de comunicação, leitores de 

tela, softwares ampliadores de comunicação alternativa, scanner de 
conversão de texto em voz, apresentação da informação em formatos 

alternativos, comunicação interpessoal (face a face, língua de sinais), escrita 
(jornal, revista, livro, carta, apostila etc., incluindo textos em braile, uso do 

computador portátil) e virtual (acessibilidade digital), acervos bibliográficos 
dos cursos em formato acessível ao estudante com deficiência 

(prioritariamente os de leitura obrigatória), recursos e ajudas técnicas para 
que o estudante tenha acesso à informação e ao conhecimento, 

independentemente de sua deficiência, dentre outros recursos. Para tanto a 
FAIT conta o apoio do Núcleo de Ensino e do Núcleo de Tecnologia da 
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Informação que fazem a ponte entre os processos de ensino e de 
aprendizagem e dão suporte e apoio necessário aos discentes e aos docentes.  
 

3.7. PROJETOS PARALELOS INTEGRADORES 
 

Os Projetos Paralelos Integradores têm como princípio o 

desenvolvimento das inteligências múltiplas Gardner e 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 uma 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 ideias, 

experimentar, aplicar conhecimentos e representar o pensamento. Cabe ao 

professor orientador criar situações que provoquem os alunos a pensar, 
refletir, analisar, interagir entre si, trabalhar em grupo, buscar informações, 

dialogar com especialistas e produzir novos conhecimentos. 
 

3.8. PROJETO FLORESCENDO 
 

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, em parte, 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: 
florescendo a parte física (desenvolvendo o cuidar) e florescendo a parte social 

(desenvolvendo virtudes). Com estas considerações, o Grupo FAEF iniciou a 
partir de 2015, 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 plantas pode resultar em termos de qualidade do ensino de suas 

Faculdades. 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 lousas 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.  

 

3.9. EDUCAÇÃO POR COMPETÊNCIA 
 
A FAIT adota a educação por competência e 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 
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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-
pesquisa-extensão 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. 

 

3.10. 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 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.  

 

3.10.1. PAPEL DO DOCENTE NESTA CONCEPÇÃO DE ENSINAR 

 
A FAIT, 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. 

 

3.11. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE 

ENSINO E DE APRENDIZAGEM 
 

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 processo de ensino e de aprendizagem 
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busca exercer as funções de diagnosticar, controlar e classificar. Assim, 
assume as modalidades Diagnóstica, Formativa e Somativa de Avaliação. 

 
 

3.12. FLEXIBILIDADE CURRICULAR 
 

A matriz curricular é o espaço onde o conhecimento é sistematizado e 
organizado, de forma ágil e flexível, de forma a reduzir os limites entre o 

mundo do ensino e do trabalho. Essa construção deve atender aos princípios 
da flexibilidade, integração e autonomia do aluno no seu processo de 

aprendizagem. Os currículos propostos contemplam um conjunto de 

componentes curriculares obrigatórios, englobando os conteúdos centrais 
para a formação; os componentes curriculares complementares gerais, 

relacionados à formação geral, assim como os componentes opcionais e os de 
aprofundamento. Estes últimos possibilitam maior participação do aluno na 

definição da sua formação, de acordo com sua área de interesse, respeitando, 
desta forma, o "princípio da flexibilidade".  

Toma-se, portanto, a flexibilidade curricular como princípio 
fundamental, uma vez que possibilita aos alunos construírem o seu percurso 

curricular; contudo, não é princípio fácil de ser implementado, as estratégias 
consideradas para garanti-lo, como a: oferta de componentes curriculares 

complementares de formação geral, específica e de aprofundamento, assim 
como o aproveitamento de atividades extracurriculares. 

 

3.13. INCORPORAÇÃO DE AVANÇOS TECNOLÓGICOS 
 

Frente ao advento de tantas tecnologias, cada vez mais abrangentes e 

inovadoras, os novos mecanismos de informação e de comunicação tem 
imposto novas formas de relacionamento e pensamento, em todos os 

segmentos da vida do ser humano, principalmente no ambiente escolar. 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, o acesso à internet é disponibilizado em 

todo ambiente institucional para o desenvolvimento de estudos e pesquisas. 
A IES dispõe de acesso a rede WI-FI disponível livremente aos alunos, na 

maioria dos espaços da Instituição. Possui também um site (www.fait.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, os Projetos Pedagógicos 
dos Cursos, o Plano de Desenvolvimento Institucional, os Relatórios Parciais 

e Finais da Autoavaliação Institucional, informações relativas a vagas de 
emprego, provas, gabaritos e resultados do ENADE, além de outras 

informações relativas ao histórico e campo de atuação da instituição e demais 
informações exigidas pelo artigo 32 da Portaria Normativa 40/2007. 
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3.14. POLÍTICAS DE ENSINO INSTITUCIONAIS 
 
A política orientadora das ações de ensino–aprendizagem–

desenvolvimento–educação da FAIT 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. 
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. 
 

3.15. POLÍTICAS DE PESQUISA – INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
 

A IES entende iniciação científica 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. Constitui-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. 
 

 

3.16. POLÍTICAS DE EXTENSÃO E AÇÕES ACADÊMICO-

ADMINISTRATIVAS PARA A EXTENSÃO 
 

A FAIT 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 realiza 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. 
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4. COORDENAÇÃO, CORPO DOCENTE E NUCLEO DOCENTE 
ESTRUTURANTE DO CURSO 

 

4.1. Coordenação do Curso 
 

Profa. MSc. Nielse Cristina de Melo Fattori 
Profa. Dra. Taísa B. Ravelli Ruzafa 

 

4.1.1. Atuação do Coordenador 
 

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. 

 
 

4.2. Corpo Docente do Curso 
 

Os docentes são contratados em regime de contratação integral e 

parcial para as atividades de ensino, pesquisa e extensão junto à Instituição. 
Os docentes contratados, quanto à titulação, estarão distribuídos segundo 

titulação em doutores, mestres e especialistas. A FAIT entende que tanto a 
titulação quanto a experiência profissional é que define a qualidade do ensino 

oferecido com excelente qualidade, pois os docentes são os maiores 
responsáveis pelos processos de ensino e de aprendizagem, além das 

atividades ligadas à pesquisa e à extensão. Assim, buscar-se-á manter um 
corpo docente com doutores, mestres e especialistas, atendendo às 

especificações vigentes e oferecer suporte necessário para cumprir com sua 
missão institucional. Todos apresentam experiência da Docência no Ensino 

Superior e profissional significativas. 

A FAIT segue os seguintes critérios de seleção e contratação dos 
docentes: todo professor, para ser contratado, tem que ter experiência 

acadêmica no ensino superior ou experiência profissional e no mínimo possuir 
o título de Especialista. 
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4.2.1. Perfil do corpo docente 

 
CORPO DOCENTE 

 

NOME  TITULAÇÃO 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (em anos)  

Regime de 
Trabalho 

NDE 
(Sim/Não)  

MAGISTÉRIO NÃO DOCENTE 

 
Ensino Superior  

Educação 

Básica 

Áreas 

afins 

Outras 

áreas 

1.  Cristiane F. Yanikian Doutora 2 anos e 6 meses  6 anos 15 anos Parcial Sim 

2.  Bruno Vespasiano Doutor 11 anos 16 anos 11 anos 10 anos Parcial Não 

3.  Bruno Vilela Doutor 02 anos  01 ano 01 ano Parcial Não 

4.  Taísa Boamorte Ravelli Ruzafa Doutora 2 anos  6 anos 15 anos Parcial Sim 

5.  Paula Fernanda de Lima Doutora 03 anos  04 anos  Parcial Não 

6.  Índia Queiroz Doutora 2 anos   13 anos Parcial Sim 

7.  Laura Mattos Mestre 2 anos  14 anos 20 anos Parcial Sim 

8.  Nielse Cristina de Melo Fattori Mestre 5 anos  12 anos 30 anos Parcial Sim 

9.  Vivian Scaranello Mestre 9 anos  17 anos  Integral Não 

10.  Pricila Rocha Especialista 1 ano e 6 meses  3 anos 10 anos Parcial Não 

11.  Felipe Yanikian Especialista 6 meses   15 anos Parcial Não 

12.  Thiago Machado Especialista 6 meses   7 anos Parcial Não 

13.  Rafaelli de Oliveira Cezar Especialista 6 meses   12 anos Parcial Não 

14.  Fátima Chechetto Doutora 29 anos 01 ano 6 anos   Parcial Não 
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Titulação Quantidade Percentual  
Regime 

Trabalho 
Quantidade Percentual  

Especialista 04 29%  Horista 0 0 

Mestre 03 21%  Parcial 13 92% 

Doutor 07 50%  Integral 1 8% 

Total do curso 14 100,00%  Total do curso 14 100,00% 

 

           EXPERIÊNCIA DE MAGISTÉRIO 

SUPERIOR 

DOCENTES 

Nº % 

Menos de 3 anos 09 65% 

3 ou mais anos 05 35% 

Número total de docentes 14 100,00% 

 
 

  

EXPERIÊNCIA NÃO ACADÊMICA 
DOCENTES 

Nº % 

Menos de 2 anos 01 8% 

2 ou mais anos 13 92% 

Número total de docentes 14 100,00% 

 

 

4.2.2. Atributos docentes no desempenho das atividades de ensino e 

de aprendizagem 
 

A garantia de solidez do corpo docente no desempenho das atividades 

de ensino e de aprendizagem se encontra no apoio e na solidez do Núcleo 
Docente Estruturante, composto por docentes que assumiram a dedicação 

preferencial e integral ao curso, nas coordenações de curso e pela atuação do 

Núcleo de Ensino da que junto ao corpo docentes através de atributos que 
assumem a responsabilidade pela formulação das propostas pedagógicas, 

bem como pela implementação integral dos projetos e programas. 
 

 

4.3. Núcleo Docente Estruturante do Curso 
 
O NDE realiza pelo menos uma reunião por semestre para discussões, 

análise e elaboração do projeto pedagógico do curso, sendo que todas as 
deliberações são registradas em ata. 

 

Compete ao NDE: 
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a) Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do Curso; 
b) Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes 

atividades de ensino constantes no currículo; 
c) Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e 

extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências do 

mercado de trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área de 
conhecimento do Curso; 

d) Zelar pelo cumprimento das diretrizes curriculares nacionais para os 
Cursos de graduação. 

 

4.3.1. Composição do NDE 

Prof.ª Dra. Cristiane F. Yanikian 

Prof.ª Dra. Taísa Boamorte Ravelli Ruzafa 
Prof.ª Dra. Índia Queiroz 

Prof.ª MSc. Laura Mattos 

Prof.ª MSc. Nielse Cristina de Melo Fattori 

4.3.2. Atuação do NDE 
 

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 
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.  

 

4.3.3. RELATÓRIO ESTUDO DO CORPO DOCENTE: ANÁLISE DA 
RELAÇÃO ENTRE A TITULAÇÃO, EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E 

EXPERIÊNCIA NO EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA SUPERIOR, COM O 
PERFIL DO EGRESSO. 

 

O curso de Odontologia da FAIT possui 15 docentes, dentre os quais 

apresentam as seguintes áreas de formação: 74% (11) dentistas; 6,5% (01) 
educador físico; 6,5 % (01) biomédico; 6,5 % (01) farmacêutico; 6,5% (01) 

psicólogo. Os docentes possuem pós graduação e experiência na área em que 
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atuam. Todos os docentes possuem aderência às disciplinas ministradas, 
favorecendo a consolidação dos objetivos previstos para formação do egresso. 

No que se refere à titulação 50,0% (07) são doutores; 21,0% (03) 
mestres e 29,0% (04) especialistas. 

Com relação à experiência no exercício da docência, 65% (09) dos 

docentes possuem mais de três anos de experiência em magistério no ensino 
superior, e 35% (05) possuem menos de três anos. 

Com relação à experiência não acadêmica, 92% (13) dos docentes 
possuem mais de dois anos de experiência profissional e 8% (1) possui menos 

de dois anos.    
No que se refere à experiência profissional em áreas afins, 74% (11) 

dos docentes possui experiência na área da odontologia e 26% (4) possui 
experiência em áreas diversas. 
 

 

 

5. CORPO DISCENTE: COMPOSIÇÃO E POLÍTICAS DE 
ATENDIMENTO 

 

5.1. FORMAS DE ACESSO 
 

 

Assim, as formas de acesso à FAIT do corpo discente, ocorre através 
de:  

a) Seleção e admissão aos cursos 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 uma 

redação, que avaliem a reflexão crítica do candidato e sua aptidão para os 
cursos de graduação oferecidos pela instituição. 
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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 

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.  
b) Matrícula 

A matrícula, ato formal do ingresso e de vinculação à Faculdade, realiza-
se em épocas fixadas no Calendário Acadêmico. O requerimento deve ser 

instruído com a documentação exigida pela legislação vigente, pelo Regimento 
ou normas expedidas pelo colegiado superior da Faculdade. 

A matrícula deve ser renovada, semestralmente, em prazos 
estabelecidos no Calendário Acadêmico. Ressalvado o caso de trancamento 

de matrícula, a não renovação da matrícula implica no abandono do curso e 
desvinculação do aluno à unidade de ensino. 

