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APRESENTAÇÃO 

 

 

Como disse Padre Antônio Vieira, “Para falar ao vento, bastam palavras; para falar ao coração, 

são necessárias obras” 

Sentimos tamanha emoção em ver materializada a missão da Faculdade Santa Teresa, que, 

ao conhecê-la, pudemos identificar-nos imediatamente com toda a trajetória educacional do Grupo 

que mantém esta Faculdade e percebemos o compromisso com a educação, compromisso este 

que pretendemos dar continuidade. 

Assumimos, assim, a tarefa de transformar os alunos em profissionais com princípios 

humanísticos e éticos, tendo em vista a responsabilidade social e o necessário desenvolvimento 

da Amazônia. 

A Faculdade recebe o nome de Santa Teresa, mulher inovadora, que, mesmo religiosa, 

revolucionou e tornou-se empreendedora incansável na busca da realização da sua missão. 

Assim, como Santa Teresa, a Faculdade levará o conhecimento, a ousadia, a inovação e o 

empreendedorismo como marcas para o desenvolvimento e formação dos alunos. 

Agradecemos a todos que fizeram e fazem parte deste sonho e saudamos a iniciativa de nossos 

Mantenedores, que têm 

construído um legado singular para a nossa cidade e para as futuras gerações. 

Para os nossos alunos, e a sociedade Amazonense, diante de tantos desafios, reafirmamos o que 

nos legou Santa Teresa: “Ter coragem diante de qualquer coisa na vida, 

Essa é a base de tudo”. 
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1. AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL.  

1.1 Projeto de Autoavaliação institucional 

A legislação educacional vigente para o ensino superior coloca a avaliação como uma 

dimensão fundamenta para a regulação do Sistema de Oferta deste nível de Ensino. A avaliação é 

um ato continuo que perpassa todas as dimensões do ensino superior, incluindo as instituições 

em seu amplo aspecto. Quer seja por meio das avaliações e índices externos, que por meio dos 

índices internos, onde a Comissão Própria de Avaliação tem relevante papel. 

O ato de avaliar é considerado um dos pilares do ensino superior hoje, pois é justamente a 

existência de processos de avaliação internos e externos – rigorosos e transparentes, que 

garantem a sociedade o acesso as informações fundamentais acerca da qualidade das 

instituições públicas e privadas de ensino. Mais especificamente no Ensino Superior, a avaliação 

assume uma dimensão de indutora de qualidade segundo parâmetros nacionais, os quais as 

instituições devem observar.   

Assim, mais do que uma simples tomada de opinião, seguindo uma tradição democrática 

de ensino superior com gestão participativa reafirmada pela LDB9394.1996 e por todas as 

legislações que se seguiram, a autoavaliação deve atender: 

 
Às necessidades institucionais, como instrumento de gestão e de ação 
acadêmico-administrativa de melhoria institucional, com previsão de uma 
etapa de sensibilização de todos os segmentos da comunidade acadêmica 
para a sua relevância, assim como a apropriação de seus resultados por 
esses segmentos”. (INEP. INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO 
INSTITUCIONAL EXTERNA Presencial e a Distância 
CREDENCIAMENTO, 2017). 

 

Nesta direção o Projeto de Autoavaliação Institucional da Faculdade Santa Teresa, busca 

atender estas necessidades referidas nos instrumentos de avaliação, ofertando indicadores que 

ofertem a direção da gestão no processo de tomada de ações acadêmico-administrativas com o 

fito da melhoria institucional continua. O desenvolvimento desde projeto vai desde a etapa de 

sensibilização até a total compreensão e apropriação dos resultados por toda a comunidade 

acadêmica. 