 

5.2. POLÍTICA DE ATENDIMENTO, ESTÍMULOS PARA 

PERMANÊNCIA E ACOLHIMENTO DOS 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 a 
identificação e solução das dificuldades pedagógicas e acadêmicas dos alunos 

de graduação e da pós-graduação. Este programa completa-se aos demais 
planos e programas da FAIT formando um conjunto de ações que buscam a 

qualidade nas atividades acadêmicas. Os discentes da FAIT são atendidos e 
apoiados nas atividades acadêmicas através de ações que se alicerçam em 

cinco níveis de competências: 
 

5.2.1. Direção Acadêmica 

 

A Direção Acadêmica da FAIT é gerenciada pela Direção e Vice-Direção, 
que direcionam suas ações, no âmbito do atendimento ao discente, de modo 

à: supervisionar as atividades dos colegiados de cursos e das coordenações 
de cursos para que seja garantida a realização de todas as atividades 

acadêmicas essenciais para a boa formação dos alunos; atender aos alunos 
quando solicitados; solicitar junto à mantenedora verbas para o 

desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão; estimular as 
Coordenadorias no desenvolvimento das atividades de extensão e de pesquisa 

e às destinadas ao ensino com excelência.  
 

5.2.2. Coordenação de Cursos 
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A coordenação de curso funciona como elo entre o corpo discente e a 
direção da Instituição. Os coordenadores atendem os discentes diariamente e 

através deste trabalho obtém um feedback das diversas atividades propostas 
aos alunos. Identificam também as dificuldades apresentadas pelos alunos e 

pelo colegiado de Curso, podendo assim, elaborar mudanças curriculares, 

projetos de monitorias, de extensão, de iniciação científica, atividades 
culturais, entre outras. Desenvolvem suas atividades através das seguintes 

ações: atendimento diário ao aluno; reuniões mensais com representantes de 
classe ou agentes multiplicadores de informações; elaboração de projetos de 

gerenciamento e desenvolvimento das atividades de extensão e iniciação 
científica em parceria com os Núcleos de Pesquisa – NUPES e de Extensão e 

Ação Comunitária – NEACO; acompanhamento das atividades de monitoria; 
participação nas reuniões de colegiado de curso e de gestão acadêmica, além 

das reuniões dos outros órgãos colegiados da Instituição, como o Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão. O atendimento ao discente poderá acontecer de 

maneira presencial ou através de mecanismos de comunicação on line, pelo 
“Google Education”, webcam, whatsapp, Skype e outras formas. 

 
 

5.2.3. Colegiado de Curso e Coordenadores  

 

Os colegiados de curso participam do Programa de Atendimento ao 
Discente nos seguintes momentos: atendimento ao discente quando 

solicitado; acompanhamento dos projetos de iniciação científica; 
acompanhamento das atividades de extensão; levantamento e solicitação de 

materiais necessários para a realização de atividades acadêmicas; auxílio aos 
coordenadores na gestão dos cursos; apresentação de fragilidades e medidas 

para melhoria do curso. 
 

5.2.4. Docentes 

 

Os docentes atendem aos alunos que participam dos projetos de iniciação 
científica, das monitorias, dos projetos de extensão, dos trabalhos de 

conclusão de curso, dos estágios supervisionados e em orientações 
pedagógicas na rotina das salas de aulas. O atendimento ao discente poderá 

acontecer de maneira presencial ou através de mecanismos de comunicação 
on line, pelo  “Google Education”, webcam, whatsapp, Skype e outras formas. 

 
 

5.2.5. Núcleos de apoio da Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias 

de Itapeva  

 
A FAIT demonstra grande preocupação no atendimento aos acadêmicos 

e docentes, 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 
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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 de apoio: 

 

5.2.6. Núcleo de Pesquisa - NUPES 

 
A organização e administração da iniciação científica é de 

responsabilidade da Coordenadoria do Núcleo de Pesquisa – NUPES, com 
orientação e supervisão do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE. 

Para o financiamento da pesquisa existe a dotação de parte da receita, sendo 
isso previsto no orçamento e aprovado pelo Conselho Superior. Para favorecer 

o desenvolvimento dos projetos de iniciação científica o NUPES aprova as 
linhas de pesquisa que são definidas por cada curso. 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.  
  

5.2.6.1. PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA FAIT 
 

O NUPES é o responsável pelo desenvolvimento do Programa de 
Iniciação Científica, sendo a iniciação científica realizada através do 

oferecimento de condições intelectuais e materiais favoráveis ao 
desenvolvimento dos projetos, contando com um grande diferencial que é a 

possibilidade de publicação dos trabalhos desenvolvidos em veículos internos 
devidamente indexados na Biblioteca Nacional, como os Anais do Simpósio de 

Ciências Aplicadas da FAIT e as Revista Científica Eletrônica de Ciências 

Aplicadas da FAIT.  
 

5.2.6.2. BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – BIC 
  

Trata-se de um estímulo financeiro meritório oferecido aos alunos dos 
cursos da FAIT através de um desconto na mensalidade. Os alunos 

interessados em receber o desconto devem participar da seleção através do 
protocolo de um projeto de iniciação científica na secretaria da FAIT em data 

definida no calendário escolar. O projeto é analisado pelo NUPES que defere 
ou indefere o desenvolvimento do mesmo e sendo deferido o aluno é 

contemplado com o desconto e deve cumprir as atividades previstas pelo 
NUPES sob orientação de um docente que avaliará seu desempenho. O NUPES 

fica responsável pela elaboração e disponibilização do material de apoio e 
modelos de documentos e pelo acompanhamento das atividades dos 

orientadores e orientados, estando à disposição para esclarecimentos.  

 
5.2.6.3. DISCIPLINA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA EM 

TODOS OS CURSOS DA FAIT 
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Para que os alunos ingressantes tenham contato inicial com a pesquisa 

e para que sejam estimulados a participarem do Programa de Iniciação 
Científica, todos os cursos da FAIT têm a disciplina Metodologia Científica em 

sua matriz curricular no 1º termo.  

 
5.2.6.4. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC  

 
Na FAIT o trabalho de conclusão de curso é componente curricular 

obrigatório em todos os cursos estando vinculado à disciplina Orientação do 
Trabalho de Conclusão de Curso. O TCC tem caráter científico, sendo resultado 

de uma pesquisa, e pode ser apresentado de duas formas: Monografia ou 
Artigo Científico. O aluno será orientado pelo professor de TCC podendo contar 

com um co-orientador específico do tema ou vice-versa e será submetido à 
avaliação oral por uma banca examinadora no dia apresentação. O TCC 

consiste no fechamento da trajetória científica do aluno durante a graduação, 
podendo ter sido iniciado no seu primeiro ano durante a disciplina de 

metodologia científica e sendo aprimorado no decorrer dos anos durante as 
orientações.  

 

5.2.6.5. REVISTAS CIENTÍFICAS ELETRÔNICAS 
 

Para garantir a publicação e divulgação dos resultados das pesquisas 
desenvolvidas, a FAIT tem disponível em seu site as revistas científicas 

eletrônica dos cursos, que podem ser observadas no link: 
http://fait.revista.inf.br/site/. 

As revistas são semestrais e recebem artigos internos e externos 
através da submissão via site, devendo obedecer às normas disponibilizadas 

no site da FAIT. As revistas são devidamente indexadas na biblioteca nacional 
e possuem ISSN 18066933, sendo considerado um meio de publicação válido. 

 
5.2.6.6. EVENTOS CIENTÍFICOS INTERNOS 

 
Um grande evento científico é promovido anualmente pela FAIT, o 

Simpósio de Ciências Aplicadas da FAIT, que permite a apresentação de 

trabalhos científicos em banner ou de forma oral, bem como a publicação em 
seus anais. Os cursos de graduação também realizam as semanas 

acadêmicas, onde os participantes podem apresentar os resultados de suas 
pesquisas. O NUPES contribui com esses eventos através da elaboração das 

normas para redação dos trabalhos científicos e orientação das comissões 
científicas, bem como capacitando os avaliadores.  

 
5.2.6.7. ANAIS DO SIMPÓSIO DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT 

 
Os trabalhos submetidos e aprovados pela comissão científica do 

Simpósio de Ciências Aplicadas da FAIT são publicados nos Anais do evento, 
que é um meio de publicação devidamente indexado na biblioteca nacional 

ISSN 18066933 e possui versão digital, que pode ser observada no link: 

http://fait.revista.inf.br/site/
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http://www.fait.revista.inf.br/site/ e impressa, que pode ser observada na 
Biblioteca da FAIT. 

  
5.2.6.8. EDITORA FAIT 

 

Trata-se de outro meio de publicação devidamente indexado na 
biblioteca nacional, sendo considerado um veículo de divulgação da produção 

intelectual, artística e cultural do corpo docentes e técnico-administrativo e 
até mesmo de público externo.  

 
5.2.6.9. AUXÍLIO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS 

EXTERNOS 
 

Alunos e professores que tenham seu trabalho científico aprovado para 
apresentação em eventos científicos externos podem solicitar auxílio para a 

FAIT, podendo ser a inscrição no evento, o transporte ou a estadia. A 
solicitação deve ser feita mediante protocolo na secretaria, constando com 

orçamentos, aos cuidados do NUPES que encaminhará a solicitação para 
análise dos órgãos responsáveis. Depois da apresentação no evento, fica como 

contrapartida os beneficiados devem apresentar para os demais colegas as 

atualidades observadas no evento.  
 

 
5.2.6.10. LINHAS DE PESQUISA DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA FAIT 
 

1- Linha de pesquisa: ATENÇÃO A SAÚDE DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE 

Ementa: Estudo das alterações/doenças bucais e fatores associados dando 
ênfase às práticas preventivas e promocionais tratamento das 

alterações/doenças e manutenção da saúde. Estudo das propriedades físico, 
química e biológica dos materiais utilizados na criança e no adolescente. 

Estudo do comportamento e desenvolvimento psicológico na criança e 
adolescente. 

Área de concentração: Clínica Odontológica 
 

2- Linha de pesquisa: ESTUDOS EM REABILITAÇÃO ORAL: ATENÇÃO À 

SAÚDE DO ADULTO E IDOSO 
Ementa: Avaliar os aspectos inerentes à reabilitação oral frente às evidências 

científicas mais atuais com base na etiologia, diagnóstico, planejamento, 
tratamento e prognóstico do edentulismo total e parcial, da disfunção 

temporomandibular, dor orofacial e distúrbios do sono, assim como as 
alterações fisiológicas e patológicas que acometem a população adulta e 

idosa. Analisar as propriedades físicas, químicas e biológicas, pré-clínicas e 
clínicas, dos materiais restauradores odontológicos aplicados à reabilitação 

oral. Avaliar o desempenho clínico de materiais e técnicas restauradoras 
obtendo subsídios para o desenvolvimento e aprimoramento dos tratamentos 

objetivando maior longevidade clínica. Estudo dos níveis de evidência, 

http://www.fait.revista.inf.br/site/
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conceitos aplicados e avaliação criteriosa dos estudos com vistas à produção 
de evidências confiáveis que suportem as decisões e a prática clínicas. 

Área de concentração: Clínica Odontológica 
 

3- Linha de pesquisa: NOVAS TECNOLOGIAS E PROPRIEDADES 

CLÍNICAS E LABORATORIAIS DOS BIOMATERIAIS RESTAURADORES E 
ESTÉTICOS. 

Ementa: Propriedades físicas dos materiais restauradores e estéticos. 
Propriedades químicas dos materiais restauradores e estéticos. Propriedades 

biológicas dos materiais restauradores e estéticos. Desempenho clínico. 
Resinas compostas. Cerâmicas. Retentores intrarradiculares. Sistemas 

adesivos. Agentes clareadores. CAD CAM. 
Área de concentração: Clínica Odontológica 

 
4- Linha de pesquisa: ESTUDOS CLÍNICOS, IMAGINOLÓGICOS, 

HISTOPATOLÓGICOS E USO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
TELECOMUNICAÇÃO NA ABORDAGEM DE DOENÇAS DO SISTEMA 

ESTOMATOGNÁTICO. 
Ementa: Pesquisas direcionadas ao estudo das doenças que afetam o sistema 

estomatognático envolvendo: etiopatogênese, comportamento biológico, 

epidemiologia, métodos de diagnóstico, tratamento e conseqüências das 
mesmas, assim como o desenvolvimento de modelos experimentais em 

animais e ex vivo. Uso da tecnologia da informação e telecomunicação na 
educação, assistência e segunda opinião diagnóstica, no contexto das doenças 

do sistema estomatognático. 
Área de concentração: Diagnóstico Bucal 

 
5- Linha de pesquisa: ESTUDOS DOS EVENTOS CELULARES E 

MOLECULARES ENVOLVIDOS NOS PROCESSOS FISIOLÓGICOS E 
PATOLÓGICOS DE INTERESSE PARA A ODONTOLOGIA 

Ementa: Desenvolvimento de pesquisas laboratoriais para o estudo dos 
eventos celulares e moleculares envolvidos nos processos patológicos e 

fisiológicos de interesse para a Odontologia 
Área de concentração: Diagnóstico Bucal 

 

6- Linha de pesquisa: ESTUDO CLÍNICOS E LABORATORIAIS EM 
ENDODONTIA 

Ementa: Desenvolvimento de pesquisas que abordem o estudo da etiologia, 
diagnóstico, prevenção e terapias aplicadas à Endodontia. Análise das 

propriedades físicas, químicas, mecânicas e biológicas dos materiais 
odontológicos. Microscopia e Imaginologia aplicada à Endodontia. 

Microbiologia aplicada à Endodontia. Avaliação dos instrumentos e técnicas 
operatórias de interesse endodôntico. 

Área de concentração: Endodontia 
 

7- Linha de pesquisa: DESENVOLVIMENTO, ANÁLISE E ESTUDO DOS 
MATERIAIS NA PERIODONTIA, IMPLANTODONTIA E REABILITAÇÃO 

ORAL 
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Ementa: Desenvolvimento de pesquisas relacionadas: i) a investigação e 
desenvolvimento de materiais, técnicas e equipamentos aplicada 

à Periodontia, Implantodontia e Reabilitação Oral; ii) ao estudo da 
bioengenharia aplicada à Periodontia, Implantodontia e Reabilitação Oral. 

Área de concentração: Implantodontia 

 
8- Linha de pesquisa: SAÚDE BUCAL COLETIVA: POLÍTICAS, 

SERVIÇOS, EDUCAÇÃO, ÉTICA E EPIDEMIOLOGIA 
Ementa: Estudos e pesquisas, sob enfoque da Saúde Bucal Coletiva, 

relacionados à formulação e implantação de políticas públicas; gestão de 
serviços e organização de ações de saúde; processo saúde-doença-cuidado 

nos ciclos de vida; educação e trabalho profissional; questões e implicações 
éticas; bem como aspectos epidemiológicos das condições de saúde bucal. 

Área de concentração: Odontologia em Saúde Coletiva 
 

9. Linha de pesquisa: ODONTOLOGIA PARA PACIENTES COM 
NECESSIDADES ESPECIAIS 

Ementa: estudos e pesquisas no que se refere aos conhecimentos gerais da 
genética, fisiopatologia humana, propedêutica e terapias das diversas 

alterações sistêmicas que fazem de alguns pacientes, pacientes com 

necessidades especiais. Estudos sobre as manifestações bucais com o estado 
geral do paciente e sobre o atendimento a pacientes portadores de distúrbios 

neuropsico motores, doenças infectocontagiosas e doenças sistêmicas 
crônicas. 

Área de concentração: Pacientes com Necessidades Especiais 
 

 
10. Linha de Pesquisa: ODONTOLOGIA HOSPITALAR 

Ementa: estudos e pesquisa sobre o atendimento odontológico ao paciente 
hospitalizado; participação do cirurgião dentista na equipe multidisciplinar; 

consulta direcionada à especificidade do atendimento odontológico integrado 
com a equipe médica; rotina e biossegurança de visita hospitalar. 

Relacionamento interpessoal da equipe e acompanhante/responsável/ 
cuidador. Aplicação de conceitos de odontologia educativa e preventiva no 

ambiente hospitalar 

Área de concentração: Pacientes com Necessidades Especiais 
 

 
11. Linha de Pesquisa: ODONTOLOGIA DOMICILIAR E 

ODONTOGERIATRIA 
Ementa: estudos e pesquisas sobre atendimento odontológico ao idoso e em 

domicilio relacionados às patologias, programas de saúde do SUS, 
biossegurança, acesso, necessidade e importância do serviço; Distúrbios e 

doenças orais na velhice; atendimento do paciente geriátrico no consultório, 
asilos ou na própria residência; programas de manutenção da higiene oral 

para pacientes geriátricos; responsabilidade social em relação à velhice 
Área de concentração: Pacientes com Necessidades Especiais 
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12. Linha de Pesquisa: Cirurgia a Traumatologia Buco-Maxilo-Facial 
Estudo acerca do trauma buco-maxilo-facial e suas implicações sociais  

Ementa: Desenvolvimento de pesquisas relacionadas aos diferentes tipos de 
trauma buco-maxilo-faciais e suas formas e materiais utilizados para o 

tratamento: I) trauma dento-alveolar; II) traumas contundentes; III) fraturas 

faciais; IV) placas e parafusos; V) terapêutica medicamentosa. 
Área de concentração: Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial  

 
13. Linha de Pesquisa: Cirurgia a Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, 

DTM, ORTODONTIA 
Alterações dentoesqueléticas e articulares em Cirurgia e Traumatologia Buco-

Maxilo-Facial  
Ementa: desenvolvimento de estudos acerca de desarranjos articulares e 

alterações dentoesqueléticas compreendendo os seguintes temas: I) Cirurgia 
Ortognática; II) Disfunção Temporomandibular; III) Cirurgias minimamente 

invasivas; IV) Artroscopia; V) Preparos ortodônticos x benefício antecipado; 
VI) Fissuras e alterações do desenvolvimento; VII) Técnica cirúrgica e 

materiais associados.  
Área de concentração: Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, DTM, 

Ortodontia. 
 

 

5.2.7. Núcleo de Ensino - NUEN 

 
O NUEN é um órgão de apoio técnico-administrativo da Diretoria da 

FAIT, sendo responsável pelo acompanhamento da política educacional e por 
sua articulação com o ensino de graduação e pós-graduação, funcionando 

como suporte técnico-pedagógico para as diversas atividades relacionadas ao 
desenvolvimento e aprimoramento dos cursos de graduação. 

 

5.2.7.1. Apoio a Internacionalização 
 

 O apoio a internacionalização da Sociedade Cultural e Educacional de 
Itapeva, tem como finalidade incentivar, intermediar e regulamentar os 

Convênios com Instituições Internacionais a fim de proporcionar aos 
discentes: oportunidades de participação em intercâmbios internacionais; 

promover a cooperação científica, tecnológica e cultural nas suas áreas de 
especialização, numa ótica de intercâmbio de meios, recursos e 

internacionalização; firmar parcerias com vista à realização de congressos, 
simpósios, seminários, palestras e encontros científicos de cariz nacional e 

internacional, numa perspectiva de internacionalização, que comporte a 
realização de eventos anuais de modo alternado em território nacional e no 

estrangeiro. 
 
 

5.2.7.2. Serviço Institucional de Orientação Educacional (SIOE) 

  



 
 

144 

 
 

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 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. 
 

5.2.7.3. Programa de Atendimento Psicológico 

 

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.  

 
 

5.2.7.4. Programa Institucional de Nivelamento 

 

 
O NUEN (Núcleo de Ensino) mantém 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 alunos dificuldade, bem como à comunidade, de forma 
gratuita para os participantes. Os conteúdos serão ministrados por 

professores da FAIT em data pré-definidas. 
 

5.2.7.5. 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 o monitor ao término do semestre receberá um certificado 
pelas atividades desenvolvidas durante a monitoria.A seleção de monitores 
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será realizada semestralmente, no início de cada semestre, por intermédio 
dos docentes, com a participação da Coordenadoria dos Cursos.  

 

5.2.8. 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 inter-

relação 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.  

 

5.2.9. 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 de informática, 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, além de auxiliar o corpo docente e discente com o uso de 
recursos tecnológicos, bem como atuar com a divulgação de informações. 

Estas são ações necessárias para o bom desempenho nas atividades de 

ensino, pesquisa e extensão.  

 

5.2.10. Núcleo de Prática Jurídica - NPJ 
 

O Núcleo de Prática Jurídica da FAIT abriga o escritório modelo para 

atendimento a população carente e oferece o serviço de apoio ao Centro de 
Solução de Conflitos (CEJUSC), também com atendimento a população. Possuí 

ainda sala para atendimento, sala de espera, duas salas para a realização de 
medicação e arbitragem, e ainda conta com sala de audiência simulada. O 

Núcleo de Prática Jurídica está devidamente equipado, com boa ventilação, 
limpeza, conservação, segurança e acessibilidade. 

 

5.2.11. Núcleo de Estágio – NUEST 
 

  

O Núcleo de Estágio tem como objetivo promover o atendimento ao 
aluno interessado em realizar estágio não obrigatório e, ou, cumprir o 

componente curricular obrigatório ‘estágio supervisionado’, disponibilizando 
documentos obrigatórios como: Carta de Estagio, Modelo de Relatório e 

Modelo de Termo de Compromisso.  São atribuições complementares ao 
núcleo, orientar o aluno na elaboração do relatório de estagio, protocolar 

todos os documentos entregues ao NUEST, avaliação do relatório de estagio 
que será entregue ao Professor Supervisor.   O Núcleo de Estágio também é 
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responsável pelo suporte nas atividades relacionadas com o acompanhamento 
dos egressos. 

 

5.2.12. Acompanhamento de Egressos 

 
O acompanhamento dos egressos dos cursos será feito após conclusão 

do curso, nos dois primeiros anos de atuação profissional, e tem como 
principais objetivos: 

- cadastrar os egressos da FAIT de modo a mantê-los informados sobre 
eventos, cursos, atividades e oportunidades oferecidas pela Instituição; 

- promover encontros periódicos para a avaliação e a adequação dos currículos 
dos cursos, por intermédio das instituições e organizações sociais e 

especialmente dos ex-alunos; 
- possibilitar as condições de avaliação de desempenho dos egressos em seus 

postos de trabalho; 

- ter indicadores para subsidiar a avaliação contínua dos métodos e técnicas 
didáticas e dos conteúdos empregados pela Instituição no processo ensino 

aprendizagem; 
- disponibilizar aos formados as oportunidades de emprego, encaminhadas à 

Instituição por parte das empresas e agências de recrutamento e seleção de 
pessoal; 

- promover atividades festivas, artísticas, culturais e esportivas que visem a 
integração dos egressos com a comunidade interna; 

- promover o intercâmbio entre ex-alunos. 
 

5.2.13. Núcleo Administrativo – Apoio Financeiro - NUAD 

 

Trata-se de um órgão de assessoramento da Direção que, entre outras 
atribuições, cuida da distribuição de Bolsas de Estudo aos alunos carentes da 

Instituição. A FAIT mantém um programa de bolsas de estudo com 
investimento próprio e governamental.  

Os subprogramas com investimento institucional são: Bolsa Convênio 
com empresas, Bolsa Curso Superior, Bolsas de Iniciação Científica, Bolsa 

Trabalho, Bolsa Aluno Carente, Bolsas Monitorias, Bolsa Irmão, Bolsa Cônjuge 
e Bolsa Diploma Apesar da Crise. Já os programas com investimento 

governamental: ProUni, FIES, Ler e Escrever e Bolsa Escola da Família 
(Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) em parceria com a IES. 

 

5.2.14. Núcleo de Educação Ambiental – NUEMA 

 
O Núcleo de Educação Ambiental da FAIT tem como objetivo principal 

intensificar e orientar as atividades de conscientização da proteção dos 
elementos do meio ambiente. Também são atividades desse núcleo: orientar 

e capacitar os docentes das disciplinas relacionadas com educação ambiental 
e sustentabilidade dos cursos, diagnosticar problemas ambientais ocorridos 

na IES e solucioná-los, organizar a Semana do Meio Ambiente da FAIT, 
gerenciar o Programa de Resíduos Sólidos da FAIT, desenvolver atividades de 
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educação ambiental com a comunidade interna e externa, propor práticas 
sustentáveis dentro da IES, entre outras. 

 
 

5.2.15. 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, e para tanto conta com o apoio do NUEN. 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. 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. 
 

 

5.2.16. 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. 
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5.2.17. Representação Estudantil 

 
Os alunos têm representação garantida nos diferentes Órgãos 

Colegiados (Colegiado de Curso, CEPE e CONSU) da estrutura organizacional 
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. 

 

5.2.18. 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. 
 

 

5.2.19. FAIT Jr. 
 

Existe um grupo de consultores juniores, que são estudantes de 

graduação, assessorados por docentes 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.  
A missão da FAIT Jr. é dar oportunidade aos alunos de todos os cursos 

de graduação da FAIT para aplicação dos conhecimentos adquiridos na 
Faculdade, visando à formação de profissionais empreendedores nos mais 

diversos segmentos, afim de desenvolver responsabilidade social e contribuir 
para a qualificação de organizações de pequeno e médio porte, e para a 

sociedade em geral. 
 

 

5.3. ACESSIBILIDADE METODOLÓGICA, INTRUMENTAL E 

DIGITAL 

 

As metodologias e técnicas de aprendizagem são atendidas de maneira 
prioritária, por meio de adaptações do currículo quanto aos conteúdos 

programáticos. O corpo docente media a construção do conhecimento, avalia 
e promove a inclusão educacional através de atividades diversificadas para a 

execução e implementação do currículo, objetivando promover diversificação 
curricular, flexibilização do tempo e a utilização de recursos que viabilizem a 

aprendizagem de estudantes com deficiência, seja ela qual for. Para o efetivo 

acompanhamento e a garantia da acessibilidade metodológica e digital a 
instituição conta com o Programa de Nivelamento e com o Serviço Educacional 

de Orientação Educacional que faz o apoio psicopedagógico, em parceria com 
o curso de Psicopedagogia da FAIT.  Outros esforços são realizados para 

promover a utilização de recursos que viabilizem a aprendizagem de 



 
 

149 

 
 

estudantes com deficiência, como, por exemplo: texto impresso e ampliado, 
pranchas de comunicação, leitores de tela, softwares ampliadores de 

comunicação alternativa, scanner de conversão de texto em voz, 
apresentação da informação em formatos alternativos, comunicação 

interpessoal (face a face, língua de sinais), escrita (jornal, revista, livro, carta, 

apostila etc., incluindo textos em braile, uso do computador portátil) e virtual 
(acessibilidade digital), acervos bibliográficos dos cursos em formato acessível 

ao estudante com deficiência (prioritariamente os de leitura obrigatória), 
recursos e ajudas técnicas para que o estudante tenha acesso à informação e 

ao conhecimento, independentemente de sua deficiência, dentre outros 
recursos. Para tanto a FAIT conta o apoio do Núcleo de Ensino e do Núcleo de 

Tecnologia da Informação que fazem a ponte entre os processos de ensino e 
de aprendizagem e dão suporte e apoio necessário aos discentes e aos 

docentes.  