Assim, o Projeto de Autoavaliação Institucional da Faculdade Santa Teresa para cumprir 

esta finalidade anunciada, se baseia em quatro nortes que servem de alicerce ao processo de 

realização da autoavaliação no espaço institucional. É de suma importância que todos os atores 

sociais que circulam, e exercem suas atividades no âmbito da IES, compreendam que a 

participação responsável é o melhor caminho para a construção de processos de gestão 

baseados no respeito, na ética e no profissionalismo. A seguir apresentamos os eixos que 

sustentam as nossas práticas de gestão. São eles:  



8 

 

 

 

 

Além destes eixos citados acima, o Projeto de Autoavaliação da FACULDADE SANTA 

TERESA, foi desenvolvido tendo em vista dois valores fundamentais e indissociáveis ao nosso 

ver: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMOCACRIA, participação Coletiva 
na construção dos processos 
institucionais, por meio da avaliação, 
com vista ao alcance dos objetivos 
institucionais, missão e valores. 

ÉTICA processo de autoavaliação 
calcado na transparência e 
rigorosidade metodológica no 
tratamento e divulgação dos 
indicadores.  
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1.2 Autoavaliação institucional participação da comunidade acadêmica. 

 

A Democracia aqui neste projeto fundamenta os atos de sensibilização, convencimento e 

capacidade de mobilização da IES, para a participação de todos, de maneira livre e autônoma, 

numa perspectiva dialógica, significa dizer que a IES, trabalha na perspectiva da 

SENSIBILIZAÇÂO, de todos os atores para a importância da PARTICIPAÇÃO, e da 

COMUNHÃO, nos propósitos da avaliação, assim entendemos que a prática de avaliação é uma 

prática que considera a interdependência das informações coletadas, onde não há entre os 

informantes uma visão hierarquizada, mediante o que nos parece ter mais importância. Tudo é 

relevante e todas as pessoas, como parte fundamental do processo, possuem a mesma 

importância naquilo que informam.  

A Ética: ética implica aqui na lisura, transparência e correção tanto na coleta quanto no 

uso das informações coletadas, neste sentido, deve-se zelar com meios e métodos que garantam 

a fidedignidade de dados, afastando toda e qualquer possibilidade de manipulação, para fins de 

escamotear a percepção dos grupos envolvidos no processo de avaliação, ou ainda na 

manipulação que enseje beneficiar. 

Outro aspecto fundamental na concepção desse projeto de avaliação é aquele que indica a 

realização da autoavaliação dentro de uma sistemática de tomada de dados que alimenta com 

regularidade os indicadores institucionais. Assim tanto quanto os dados obtidos por avaliações 

externas a IES, os dados obtidos por meios próprios de avaliação, compõem o conjunto de 

indicadores de qualidade que subsidiam a criação de ações, planos e estratégias de continua 

melhoria na direção do alcance dos nossos objetivos institucionais, como sugere o indicador 1.1 

do Instrumento de Avaliação.  

Este Plano que denominamos de Plano Estratégico de Desenvolvimento Institucional e 

de Curso, está regulamentado, possui formato institucional, e previsão em calendários acadêmico 

de período para ser elaborado, discutido e aprovado pelos respectivos órgãos colegiados. O Plano 

Estratégico de Desenvolvimento, voltado para a melhoria continua dos Cursos de Graduação 

devem considerar os principais indicadores abaixo relacionados, tornando públicos seus 

resultados: 

✓ Índice de aprovação e reprovação por componente curricular 

✓ Índice de evasão e retenção do aluno no Curso 

✓ Índice de satisfação dos alunos e professores, provenientes dos relatórios de 

autoavaliação 

✓ Índice de satisfação e de insatisfação aferido por meio do acesso dos alunos à 

ouvidoria 

✓ Notas do Curso em processos de avaliação externo (Avaliação in loco e Enade) 
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✓ Índice de Eventos, atividades complementares e publicações científicas levadas a cabo 

por alunos e professores (produção técnica-científica e artística docente e discente) 

✓ Índice de satisfação de pré-egressos e egressos, quando houver.  