 
 

5.4. MOBILIDADE ACADÊMICA 
 

O Programa de Mobilidade Acadêmica regulado pela Portaria nº 

137/2018, foi criado para permitir aos alunos de graduação da FACULDADE 
DE ENSINO SUPERIOR E FORMAÇÃO INTEGRAL – FAEF, FACULDADE DE 

CIENCIAS SOCIAIS E AGRÁRIAS DE ITAPEVA – FAIT, FACULDADE DE 

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DO VALE DO SÃO LOURENÇO – EDUVALE e 
FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DO INTERIOR PAULISTA – FAIP, 

realizarem intercâmbio entre elas. Para participar, o aluno precisa ter 
integralizado, com aprovação, todas as atividades curriculares previstas para 

o primeiro ano (ou 1° e 2° semestres letivos) do curso na Instituição de 
origem. 

Este convênio não se aplica a pedidos de transferência de alunos. O 

aluno participante deste convênio terá vínculo temporário com a Instituição 
receptora, dependendo da existência de disponibilidade de vaga e das 

possibilidades de inscrição na(s) disciplina(s) pretendida(s). O prazo máximo 
para afastamento é de 1 ano letivo, e em caráter excepcional, a critério da 

Instituição receptora, poderá haver renovação, sucessiva ou intercalada, do 
vínculo temporário, por até mais um período letivo. 

Os alunos das faculdades acima mencionadas, interessados em 
participar do Programa de Mobilidade Acadêmica deverão consultar o 

Coordenador do seu Curso para elaborar o plano de estudos a luz das ementas 
dos componentes curriculares ofertados pelas Faculdades pleiteada para 

aproveitamento quando do retorno, em seguida preencher um requerimento 

e entregar ao Colegiado para deliberação. 
A Faculdade de origem consultará a Faculdade receptora se aceita 

receber o estudante. Após a resposta da mesma, a Faculdade comunica o 
aluno interessado. De acordo com o convênio, o FACULDADE DE ENSINO 

SUPERIOR E FORMAÇÃO INTEGRAL – FAEF, FACULDADE DE CIENCIAS 
SOCIAIS E AGRÁRIAS DE ITAPEVA – FAIT, FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

APLICADAS DO VALE DO SÃO LOURENÇO – EDUVALE e FACULDADE DE 
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ENSINO SUPERIOR DO INTERIOR PAULISTA – FAIP, não se responsabilizará 
pelas despesas dos participantes no programa. Os prazos obedecem ao 

disposto no Calendário Acadêmico da FAEF. 

 
RESOLUÇÃO Nº 001/2018 

 

Dispõe sobre a instituição do Programa de Mobilidade Estudantil entre 
as faculdades do Grupo FAEF. A Diretora Geral da Faculdade de Ensino 

Superior e Formação Integral - FAEF, considerando a necessidade de garantir 
aos discentes a construção de itinerários formativos mais ricos e flexíveis, 

 

RESOLVE: 

Art. 1º - Criar o Programa de Mobilidade Estudantil na forma estabelecida por 
esta Resolução. 

Art. 2º - Será facultada aos alunos dos cursos de Graduação do Grupo FAEF a 

participação em Programas de Intercâmbio entre as faculdades que compõem 

o grupo, mediante a celebração de convênio. 
Parágrafo único: Fazem parte do Grupo FAEF as seguintes faculdades: 

a) Faculdade de Ensino Superior e formação Integral – FAEF; 

b) Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva – FAIT; 

c) Faculdade de Ensino Superior do Interior Paulista – FAIP; 

d) Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas do Vale do São Lourenço – 

EDUVALE. 

 
Art. 3º - A solicitação de afastamento para cursar componente curricular em 

outra Instituições de Ensino será feita pelo estudante, regularmente 
matriculado, mediante a apresentação de requerimento ao Coordenador do 

Curso de Graduação, contendo uma justificativa e uma cópia do histórico 
escolar atualizado. 

 

Parágrafo Único - A solicitação deverá ser apresentada com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias do final do prazo estabelecido pela Instituição de 

destino do aluno, para permitir a tramitação do processo na IES. 

 

Art. 4º - Caberá ao Colegiado do Curso de Graduação analisar e aprovar o 

pedido de acordo com as normas vigentes, tendo como base o plano de 
atividades do curso, o(s) programa(s) do(s) componente(s) curricular(es) que 

será(ão) cursado(s) pelo discente na Instituição receptora, de modo a 
subsidiar os processos de equivalência, em caso de aprovação do aluno. 

 

Art. 5º – O tempo de participação do aluno será, obrigatoriamente, computado 

no tempo regulamentar previsto para a integralização curricular do seu curso. 

 

Art. 6º - Somente o estudante que houver integralizado, com aprovação, 
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todas as atividades acadêmicas curriculares previstas para o primeiro e 
segundo semestres letivos do curso poderá se candidatar ao Programa de 

Mobilidade. 

 
Art. 7º – A FAEF, enquanto instituição de origem exime-se de quaisquer 

responsabilidades relacionadas às despesas de manutenção dos alunos 
inseridos no Programa de Mobilidade, ficando a seu cargo somente o seguro 

de acidentes pessoais. 

 
Art. 8º - A participação no Programa não poderá ultrapassar 2 (dois) 

semestres letivos, consecutivos ou não. 

 
Art. 9º - O afastamento com vínculo temporário deverá ser registrado na 

instituição de origem do aluno, de acordo com o sistema de registros 
acadêmicos, sendo substituído pelo lançamento como créditos equivalentes 

no histórico escolar do aluno. 

 

Art. 10 - Os cursos do Grupo FAEF, por meio de cada Colegiado, poderão 

receber estudantes dos Cursos de Graduação das outras Faculdades 

pertencentes ao Grupo para cursar atividades acadêmico-curriculares, desde 
que observados os procedimentos descritos a seguir: 

 

I - Cada Colegiado de Curso de Graduação oferecerá, no mínimo, 1 (uma) 

vaga por curso por semestre letivo para atendimento a este Programa 
devendo encaminhar à Direção de cada IES a informação do número de vagas 

disponibilizadas. 

 

IV - A Direção analisará somente a solicitação que estiver instruída 

pelo plano de atividades acadêmico-curriculares e histórico escolar dos 
candidatos, recebida com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do início 

do período letivo, devidamente aprovado pelo Colegiado do curso da IES de 
origem do estudante. 

V - Em caso de número de candidatos maior que o número de vagas, 
o processo de escolha ocorrerá de acordo com critérios de seleção 

estabelecidos pelo Colegiado de Curso de Graduação. 
VI - Cada Colegiado de Curso de Graduação definirá a carga horária 

mínima e máxima que o estudante matriculado no Programa de Mobilidade 
Estudantil poderá integralizar durante 

o vínculo temporário, na qualidade de Instituição Receptora. 

 

Art. 11 - Caberá ao Colegiado de Curso de Graduação acompanhar e exigir o 
cumprimento dos procedimentos acadêmicos e administrativos pertinentes. 

 

Art. 12 - Não será permitido ao estudante participar do Programa para cursar 

os componentes curriculares de Estágio Curricular e Trabalho de Conclusão de 
Curso. 

 

Art.13 – O registro do estudante do Programa de Mobilidade deverá ser feito 
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pela Coordenadoria de cada curso de Graduação do Grupo FAEF em conjunto 
com as Secretarias Acadêmicas, cabendo-lhes emitir certificados 

comprobatórios dos componentes curriculares cursados pelo mesmo, com 
notas, frequência e resultados finais obtidos. 

 

Art.14 O aluno inscrito no Programa sob a denominação de Estudante 
Convênio/Mobilidade Estudantil, terá vínculo acadêmico com as IES do Grupo 

FAEF por dois semestres letivos, consecutivos ou não. 

 

Art. 15 – Ao término do período de vínculo temporário, o estudante 

beneficiado terá sua nota disponibilizada, somente após o “nada consta” junto 
a Biblioteca com relação ao acervo bibliográfico. 

 
Art. 16- Caberá às Coordenações dos cursos de Graduação do Grupo FAEF 

divulgarem os programas dos cursos oferecidos e as ementas dos 
componentes curriculares e comunicar formalmente à instituição remetente, 

a aceitação do aluno. 

 

Art. 17 - A presente Resolução entrará em vigor na data de sua aprovação. 
 

 

6.  PROJETO INSTITUCIONAL DE RESPONSABILIDADE 

SOCIAL 

 

6.1. 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.  

 

 

6.1.2. Acessibilidade  
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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 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;  

- 03 adaptações aos banheiros; 

- 01 rampa de acesso ao setor administrativo;  

- 01 rampa de acesso ao auditório;  

- piso podotátil na maior parte dos setores institucionais; 

- placas em braile. 

 

6.1.3. 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 
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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 

e do Núcleo de Acessibilidade e Direitos Humanos. Conforme já apresentado, 

há também a disciplina de LIBRAS oferecida na FAIT. 

 

 

6.2. 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 classificações 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. 

 

6.2.1. Promoção da Sustentabilidade Socioambiental na Gestão e nas 

Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão 
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Em relação a atividades de promoção da sustentabilidade socioambiental,  

destaca-se que a sensibilização para as atividades a serem desenvolvidas 

envolvem as equipes internas, funcionários, alunos e docentes. Tem-se como 

objetivo despertar em todos a responsabilidade social, tendo como foco o meio 

ambiente, cujos eixos versam sobre: educação, saúde e sociedade. Tem como 

pressupostos desenvolver como expressão da responsabilidade social um 

conjunto de ações articuladas voltadas para a educação, saúde e 

responsabilidade socioambiental.  

 

6.2.2. Ações Institucionais de ensino, pesquisa e extensão 

 

Em relação ao ensino, todos os curso da FAIT possuem uma disciplina que 

aborda a temática de educação ambiental e desenvolvimento sustentável, 

atendo assim as exigências legais (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).  

 

6.3. POLÍTICA DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS 

 

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 de capacitação, assessoria e 

realização de eventos, entre outras, articuladas com as áreas de ensino e 

pesquisa, contemplando temas diversos. 

 

6.3.1. 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 
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representações e racionalidades. 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).  

 

6.3.2. Inserção das temáticas sobre Direitos Humanos e Diversidades 

sócio-etnico-culturais nos currículos da FAIT 

                                    

No curso de Licenciatura em Pedagogia foi inserida, para atender 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) que colocam como obrigatória 

a discussão disciplinar das temáticas, uma disciplina que aborda a temática a 

DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADES SÓCIO-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 
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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. 

 

6.4. 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-se de uma política curricular, baseada em dimensões históricas, sociais, 

antropológicas oriundas da realidade brasileira, e busca combater o racismo 

e as discriminações que atingem particularmente os negros. 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. 

  

6.4.1. Meios de desenvolvimento 

 

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. Os meios de desenvolvimento adotados pela FAIT 

são: 
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- A FAIT está sempre devidamente instalada e equipada, com professores 

qualificados para o ensino das diferentes áreas 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 Afro-Brasileiros, 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. 

- A FAIT promove ampla divulgação do Parecer CNE/CP 003/2004 e da 

Resolução da Resolução Nº 1, DE 17 DE JUNHO DE 2004. 

 

 

6.5. RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO, ENFATIZANDO A 

CONTRIBUIÇÃO À INCLUSÃO SOCIAL E AO DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO E SOCIAL DA REGIÃO 

 

Ainda, consciente de sua responsabilidade social, a faculdade têm procurado 

exercer um papel preponderante quanto à sua contribuição à inclusão social 
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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 

e se adequando aos Programas que promovam crescentes oportunidades de 

acesso ao Ensino Superior. Sendo eles: 

 

 

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. 

 

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 
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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. 

 

GOVERNO ESTADUAL 

 

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. 

 

 
6.6. 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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 
 

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 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. 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. 2o. Outra medida oferecida, além do 
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acompanhante 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. 

 
 

7. INFRAESTRUTURA DO CURSO 
 

7.1. ÁREA FÍSICA E INSTALAÇÕES DO CURSO 
 
A IES possui instalações administrativas que são compostas pela 

secretária, tesouraria, salas de coordenações dos cursos e núcleos e sala da 

Direção, sendo que todas mantém os aspectos de limpeza, iluminação, 

acústica, segurança e acessibilidade, bem como são totalmente arejadas e 

iluminadas. São portadoras ainda de piso podotátil, e placas de sinalização em 

braile. Apresenta também as Salas dos Docentes, Sala de Reuniões, Gabinetes 

individuais para os Professores e Sala do NDE e CPA. 

A sala dos professores é ampla, possuindo, mesa e cadeira para reunião, 

sofá, escaninho para guardar material, mesa e cadeira com computador, 

bebedouro, piso em revestimento, forro em pvc, e ainda mantém o padrão de 

limpeza, iluminação, acústica, segurança, acessibilidade e acesso a internet. 

As salas de coordenações de cursos, bem como as salas destinadas aos 

professores de tempo integral ou parcial, possuem mesa cadeiras, 

computador, acesso à internet, sendo também muito bem arejadas e 

iluminadas, com fácil acessibilidade e segurança. 

As salas de aulas são todas totalmente arejadas, muito bem iluminadas, 

possuindo ventiladores bem como ares-condicionados. Possuem piso de 

revestimento, forro em pvc, lousa, mesa e cadeira para os professores, e 

carteiras estofadas para os alunos, mantendo os aspectos de limpeza, 

iluminação, acústica, segurança e acessibilidade. As salas contam com 
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racionalidade na disposição do espaço e facilidades nos seus acessos e 

carteiras agrupadas em núcleos de estudos (conjuntos de quatro carteiras). 

O Auditório é amplo o suficiente para receber 400 pessoas sentadas, 

muito bem arejado, iluminado, com ares-condicionados e ventiladores, 

sistema de som integrado, data show. Piso em revestimento, e forro em pvc, 

possuem ainda padrão de limpeza, iluminação, acústica, segurança e 

acessibilidade. 

A IES possui um amplo espaço para convivência por seus discentes e 

isto é o resultado de vários ambientes ao ar livre para que os discentes possam 

utilizar, bem como ambientes internos. A área de convivência possui vários 

bancos, jardins, campo, entre outros espaços, sendo todos limpos, iluminados 

e seguros. Quanto à alimentação, a IES possui um restaurante universitário 

com cardápio caseiro e valor acessível, dotado fogão a lenha, mesas e 

cadeiras, contando ainda com limpeza, iluminação, acústica, segurança, 

acessibilidade e acesso à internet. 

A CPA possui uma sala destinada a realização de seus trabalhos e 

reuniões. A referida sala possui mesa, cadeiras, armário e arquivo, bem como 

está dotada de computador e impressora, possuindo boa iluminação, 

ventilação, higienização, conservação, segurança e acessibilidade. 

Faz parte também da infraestrutura da Faculdade FAIT o campus 

experimental, onde se encontram os laboratórios físicos e os laboratórios de 

campo, tais como, plantações, pomares, criações, entre outros componentes. 

 

7.2. LABORATÓRIOS ESPECÍFICOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA 
 
Os laboratórios específicos do Curso de Odontologia possibilitarão a 

realização de aulas práticas que serão conduzidas com turmas de no máximo 

25 alunos.  

Cada laboratório apresenta os devidos protocolos de aulas práticas, 

infraestrutura e normas de segurança. 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. 
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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. 

 
 

 

7.2.1. 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. 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.  

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 

Instituição. Os laboratórios estão à disposição dos alunos durante todo o 

período de funcionamento, com exceção aos horários já reservados para os 

docentes. A reserva de horário para uso do equipamento deverá ser feita 

diretamente com o responsável pelos laboratórios. 

 
7.2.2. Laboratório de Bioquímica 
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O laboratório de Bioquímica destina-se a realização das aulas práticas 

para as seguintes disciplinas no Curso de Odontologia: Bioquímica; Biologia 

Molecular. 

As atividades desenvolvidas neste laboratório visam correlacionar da 

melhor forma o conhecimento teórico da sala de aula com os seus aspectos 

práticos. Assim, estimulam o aluno a ter um raciocínio científico frente aos 

fenômenos químicos, físicos e biológicos para que ele possa ter condições de 

resolver problemas referentes à sua profissão, contribuindo para o bem estar 

e saúde da população. Neste sentido, pretende fornecer condições aos 

estudantes de reconhecer e manipular equipamentos frequentemente 

utilizados em laboratório; manipular reagentes e materiais, extrair, fracionar 

e identificar; observar, através de reações efetuadas em laboratórios, 

propriedades químicas e físico-químicas das substâncias; interpretar e 

analisar os resultados experimentais. 

  

 
7.2.3.  Laboratório de Anatomia 

 
O Laboratório de Anatomia tem como objetivo criar condições para que 

os estudantes sejam capazes de reconhecer as peças anatômicas e suas 

particularidades, interagindo com os órgãos, sistemas e aparelhos do corpo 

humano. Este laboratório será utilizado para realização das aulas práticas das 

seguintes disciplinas do Curso de Odontologia: Anatomia Humana e Anatomia 

Bucomaxilofacial. 

As atividades de extensão do laboratório de Anatomia Humana e 

Anatomia Bucomaxilofacial, residem na realização de trabalhos, uso de 

equipamentos, orientações técnicas entre outras aplicações, decorrentes das 

necessidades de outras unidades da Instituição, no que se refere a esses 

serviços e que são de domínio da infraestrutura dessa unidade escolar. 

 

 

7.2.4. Laboratório de Citologia, Histologia – Patologia e 
Microbiologia 

 



 
 

167 

 
 

  O Laboratório tem como objetivo criar condições para que os estudantes 

sejam capazes de reconhecer e manipular micro-organismos (fungos, 

bactérias e vírus), parasitos; relacionar doenças ocasionadas por eles; 

reconhecer as estruturas celulares, noções gerais de microscopia e técnicas 

laboratoriais. Assim, possibilita o desenvolvimento de as aulas práticas que 

necessitam o uso de microscópio, a fim de reconhecer as estruturas celulares 

e suas alterações, assim como os aspectos microscópicos destes tecidos. 

Este laboratório é utilizado para realização das aulas práticas das 
seguintes disciplinas do Curso de Odontologia: Histologia e Embriologia; 

Microbiologia; Patologia Geral; Histologia e Embriologia Bucodental; Patologia 

Bucal. 
 

 

7.2.5. LABORATÓRIO DE DENTÍSTICA E MATERIAIS DENTÁRIOS 
 

Ministrar aos alunos o conhecimento que lhe permitam diagnosticar e 

tratar corretamente os sinais e sintomas da doença cárie através de medidas 

preventivas e curativas que possam evitar e/ou controlar esta patologia 

dentária e suas manifestações na cavidade oral e assim diagnosticar e indicar 

um tratamento adequado.  

Nesse laboratório os alunos podem reconhecer, organizar e saber utilizar 

os instrumentos e materiais do uso na Dentística Restauradora, realizar 

técnicas de preparo cavitário e restaurações em dentes artificiais e naturais 

capacitando manualmente o aluno. A disciplina de Periodontia também utiliza 

esse laboratório, para diagnóstico e tratamento das afecções dos tecidos 

periodontais. A disciplina de Endodontia também utiliza para diagnóstico e 

tratamento dos canais radiculares. 

 

7.2.6. LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA 
 
Nesse laboratório os alunos podem reconhecer, organizar e saber utilizar os 

instrumentos e materiais para uso na Prótese Dentária, realizar técnicas de 

moldagem, reprodução de modelos gessados e elaboração das próteses 

dentárias capacitando o aluno para atuar na clínica, em prótese total, prótese 

parcial e próteses fixas unitárias. 
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8. BIBLIOTECA  

 
8.1. Área física e forma de acesso e utilização 

 

A Biblioteca da IES encontra-se em bloco próprio, possuí balcão para 
recepção, bem como local próprio para atendimento às pessoas portadoras de 

mobilidade reduzida com teclado especial para os portadores de necessidade 
ou baixa acuidade visual. Dentro do espaço a biblioteca possui mesas 

redondas com cadeiras para estudo em grupo, salas contendo mesas 
retangulares com cadeiras para estudo em grupo em ambiente isolado, baias 

para estudo individual e acervo disposto em prateleiras. A Biblioteca está 
equipada ainda com 20 computadores para pesquisa, sendo que há 

equipamentos para favorecer o acesso aos portadores de mobilidade reduzida 
neste número. A Biblioteca conta com sistema informatizado Giz integrado a 

secretaria e tesouraria. A classificação dos livros segue o padrão DEWEY. 
Conta ainda a biblioteca com ambiente de convivência, bem como rede wi fi, 

02 banheiros sendo um adaptado para as pessoas portadoras de mobilidade 
reduzida, scaninho e armário para guardar os pertences, estando monitorada 

por sistema de câmeras. Possui boa iluminação, ventilação, higienização, 

conservação, segurança e acessibilidade. 
O acervo pertencente a Sociedade Cultural e Educacional de Itapeva é 

constituído por livros, periódicos, monografias e Cd-Rom, abaixo 
especificados: 

 
8.2. Acervo geral 

 
a-) Livros 

 Compreende um total de 29.384 exemplares, contendo assuntos das 
diferentes áreas, atendendo a necessidade informacional de nossos discentes 

em todas as áreas do conhecimento. 
Todo o acervo de livros, periódicos e monografias da biblioteca está 

informatizada com o software WAE, o qual foi implantado nos módulos de 
catalogação, consulta. 

A coleção de periódicos é composta de assinaturas (nacionais e 

internacionais), doações e permutas com os periódicos publicados e recebidos 
por esta instituição. 

Nos casos dos títulos virtuais, o acervo possui exemplares, ou assinaturas de 
acesso virtual, de periódicos especializados que suplementam o conteúdo 

administrado nas Unidades Curriculares. O acervo é gerenciado de modo a 
atualizar a quantidade de exemplares e/ou assinaturas de acesso mais 

demandadas. Adaptando-se ao  avanço da tecnologia e a limitação do tempo 
de nossos alunos, a biblioteca optou por assinar a Biblioteca Digital da Fórum 

que oferece 16 títulos de periódicos para o curso de Direito.  
O site da instituição conta com uma lista com links de acesso a periódicos 

eletrônicos, de acesso on-line e gratuito.   
 

b-) Jornais 
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No acervo da Faculdade mantida pela Sociedade Cultural e Educacional de 

Itapeva compreende um total de 01 assinatura de jornal: 
 

01. Folha de São Paulo – circulação diária 

 
c-) Vídeos, Cd’s e Dvd’s 

 
  A biblioteca da Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva 

conta com 914 (novecentos e quatorze) fitas de vídeo, 267 (duzentos e 
sessenta e sete) Cd’s e 85 (oitenta e cinco) Dvd”s.  

 
d-) Dissertações, Teses, Relatórios e Trabalhos Científicos. 

 
        O acervo da Biblioteca da Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de 

Itapeva – FAIT, compreende um total de 3765 exemplares impressos de 
Monografias, Dissertações e Trabalhos Científicos. 

Os Trabalhos de Conclusão de Curso apresentados a partir do ano de 2017, 
estão disponibilizadas on-line no site da Instituição, em um repositório 

institucional.  

 
e-) Periódicos 

 
         O acervo Biblioteca da Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de 

Itapeva – FAIT conta com periódicos assinados. A Instituição possui um acervo 
de periódicos gerais (impressos) ao redor de 17894 exemplares. A biblioteca 

conta além disso com assinaturas de periódicos eletrônicos, disponíveis via 
internet. 

 
f-) Obras de Referência Disponíveis 

 
         No acervo da Faculdade mantida pela Sociedade Cultural e Educacional 

de Itapeva, compreende um total de 214 títulos de obras de referencia. 
 

g-) Banco de dados 

 
A Biblioteca é provida de terminais de computadores modernos com acesso à 

Internet e acesso wifi para conectarem em smartphones, notbook’s e tablets. 
Os usuários também podem contar com o auxílio de uma lista de endereços 

eletrônicos disponibilizada no site da Faculdade. 
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 com acesso gratuito. 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. 
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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. 
Ainda sobre o avanço da tecnologia e a limitação do tempo de nossos alunos, 

a biblioteca optou por assinar uma Biblioteca Digital da Editora Fórum que 

oferece 16 títulos de periódicos para o curso de Direito. Adquiriu também 
recentemente uma Biblioteca Digital – SSA da Saraiva, que conta com 123 

livros digitais, acesso a periódicos eletrônicos e disponibilidade de atividades 
de acordo com a leitura, para aplicação do conhecimento na prática. 

Incentivando desta forma a prática de Metodologias ativas. 
A Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva 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 junto ao COMUT– Programa de Comutação 

Bibliográfica do IBICT - 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. 
 

8.3. Quanto a Política de Expansão e Atualização do Acervo 
 

O plano de atualização do acervo da Biblioteca se dá de duas formas: para 
proceder a atualização do acervo e para atender a expansão dos cursos. A IES 

utiliza-se de critérios próprios em conformidade com os programas das 
disciplinas dos cursos previstos e existentes, pois desta forma será possível 

usar, de forma racional e eficaz, os recursos financeiros para aquisição de 
material bibliográfico, indicado pelos Núcleos Docentes Estruturantes. 

Nas últimas décadas as bibliotecas passaram por mudanças radicais na forma 
de selecionar, adquirir e armazenar seu acervo, decorrentes da explosão 

documental apresentada, em vários suportes, constituindo-se em marco na 

história da civilização moderna. 
Com base nos estudos realizados, bem como nos objetivos estratégicos 

traçados para a formação, crescimento, manutenção e preservação do acervo, 
constantes do Plano de Ação da Biblioteca, as políticas aqui estabelecidas 

tiveram por propósito: 
-contribuir para a adequada formação do acervo, em correspondência às 

demandas da comunidade acadêmica; 
-orientar o desenvolvimento das etapas de seleção e aquisição; 

-definir critérios para a aquisição; 
-definir critérios para avaliação da coleção. 