             O conjunto desses indicadores, serão também utilizados para a avaliação de desempenho 

dos Coordenadores de Curso, a frente de suas tarefas institucionais.  

Ainda sobre a autoavaliação, ressalta-se que a periodicidade da realização da 

autoavaliação, está assegurada por meio do calendário acadêmico e a publicidade dos dados e 

análises também se encontra garantida por meio dos seminários de avaliação e ou ações de 

divulgação equivalentes, também estabelecidos como ação contínua e permanente na rotina da 

instituição. Nesta perspectiva, o processo avaliativo se constitui em uma oportunidade ímpar para 

a comunidade acadêmica refletir sobre suas ações e a possibilita o conhecimento e a análise 

crítica da instituição, acontecendo em duas dimensões distintas, ou seja, no âmbito do próprio 

curso e no âmbito da Instituição. A CPA Comissão Própria de Avaliação é a instância autônoma e 

legitima para dar andamento a todo processo avaliativo da Faculdade. 

 É parte desde horizonte de ações que a CPA, realize reuniões periódicas registradas em 

atas e tenha também seu calendário de atividades, no que compete aos instrumentos, A CPA 

prevê diferentes mecanismos de avaliação e formas de abordagem para garantir a progressiva 

adesão de todos os segmentos à cultura da autoavaliação de maneira equânime, em atendimento 

ao requisito 1.2 da Dimensão 01 do Instrumento de Avaliação. Desta maneira, destaca-se ainda 

que não existe primazia de nenhum grupo sobre o outro, a avaliação é paritária, e no resultado 

coletado, se considera que todos têm o mesmo peso e a mesma importância, cada um com a sua 

visão para a construção da instituição.  

1.2.1 Participação dos Segmentos envolvidos na comunidade acadêmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs: Os modelos de Instrumento de Avaliação encontram-se anexo a este documento 

COLABORADORES 

OS TÉCNICOS ADMINSTRATIVOS E OPERACIONAIS SERÃO 

CHAMADOS PARA REUNIÃO DE SENSIBILIZAÇÃO COM O USO DE 

DINÂMICAS DE GRUPO PARA FORTALECER A CONFIANÇA NA 

TRANSPARÊNCIA, NA SERIEDADE E NO ANONIMATO DOS DADOS 

COLETADOS, E REALIZAM O PREENCHIMENTO DO 

QUESTIONÁRIO, QUE SERÁ FEITO COM APOIO DE MONITORES, 

INCLUSIVE PARA SUPORTE DE FUNCIONÁRIOS QUE PODEM NÃO 

SABER LER OU USAR OS RECURSOS DE INFORMÁTICA. 

CORPO DOCENTE 

OS DOCENTES RECEBERÃO VIA PORTAL DO PROFESSOR AS EXPLICAÇÕES 

NECESSÁRIAS, AS INSTRUÇÕES, OS OBJETIVOS, A METODOLOGIA E A 

IMPORTÂNCIA DO ENGAJAMENTO NA RESPOSTA AO QUESTIONÁRIO 

ELETRÔNICO. ALÉM DO QUE, O FATO DE RECEBEREM ESTAS INFORMAÇÕES 

POR MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA, NÃO INVIABILIZA A REALIZAÇÃO DE 

REUNIÃO POR GRUPOS DE PROFESSORES PARA A SENSIBILIZAÇÃO DE 

GRUPOS MAIS RESISTENTES.   