 
8.3.1. Formação da Coleção 
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Para a formação da coleção, deverão ser observados: 
- os objetivos da Instituição; 

- perfil do egresso; 
- as indicações do corpo docente, com base nos conteúdos programáticos das 

disciplinas; 

- o indicação é adequada em relação às unidades curriculares e aos conteúdos 
descritos no PPC e está atualizado, considerando a natureza das Unidades 

Curriculares; 
- deve ser referendado por relatório de adequação, assinado pelo NDE, 

comprovando a compatibilidade, em cada bibliografia básica da UC, entre o 
número de vagas autorizadas (do próprio curso e de outros que utilizem os 

títulos) e a quantidade de exemplares por título (ou assinatura de acesso) 
disponível no acervo. 

- pesquisas em bases de dados de instituições congêneres; 
- pesquisas em bases de dados e catálogos de editoras, considerando os 

lançamentos editoriais e as áreas de interesse do FAIT. 
 

8.3.2. Seleção, Aquisição e Avaliação 
 

As políticas de formação e desenvolvimento da coleção são compostas por 

políticas de seleção, de aquisição e de avaliação, que direcionam o 
crescimento quantitativo e qualitativo da coleção de acordo com as 

necessidades detectadas junto ao Núcleo Docente Estruturante, alunos e 
professores, que funcionam como ponto central e determinante para a 

atualização e expansão do acervo. Na avaliação são consideradas a 
adequabilidade do material aos objetivos da Faculdade, a sua abrangência e 

a relevância dos assuntos cobertos pela Biblioteca. 
 

8.3.2.1. Políticas de Seleção 
 

As políticas de seleção compõem-se de critérios destinados a assegurar o 
crescimento do acervo da Biblioteca, adequadamente aos interesses 

institucionais e às necessidade dos usuários, objetivando atualizá-lo e mantê-
lo guardando o necessário equilíbrio entre os assuntos representados. 

 

Os critérios a serem utilizados na seleção são os seguintes: 
- adequação do material aos objetivos acadêmicos da IES; 

- autoridade do autor; 
- atualização do material; 

- cobertura do assunto; 
- qualidade técnica da obra; 

- idioma; 
- relevância/interesse; 

- custo. 
 

8.3.2.2. Políticas de Aquisição 
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A aquisição está intimamente ligada à seleção, ou seja, à escolha dos 
documentos que a Biblioteca pretende adquirir. 

O processo de aquisição deve obedecer aos seguintes critérios: 
- disponibilidade de recursos; 

- definição da modalidade de aquisição; 

- organização das listas de aquisição; 
- prioridades definidas na seleção. 

 
8.3.2.3. Avaliação 

 
A avaliação da coleção visa identificar a relevância e pertinência da coleção 

para o usuário, em termos quantitativos e qualitativos, no que se refere: 
- à adequação da coleção aos interesses do usuário; 

- ao uso dos itens da coleção; 
- à orientação para o planejamento da aquisição; 

- à justificativa para o a alocação de recursos financeiros destinados à 
Biblioteca. 

Para a identificação dos pontos acima referidos serão utilizados: 
- a compilação das estatísticas de empréstimos e reservas; 

- a opinião dos usuários; 

- a observação direta; 
- a aplicação de indicadores de qualidade. 

 
8.3.2.4. Critérios Para Aquisição 

 
A partir das políticas estabelecidas, a Biblioteca da FAIT adotará os seguintes 

critérios para o crescimento e atualização do acervo, em termos quantitativos 
e qualitativos: 

- quanto a novos títulos: aquisição de 5 exemplares de cada um, levando-se 
em consideração, também, a quantidade de itens já existentes na área de 

concentração objeto da aquisição; 
- quanto a títulos já incorporados ao acervo: aquisição de 2 a 4 exemplares 

de cada título, após coleta e avaliação de dados estatísticos, no que se refere 
à circulação da coleção (empréstimo domiciliar, consulta local, reserva) e uso 

do item a ser adquirido. 

 
8.3.3. Quanto a Informatização da Consulta ao Acervo  

 
Com o advento das novas tecnologias, a sociedade passa por uma grande 

transformação, à medida que esta absorve todas as inovações de caráter 
técnico-científico. 

As bibliotecas, por excelência, estão inseridas neste contexto de mudanças e 
adaptações às novas tecnologias, por serem organizações disseminadoras da 

informação, devendo assim estar aliadas a esses modernos recursos, visando 
atender com eficiência e rapidez seus usuários. 

A FAIT, ao implantar seus cursos de graduação e consequentemente sua 
Biblioteca, optou por uma unidade de informação moderna, competente, 
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adotando a automação de seus serviços, através da implantação de um 
sistema informatizado. 

 
8.3.3.1. Sistemas Automatizados 

 

A política de informatização adotada pela Faculdade, tanto no que se refere 
ao controle acadêmico como à Biblioteca, o foi juntamente com a criação e 

implantação da Instituição. Assim, visando informatizar e modernizar os 
serviços da Biblioteca, foi implantado, em 2001, o Sistema de Controle de 

Biblioteca – Giz, com o objetivo de aperfeiçoar não somente os serviços 
internos da Biblioteca mas também o atendimento aos usuários. 

O Giz é um Sistema que possibilita aos bibliotecários controlar e auditar todo 
o material bibliográfico e não bibliográfico existente no acervo, bem como 

proporcionar a descentralização dos recursos informacionais, permitindo aos 
usuários habilitados acessar, identificar e localizar o material desejado, 

verificando inclusive sua disponibilidade. 
É um Sistema que trata a informação de modo abrangente, permitindo o 

gerenciamento de todo o acervo e gerando a integração do usuário com a 
informação, através de computadores instalados na Biblioteca, incluindo a 

consulta online. Que permite aos usuários o acesso em diferentes lugares e 

em diversos meios de comunicação, podendo a busca ser feita através de 
Computadores pessoais, celulares, tablets, etc.) 

O Giz possui módulos, com funções distintas, integrados em termos de 
estrutura de dados, possibilitando: 

- cadastrar usuários – recebe os dados que identificam os usuários, 
incorporando-os à base de dados dos usuários, para posterior recuperação; 

- cadastrar documentos – processa tecnicamente o material, ou seja, codifica 
os documentos, transcreve os dados, incorporando-os à base de dados do 

acervo; 
- emprestar material – recebe pedido de empréstimo, consulta disponibilidade 

no acervo, verifica datas de devolução do material já emprestado, solicita 
devoluções atrasadas, dá baixa nos empréstimos que foram devolvidos, 

efetiva e cadastra empréstimos; 
- reservar material – cadastra as reservas, verifica datas de reservas, cancela 

reservas com desistência e verifica disponibilidade de material; 

- recuperar informações – recupera todas as informações referentes ao 
acervo, aos usuários, aos empréstimos, às reservas e às estatísticas do 

Sistema; 
- atualizar o Sistema – mantém as bases de dados atualizadas, quanto aos 

dados dos usuários, do acervo e da circulação; 
- emitir relatórios – emite diversos relatórios, como os de autor, título, 

assunto, código, usuários, entre outros; 
 

Em relação a entrada e saídas, o Giz possui como: 
a) Entradas: 

O Sistema é atualizado através de telas, pelos responsáveis credenciados pela 
Biblioteca. A atualização é realizada através das operações inclusão, exclusão 

e alterações. 
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b) Saídas: 
O Sistema oferece vários tipos de saída, a saber: 

- recuperação online de todas as telas; 
- consultas diversas em relação ao acervo, usuários e circulação; 

- emissão de listagens/relatórios; 

 
O Giz é composto de dois módulos, subdividindo-se em vários submódulos, 

gerando uma gama de opções para os bibliotecários e usuários, assim 
constituídos: 

• Módulo Manutenção – Submódulos: 
a) empréstimo; 

b) devolução; 
c) reserva; 

d) usuário – cadastro e banco de dados; 
e) acervo; 

f) relatórios; 
g) cadastro de: 

- operadores; 
- tipos de documentos; 

- editora; 

- idioma; 
- aquisição; 

- cursos; 
- situação; 

- parâmetro. 
• Módulo Pesquisa – Submódulos 

- autor; 
- título; 

- assunto. 
 

8.3.3.2. Acesso a Redes de Informação 
 

No tocante ao acesso a redes de informação esta Biblioteca dispõe, através 
da INTERNET, de acesso online a várias redes de informação, tais como: 

BIREME – acesso às bases MEDLINE e LILACS, com direito a cópia do material 

através do SCAD; 
BIBLIOTECA VIRTUAL DE SAÚDE – através do Prossiga, acessa várias bases 

na área da saúde, tais como: 
BIBLIOTECA COCHRANE; 

PAHO – Acervo da biblioteca da OPAS; 
ADOLEC – saúde da adolescência; 

AdSaúde – administração de serviço de saúde; 
 

8.3.3.3. Materiais e Equipamentos 
 

A Biblioteca possui materiais e equipamentos de última geração, no sentido 
de garantir a operacionalização do Sistema de Automação da Biblioteca, bem 

como a utilização das Bases de Dados e conectar a Biblioteca à Internet, 
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objetivando propiciar aos seus usuários a convivência com as novas 
tecnologias da informação, como uma instituição atualizada e moderna, que 

estimula a pensar, a criar, a criticar, a ousar e compreender os avanços 
científicos e tecnológicos. 

 

  Microcomputadores (20 unidades)- para os usuários / pesquisas. 
Microcomputadores (04 unidades)- para usuários de uso interno 

Impressora HP Office7Jet Pro8610 (1 unidade) 
 Impressora Bematech para empréstimo (2 unidades) 

Estabilizador de Tensão 1 KVA A 220/110V (3 unidades) 
Softwares: 

Sistema de Controle de Biblioteca –Giz 
Sistema Operacional Windows 10. 

 
8.3.3.4. Serviços 

 
A Biblioteca oferece os seguintes serviços: 

• consulta para o público em geral, com ênfase para a demanda da 
comunidade acadêmica; 

• empréstimo domiciliar; 

• empréstimo entre bibliotecas; 
• treinamento de usuário, utilizando todos os recursos da Biblioteca: bases 

locais, bibliotecas virtuais, bases de dados e o uso de metodologias de 
recuperação de informação, etc.; 

• comutação bibliográfica através do COMUT/IBICT, com pesquisa na base do 
CCN – Catálogo Coletivo Nacional e do exterior através da BIREME/SCAD, com 

pesquisa em base nacionais e internacionais, como: MEDLINE, LILACS, PAHO, 
etc.; 

• levantamento bibliográfico; 
• exposições; 

• disseminação seletiva da informação: 
- circulação de periódicos; 

-  sumários correntes; 
• normalização de trabalhos técnicos científicos elaborados pelos docentes, 

técnicos e discentes da Faculdade. 

• administra O Uso de Recursos Audiovisuais da Instituição 
 

8.3.3.5. Horários de funcionamento da Biblioteca 
 

De segunda-feira à sexta-feira das 8:00 às 22:00 horas e aos sábados das 
8:00 as 16:00 horas. 

 
8.4. Quadro de Funcionários 

 
Sua equipe é composta atualmente, por uma bibliotecária devidamente 

registrada no Conselho Regional de Biblioteconomia – CRB/8, uma auxiliar 
administrativa; uma estagiária e um menor aprendiz. 
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Os funcionários são responsáveis por garantir os serviços de processamento 
técnico, controlar a organização e circulação do acervo, bem como dar suporte 

e garantir um atendimento de qualidade aos usuários da biblioteca.   
 

8.5. ACERVO DO CURSO DE ODONTOLOGIA 

 
8.5.1. Bibliografia Básica 

 
O acervo de livros da bibliografia do curso de graduação em Odontologia 

da FAIT está tombado e cadastrado no sistema de informatização da 
Biblioteca. A bibliografia básica é adequada em relação às unidades 

curriculares e aos conteúdos descritos neste projeto pedagógico, passando 
por constante processo de atualização e validação pelo NDE, estando 

compatível com o número de vagas autorizadas e a quantidade de exemplares 
por título por alunos. 

 
8.5.2. Bibliografia Complementar 

 
O acervo de livros da bibliografia do curso de graduação em Odontologia 

da FAIT está tombado e cadastrado no sistema de informatização da 

Biblioteca. A bibliografia complementar é adequada em relação às unidades 
curriculares e aos conteúdos descritos neste projeto pedagógico, passando 

por constante processo de atualização e validação pelo NDE, estando 
compatível com o número de vagas autorizadas e a quantidade de exemplares 

por título por alunos.  
 

8.5.3. Biblioteca Digital 

 

Este ambiente virtual permite ao docente e ao discente ler as 

obras disponíveis, adicionar notas e marcadores aos livros e também baixar a 
obra offline para ler em seu dispositivo móvel, de onde ele estiver. A Saraiva 

ainda disponibiliza livros impressos para cada assinatura vigente, de acordo 

com as disciplinas cursadas, na correspondência de um título para cada 
disciplina em que os alunos estiverem matriculados. 

Para ter acesso a Biblioteca Digital, cada usuário recebe um número de 
login e senha, o link fica disponível no site da FAIT e pode ser acessado de 

qualquer lugar que o usuário esteja. 
Uma das grandes vantagens dessa Biblioteca Digital são as atividades 

de aprendizagem (por disciplina) que é um excelente mecanismo para 
verificação do desenvolvimento de habilidades e conteúdos que o aluno de 

farmácia deve ter. Desta forma, nesse ambiente o professor da disciplina pode 
propor atividades relacionando: livros, artigos, links de vídeos, filmes ou sites 

para que os alunos possam fazer a interrelação nas atividades, indo de 
encontro com a proposta pedagógica da FAIT que é incentivar o aluno a 

desenvolver o intelecto e atividades práticas por meio de Metodologias Ativas. 
A SSA conta também como uma lista de Periódicos, importantes para a 

pesquisa, com assuntos dos mais diversos temas, em revistas altamente 

conceituadas indexadas no Portal da Scielo. 
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8.6. Acessibilidade dos serviços 
 

 Catálogo eletrônico do acervo para consulta local; 

 Acesso disponível pela internet aos serviços; 
 Orientação e apoio aos alunos e professores na normalização de trabalhos 

Acadêmicos; 
 Sistema de reserva das bibliografias, utilizadas nos cursos; 

 Horário de funcionamento diário e ininterrupto; 
 Livre acesso ao acervo, possibilitando ao usuário o manuseio das obras; 

 Acessibilidade para portadores de necessidades especiais; 

 Acessibilidade ao site e à Página Web da Biblioteca; 
 Manual de Normalização para Apresentação de Trabalho Científico; 

 Pesquisa bibliográfica; 
 Empréstimo domiciliar automatizado; 

 Reserva e renovação pela internet. 

 

9. AUTOAVALIAÇÃO 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.  

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 
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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.  
E, como Instituição integrante da rede de Educação Superior, 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. 

O Processo de Autoavaliação Institucional elaborado sob a coordenação 
da Comissão Própria de Avaliação (CPA) da FAIT é significativo, e para isso 

baseia-se em questões relativas a cada uma das dimensões a ser avaliada 
através das principais funções da avaliação: diagnóstica, formativa e 

somativa. 
Tais funções visam, respectivamente: a garantia de autoconhecimento, 

a participação da comunidade e socialização de informações, a criação de 
subsídios aos avaliadores externos e à comunidade para revisão de políticas, 

programas e projetos institucionais.  

O Processo 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 do SINAES, bem como as características institucionais e sua 

experiência avaliativa, interna e externa. 
Nesse Processo 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 institucional, instaurando-se paulatinamente uma cultura 
avaliativa inerente ao exercício das funções educativas, tanto administrativas 

quanto pedagógicas. 

O envolvimento e a participação dos docentes, alunos e funcionários 
também é fundamental para dar credibilidade e legitimidade à Avaliação 

Institucional. 
A FAIT 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 
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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. 

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 Faculdade. 

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 autogestão, em que os resultados obtidos 
forneçam, continuamente, subsídios necessários à reflexão e revisão de 

políticas, programas e projetos acadêmico-institucionais. 

 

9.1. PROJETO DE AUTOAVALIAÇÃO 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 

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.  
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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.  
A Avaliação Institucional constitui-se no processo de acompanhamento 

da vida acadêmica, o que supôs a análise simultânea de suas esferas de 
atuação: ensino, pesquisa e extensão, que 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; 
• aplicação: subsidia permanentemente a tomada de decisões na 

instituição. 
 

9.2. Metodologia  
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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, proposto e elaborado 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. 

Tais funções visam, respectivamente: à garantia de autoconhecimento; 
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 desenvolvimento das atividades acadêmicas de avaliação e 
acompanhamento institucional é permanente. 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.fait.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 Autoavaliação, bem como a elaboração 

do Relatório Final e sua posterior divulgação. 

A Faculdade FAIT valoriza a importância da autoavaliação como 
processo contínuo que permite a Instituição aprofundar um olhar sobre o 

trabalho que desenvolve de forma mais eficiente e efetivo, identificando 
permanentemente sua dinâmica, seu modo de inserção na sociedade e o 

significado de seu trabalho como recursos para a realimentação de seus 
programas, projetos e compromissos.  

A CPA da Faculdade FAIT funciona de acordo com as diretrizes da Lei nº 
10.861/2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES). Dedica-se ao monitoramento de processo de diagnóstico 
e aprendizagem que permita conhecer a Instituição para assegurar a 

compreensão das dificuldades que se apresentam, dos equívocos que se 
processam e, sobretudo, potencializar as condições necessárias para 

desenvolver um trabalho de excelência.  
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Em 2018, as ações da CPA foram realizadas conforme planejado, tendo 
suas reuniões sido realizadas trimestralmente, nas datas programadas, e com 

registro de atas de tudo quanto discutido e decidido. Os resultados observados 
pela CPA são apresentados anualmente para toda a comunidade acadêmica 

em palestras previamente agendadas. Os resultados das autoavaliações 

serviram de subsídio ao planejamento de novas ações voltadas ao 
desenvolvimento institucional, sempre submetido à aprovação final pelo 

Conselho Superior da Faculdade. Além disso, esses resultados ajudam em 
revisões dos procedimentos acadêmicos e administrativos quanto aos 

aspectos que foram identificados como deficitários, conforme diversos relatos 
feitos ao longo deste Relatório.  

A principal ferramenta para obtenção de dados para o planejamento da 
CPA são as Pesquisas Institucionais. Elas foram realizadas e envolveram a 

avaliação da Instituição pelos corpos discente, docente e técnico-
administrativo. Essas pesquisas são fundamentais para o processo de 

autoavaliação institucional, pois ajudam a traçar um panorama da percepção 
de cada um desses segmentos quanto ao funcionamento da IES.  

As Pesquisas são realizadas online, em ambiente Web, por meio de 
formulários próprios. Há quatro tipos de questionários: professor avalia a 

Instituição, corpo técnico-administrativo avalia a Instituição, aluno avalia a 

Instituição e aluno avalia os professores. Os resultados da Pesquisa 
Institucional são processados e consolidados pela equipe do Núcleo de 

Tecnologia da Informação e Comunicação da FAIT e, posteriormente, 
analisados pela CPA. Eles estão disponíveis podendo ser consultados pelos 

membros da comunidade acadêmica a qualquer tempo. Em 2018, dentre os 
1.678 alunos que compõem o corpo discente da Faculdade, 82% responderam 

à Pesquisa Institucional, correspondendo a 1.375 alunos. Entre os 88 
professores, 94% desses tiveram participação na Pesquisa.  

 

9.3. Dimensões 
 

Conforme estabelece o Artigo 3º da presente Lei do SINAES, dez 

dimensões institucionais devem ser consideradas na avaliação da qualidade 
de uma Instituição de Ensino Superior (IES), que, resumidamente são: a 

missão e o plano de desenvolvimento institucional; a política de ensino, 
pesquisa, 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.  
Priorizando os indicadores internos que são relevantes para 

desenvolvimento da instituição, os objetivos a serem atingidos de acordo com 
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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.  

   

9.4. COMISSÃO PERMANENTE DE AUTOAVALIAÇÃO DA FAIT – 

CPA 
 

A Comissão Permanente de Autoavaliação – 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 



 
 

184 

 
 

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 

os subsídios necessários à reflexão e revisão de políticas, programas e 
projetos que favoreçam os processos de autogestão 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.  

 
 

9.5. 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: 

- 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; 
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- 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 acadêmica. 

 

9.6. 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 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.  
 

9.7. 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:  
a-) 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:  

- autoavaliação – coordenada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) de 
cada IES, a partir de 1° de setembro de 2004;  
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- avaliação externa – realizada por comissões designadas pelo INEP, segundo 
diretrizes estabelecidas pela CONAES.  

 
b-) Avaliação dos Cursos de Graduação (ACG) – avalia os cursos de graduação 

por meio de instrumentos e procedimentos que incluem visitas in loco de 

comissões externas. A periodicidade desta avaliação depende diretamente do 
processo de reconhecimento e renovação de reconhecimento a que os cursos 

estão sujeitos.  
 

c-) 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. 

 

9.8. 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-aprendizagem. 

Orientarão os planos de ensino e de cursos e serão discutidos com os parceiros 
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.  

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 
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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. 

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 da Instituição de Ensino 

Superior; 
- 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 FAIT, 

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 a 

realimentação 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. 
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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 da IES, 
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 universitária, servindo 

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

 

9.9. PLANO DE AÇÃO 

 
Após o encaminhamento do relatório geral à Direção da FAIT, a Direção 

e os Coordenadores de Cursos elaboram 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 Institucional-PDI. 

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. 

 

9.10. GESTÃO DO CURSO 
 

A gestão do curso de Odontologia é planejada considerando a 
autoavaliação institucional e os resultados das avaliações externas como 

insumos para o aprimoramento continuo do Planejamento do Curso. 
O Plano de Gestão é o instrumento elaborado para ser norte nas ações 

de planejamento onde se contemplam as metas a serem atingidas a curto, 
médio e longo prazo. Tais metas e ações são elaboradas em função dos 

objetivos a serem atingidos pelo curso, de acordo com o seu Projeto 
Pedagógico. 

Com esta proposta, tal documento, a ser compartilhado com a 
comunidade acadêmica, se torna importante meio de apoio ao coordenador 

do curso no planejamento estratégico das atividades acadêmicas previstas 
para o semestre letivo em acordo com as decisões emanadas pelo Núcleo 

Docente Estruturante e pelo Colegiado do curso. Junte-se a isso o fato de que 
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a participação ativa de todos os docentes pertencentes a esses órgãos 
colegiados, torna o referido plano exequível. 

Partindo do Projeto Pedagógico do Curso, o Plano de Gestão é 
estruturado também com base em instrumentos complementares de 

planejamento para áreas específicas, de acordo com as diversas áreas de 

atuação. 
O Plano é desenvolvido com dinâmicas, etapas e cronogramas flexíveis. 

Assim, sua execução configura-se como atividade conjunta dos elementos 
envolvidos, em que as responsabilidades e os objetivos são partilhados de 

forma conjunta. Compartilhar com a equipe e a comunidade os sonhos, as 
esperanças, as dúvidas e os anseios surgidos na busca de mudanças é uma 

das formas de construir uma nova realidade.  
Um curso que busca se aperfeiçoar cada vez mais na busca da 

excelência, como o curso de Bacharelado em Odontologia da FAIT deve 
enfrentar o desafio de formar cidadãos com competência para contribuir com 

o avanço do conhecimento em suas áreas, tornando-os capazes de 
compreender a realidade regional, nacional e mundial e, consequentemente, 

a dissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão.  
O curso se consolida na instituição como capaz de colaborar para o 

desenvolvimento de Itapeva/SP, objetivando colocar cada dia mais 

profissionais competentes no mercado de trabalho. A respeitabilidade da IES 
da qual o presente curso faz parte é visível, pois esta não mede esforços para 

enveredar pelo caminho próprio das escolas de nível superior: ensino-
pesquisa-extensão.  

 
 

10. FORMAS DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO 
PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO TRABALHO DOCENTE E 
AUTOAVALIAÇÃO DO CURSO 

 

 
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, Núcleo Docente Estruturante – 

NDE, Políticas de Qualificação Continuada do Corpo Docente e a Comissão 
Própria de Autoavaliação – CPA. 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 abaixo apresentados. 

 
 

10.1. Núcleo de Ensino 
 

Tendo em vista a melhoria constante dos processos de ensino-
aprendizagem, o Núcleo de Ensino da FAIT - NUEN realiza o acompanhamento 
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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 de extensão, dos trabalhos de 

conclusão de curso, estágios supervisionados e em orientações pedagógicas 
na rotina das salas de aulas, acompanhando junto aos professores o seu 

aproveita. 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-

aprendizagem e do cronograma das aulas, bem como dos materiais 
de leituras prévias às aulas, a serem postadas na plataforma  “Google 

Education”. 
 abordagem por parte do professor do conteúdo conforme previsto no 

cronograma do plano de ensino-aprendizagem, 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;  

 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.  
 

10.2. DIREÇÃO ACADÊMICA 
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A Direção Acadêmica da FAIT é gerenciada pela Direção Geral, que é 
assessorada diretamente pela 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. 
 

10.3. COORDENAÇÃO DE CURSOS 
 

Os coordenadores de cursos são os elos entre o corpo docente e a 
direção da Instituição. Atendem os docentes diariamente pessoalmente, via 

e-mail e demais meios de comunicação digital, e através deste trabalho obtém 
um feedback das diversas atividades propostas aos alunos. Identificam 

também as dificuldades apresentadas pelos professores e acompanham e 
validam o planejamento das ações docentes. 

Desenvolvem suas atividades através das seguintes ações: 
 Atender ao professor diariamente; 

 Ministrar, juntamente com o NUEN, as microcapacitações diárias para o 
corpo docente; 

 Reunir-se mensalmente com representantes de classe ou agentes 
multiplicadores de informações – AMIs; 

 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; 
 Participar das reuniões de colegiado de curso e de gestão acadêmica, 

além das reuniões dos outros órgãos colegiados da Instituição. 
 

10.4. Avaliação do Curso e da Instituição 
 

10.4.1. Avaliação da Instituição pelos Discentes - Quesitos 

 

O Projeto de Autoavaliação Institucional, proposto e elaborado 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. Tais funções visam, respectivamente: à garantia de 

autoconhecimento; 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.  
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10.4.2. Avaliação do desempenho dos alunos nas atividades de ensino 
e de aprendizagem – Quesitos 

 
A avaliação do processo de ensino e de aprendizagem da FAIT 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), sem necessidade de recuperação. O aluno que não atingir média 7,0 

(sete) deverá participar da recuperação havendo a necessidade de atingir a 
média mínima 5,0 (cinco) para que seja aprovado. 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. 

 

10.4.3. Avaliação docente sobre a instituição e sobre o corpo discente 

– Quesitos 
 

A principal ferramenta para obtenção de dados para o planejamento da 
CPA são as Pesquisas Institucionais. Elas são realizadas e envolvem a 

avaliação da Instituição pelo corpo docente. Essas pesquisas são 
fundamentais para o processo de autoavaliação institucional, pois ajudam a 

traçar um panorama da percepção de cada um desses segmentos quanto ao 
funcionamento da IES. As Pesquisas são realizadas online, em ambiente Web, 

por meio de formulários próprios. Há três tipos de questionários: professor 
avalia a Instituição, corpo técnico-administrativo avalia a Instituição, aluno 

avalia a Instituição, aluno avalia os professores. 
 

10.4.4. Avaliação Institucional sob a ótica do egresso 

 

Essas pesquisas são fundamentais para o processo de autoavaliação 
institucional, pois ajudam a traçar um panorama da percepção de cada um 

desses segmentos quanto ao funcionamento da IES pela ótica do egresso. As 
Pesquisas são realizadas online, em ambiente Web, por meio de formulários 

próprios.  
 

10.4.5. Avaliação dos sistemas e processos administrativos 

 

Faculdade FAIT valoriza a importância da autoavaliação como processo 
contínuo que permite a Instituição aprofundar um olhar sobre o trabalho que 

desenvolve de forma mais eficiente e efetiva, identificando permanentemente 
sua dinâmica, seu modo de inserção na sociedade e o significado de seu 

trabalho como recursos para a realimentação de seus programas, projetos e 
compromissos. A CPA da Faculdade FAIT funciona de acordo com as diretrizes 

da Lei nº 10.861/2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior (SINAES). 
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10.4.6. Participação da Comunidade Acadêmica, Técnico-
administrativos no Processo de Auto Avaliação Institucional  
 

 

Dedica-se ao monitoramento de processo de diagnóstico e aprendizagem 
que permita conhecer a Instituição para assegurar a compreensão das 

dificuldades que se apresentam, dos equívocos que se processam e, 

sobretudo, potencializar as condições necessárias para desenvolver um 
trabalho de excelência. Os resultados ajudam em revisões dos procedimentos 

acadêmicos e administrativos quanto aos aspectos que foram identificados 
como deficitários, conforme diversos relatos feitos ao longo deste Relatório. A 

principal ferramenta para obtenção de dados para o planejamento da CPA são 
as Pesquisas Institucionais. Elas serão realizadas e envolvem a avaliação da 

Instituição pelos corpos discente, docente e técnico-administrativo. Essas 
pesquisas são fundamentais para o processo de autoavaliação institucional, 

pois ajudam a traçar um panorama da percepção de cada um desses 
segmentos quanto ao funcionamento da IES. As Pesquisas são realizadas 

online, em ambiente Web, por meio de formulários próprios. Há três tipos de 
questionários: professor avalia a Instituição, corpo técnico-administrativo 

avalia a Instituição, aluno avalia a Instituição, aluno avalia os professores.  
 

10.4.7. Resultados e Divulgação dos Resultados das Avaliações  
 

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. 
 

10.4.8. Apuração e Análise dos Dados 

 

Os resultados da Pesquisa Institucional são processados e consolidados 
pela equipe do Núcleo de Tecnologia Informação e Comunicação, 

posteriormente, analisados pela CPA. Eles estão disponíveis podendo ser 
consultados pelos membros da comunidade acadêmica a qualquer tempo.  

 

10.4.9. Utilização dos Resultados das Avaliações  

 
Todos os resultados obtidos pela CPA, e suas recomendações são 

divulgadas aos Mantendedores, por intermédio de reunião própria, sendo que 
a partir dos resultados podem os Mantenedores realizar o planejamento 

financeiro para o ano letivo, tendo como objetivo atender as recomendações 
advindas do relatório de autoavaliação. Podemos desta feita, citar como 
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evolução de infraestrutura a construção de salas de aula, blocos, ampliação 
do laboratório de informática, e a rede de internet. Bem como podemos citar 

como forma de evolução no ensino a busca por novos cursos de graduação, e 
a abertura dos cursos de pós-graduação. A área de extensão é uma das mais 

beneficiadas, onde os cursos têm se dedicado muito com o apoio dos 

Mantenedores, vindos sempre a atender aos anseios dos cursos bem como da 
sociedade como um todo. 

 

10.5. Avaliação do Projeto Pedagógico do Curso 
 

O Projeto Pedagógico passa por constante processo de 

acompanhamento e avaliação pelo Núcleo Docente Estruturante, com a 

finalidade precípua de mantê-lo adequado às Diretrizes Nacionais do Ministério 
da Educação, bem como as novas demandas e exigências do mercado de 

trabalho. O Colegiado de Curso é responsável pela execução do projeto 
pedagógico, por acompanhar e avaliar as atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. Deliberar sobre planos de ensino, projetos de pesquisa, programas 
de extensão, indicação, seleção e avaliação de docentes, aproveitamentos de 

estudo e adaptações de alunos transferidos. Propõe medidas para o 
aperfeiçoamento e melhoria da qualidade do ensino, pesquisa e extensão.  

Para alcançar a excelência no ensino da graduação, prioriza-se a 
constante reformulação e atualização curricular dos conteúdos e da 

bibliografia, tomando-se como parâmetros para as atualizações os resultados 
dos processos de avaliação das disciplinas, decorrente dos Programas de 

Avaliação Externa. Além de avaliar as habilidades e competências solicitadas 
socialmente, a atualização leva em conta que os profissionais egressos do 

curso devem ser capazes de assumirem posições de liderança em seu meio e 

de absorver rapidamente novos conceitos das respectivas áreas de atuação, 
tornando-se reconhecidamente indivíduos com alto nível de educação superior 

no sentido, mais nobre do termo. 



 
 

196 

 
 

ADENDO AO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE 
ODONTOLOGIA 

 
 

APRESENTAÇÃO 
 

O presente adendo tem por finalidade estabelecer a Metodologia de 

Ensino por Acesso Remoto - EAR para os cursos de graduação da Faculdade 

de Ciências Sociais Agrárias de Itapeva - FAIT, fundamentado nas Portarias 

do MEC nº 343, de 17 de março de 2020, nº 345, de 19 de março de 2020, e 

nº 473, de 12 de maio de 2020. nº 544 de 17 de junho 2020, que autorizam, 

em caráter excepcional, a substituição das disciplinas realizadas na 

modalidade presencial por aulas remotas que utilizem meios e tecnologias de 

informação e comunicação, em tempo real para cumprir com o período letivo. 

Assim, o NDE - Núcleo Docente Estruturante - do Curso estabelece que 

o Projeto Pedagógico do Curso vigente será executado na íntegra através o 

EAR (Ensino por Acesso Remoto) e serão adaptadas Metodologias e 

ferramentas para substituir as disciplinas presenciais por atividades remotas 

através de aulas que utiliza meios e tecnologia de informação e comunicação 

em tempo real nas aulas teóricas e práticas no primeiro semestre e na 

modalidade EAR para aulas teóricas e modalidade presencial nas aulas 

práticas e estágios supervisionados no segundo semestre, de acordo com o 

Plano de Contingência Institucional. 

 

METODOLOGIA, FERRAMENTAS E AVALIAÇÃO UTILIZADOS 
PARA O CURSO DE ODONTOLOGIA NA MODALIDADE EAR 

 

Os Cursos da FAIT desenvolveram todo o Projeto Pedagógico do Curso 

em caráter excepcional através do EAR (Ensino por acesso remoto) para as 

aulas teóricas e práticas (respeitando as peculiaridades do curso e das DCNs) 

no primeiro semestre, utilizando a metodologia de ensino e aprendizagem 

através do uso de diversas plataformas, recursos e aplicações digitais, tais 

como o Ambiente Virtual de Aprendizagem através da Plataforma  “Google 

Education”, Área do Professor, WhatsApp, Redes Sociais e e-mail. No segundo 

segundo semestre, as aulas teóricas permanecerão ne Ensino de Acesso 

Remoto – EAR e as aulas e atividades de Estágio Supervisionado realizar-se-

ão na modalidade de ensino presencial atendendo ao estabelecido no Plano 

de Contingencia Institucional de acordo com a legislação Federal, Estadual e 

Municipal. 

O material didático será disponibilizado através da Plataforma  “Google 

Education” e a metodologia aplicada priorizará a interação e a comunicação 
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entre os docentes e discentes durante o período de aula. Quanto ao método 

de ensino e aprendizagem, serão utilizados os itens educacionais de base, 

como a utilização de bibliografia de apoio, artigos científicos, guia de estudo 

relacionado ao texto, vídeos de domínio público, vídeo aulas de autoria do 

professor, slides (Power Point) da aula para contextualização do assunto, que 

serão disponibilizadas aos discentes.  

A construção do conhecimento será realizada a partir apropriação do 

aluno de todo o material disponibilizado e confirmado através das avaliações 

que farão parte de todas as aulas, sendo este um momento de assimilação do 

conteúdo, esclarecimento de dúvidas e preparação para o próximo encontro, 

de forma que os docentes devem atingir os objetivos gerais e específicos, 

competências e habilidades, perfil profissional do egresso e a avaliação da 

aprendizagem através de todas as ferramentas apresentadas acima. 

Para o êxito do Ensino de Acesso Remoto – EAR estabelecido e elaborado 

pela Instituição, o NDE e o Coordenador concomitantemente com os docentes 

e AMIS, criará salas de aula virtuais no WhatsApp, composta por todos os 

alunos matriculados nas diferentes disciplinas, e através deste grupo 

acontecerá o controle de presença em horários reais de aula do curso. 

O acompanhamento das aulas remotas também será realizado pelos 

representantes da Comissão Própria de Avaliação – CPA, vinculada ao Núcleo 

de Ensino - NUEN, composta por colaboradores da IES com o objetivo de 

acompanhar as aulas e apontar fragilidades e potencialidades na metodologia 

e nas ferramentas pedagógicas, através de um relatório que apontará as 

fragilidades encontradas, sendo estas informações base para análise do 

Coordenador do Curso e pelo NDE, que os utilizarão como instrumentos de a 

avaliação e aprimoramento do EAR.  

O NDE e o Coordenador do Curso serão responsáveis pelas atividades 

de ensino do Curso, e realizarão o controle das atividades de ensino, 

manutenção e suporte aos docentes e discentes, assim como a compreensão 

e a transmissão real à comunidade acadêmica das informações e normas da 

Direção, com auxílio do NDE, Colegiado e Núcleos de Apoio da IES durante o 

Ensino por Acesso Remoto – EAR.  

Esse acompanhamento do NDE,  Coordenador do curso e do NUEN, em 

tempo real das aulas remotas, objetiva favorecer a identificação e correção 

de possíveis erros e acompanhar a participação dos discentes, através dos 

registros de presença, buscando o contato imediato do aluno para saber o 

motivo da falta.  

O Coordenador, em parceria com o Núcleo de Ensino (NUEN), oferecerá 

micro capacitações diárias aos seus docentes sobre inovações a serem 

implantadas no EAR, e o Núcleo de Tecnologia da IES (NUTIC), será 

responsável pelo suporte em relação ao uso das ferramentas que serão 
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fundamentais para o sucesso das aulas remotas, evidenciando a manutenção 

da comunicação e oferecendo respostas rápidas as dificuldades apresentadas. 

Ademais, a Coordenação do Curso e o Núcleo de Ensino (NUEN) atuarão 

no suporte aos docentes na preparação do material didático e na publicação 

nas plataformas digitais. Na sequência, acompanharão em tempo real, a 

realização da aula remota, auxiliando os docentes e discentes na resolução 

dos problemas, procurando manter os docentes e discentes motivados e 

estimulados na compreensão mútua do conteúdo, como também na busca de 

novas didáticas e ferramentas que possam colaborar para esse objetivo.  

O NDE (Núcleo Docente estruturante) do Curso de Arquitetura e 

Urbanismo durante todo esse período avaliará todo o desenvolvimento do 

Ensino por Acesso Remoto – EAR, e apresentará estratégias pedagógicas, 

metodológicas a fim de promover ajustes importantes para que houvesse 

êxito no processo de ensino e aprendizagem.  

Estabeleceu-se ainda, que quanto a Avaliação do aluno esta será 

alterada para se adaptar ao Ensino por Acesso Remoto – EAR e a participação 

dos alunos nas atividades realizadas serão consideradas como parte 

integrante do processo avaliatório de acordo com os objetivos e as 

competências propostas, utilizando-se para elevar o percentual de 

participação dos mesmos da utilização constante de metodologias ativas e 

aulas dinâmicas que despertem no aluno o interesse e a motivação necessária 

para aprender. 

 