CORPO DISCENTE 

SEMELHANTE AO PROCESSO DE SENSIBILIZAÇÃO DO CORPO DOCENTE, OS ALUNOS RECEBERÃO VIA PORTAL DO ALUNO, AS EXPLICAÇÕES 

NECESSÁRIAS, AS INSTRUÇÕES, OS OBJETIVOS, A METODOLOGIA E A IMPORTÂNCIA DO ENGAJAMENTO NA RESPOSTA AO QUESTIONÁRIO 

ELETRÔNICO. ALÉM DO QUE, O FATO DE RECBEREM ESTAS INFORMAÇÕES POR MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA, NÃO INVIABILIZA A REALIZAÇÃO DE 

REUNIÃO POR TURMAS.  AINDA UTILIZAREMOS AS MÍDIAS SOCIAIS E MATERIAL PUBLICITÁRIO QUE IRÁ TRABALHAR NA PERPESCTIVA DE OFERTAR 

TODA A INFORMAÇÃO NECESSÁRIA PARA O CONVENCIMENTO DA NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO.  
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1.3 Autoavaliação institucional: previsão de coleta, analise e divulgação dos resultados. 

 

     O Projeto de Autoavaliação Institucional da Faculdade Santa Teresa, apresenta os seguintes 

objetivos para a coleta, análise e divulgação dos resultados: 

1.3.1 Objetivo Geral:  

       Promover a cultura da autoavaliação, entendendo a mesma como instrumento de gestão no 

âmbito acadêmico, pedagógico e administrativos, orientada por princípios éticos, democráticos, 

fundamentada na transparência e na colaboração de todos os segmentos da comunidade 

acadêmica. 

1.3.2 Objetivos Específicos:  

a) Sensibilizar todos os atores envolvidos no processo acadêmico para a importância da 

participação coletiva e responsável na autoavaliação institucional, observando as 

estratégias de sensibilização, a natureza dos instrumentos e as formas de engajamento de 

dos diferentes atores sociais da comunidade acadêmica, incluindo aqui o representante da 

comunidade externa.  

b) Realizar autoavaliação de curso em um processo democrático de participação de todos os 

segmentos envolvidos docentes/ discentes/ técnicos e sociedade civil, respeitando as suas 

particularidades de cada segmento; 

c) Analisar os dados coletados tendo em vista fornecer subsídios para a gestão acadêmica 

em todos os âmbitos (gestão acadêmica e administrativa; gestão de cursos; gestão da sala 

de aula); 

d) Subsidiar com dados e análises todos os setores acadêmicos-administrativos na 

construção do Planejamento estratégico da IES. 

e) Subsidiar com dados e análises as coordenações de Curso de Graduação e a Direção 

Acadêmica, como órgão independente, na elaboração de seus Planos Estratégicos de 

Desenvolvimento de Curso. 

1.3.3 Metodologia do projeto de autoavaliação institucional  

1.3.3.1 Primeiro Nível: Avaliação Externa 

Aplicável a todos os segmentos da comunidade acadêmica atendendo o que preconiza a 

legislação vigente no que concerne aos documentos que norteiam o processo de avaliação 

institucional. O primeiro nível de avaliação diz respeito a avaliação da instituição a partir de 10 

dimensões, a saber:  

1. Missão Institucional 

2. Política de Ensino, Pesquisa e Extensão. 
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3. Responsabilidade Social. 

4. A Comunicação com a Sociedade. 

5. Política de Pessoal. 

6. Gestão Institucional. 

7. Infraestrutura. 

8. Planejamento e Avaliação. 

9. Atendimento ao Estudante. 

10. Sustentabilidade Financeira. 

 

           Focada nos aspectos MACRO-INSTITUCIONAIS e protagonizada pela CPA, a avaliação 

externa tem como foco principal captar os aspectos da gestão na perspectiva dos alunos e 

colaboradores, visibilizando como eles percebem o conjunto de atividades que a instituição oferta. 

Além do formulário eletrônico próprio produzido pela CPA, a avaliação externa inclui também a 

análise crítica de todos os indicadores institucionais produzidos a partir dos órgãos oficiais, aqui 

destacamos o CPC, ENADE, IGC e os Relatórios de Avaliação in Loco.  Esta avaliação 

(primeiro nível) terá como função a complementação da avaliação segundo nível, chamada 

também de interna (curso de graduação). A avaliação externa deverá ser realizada pela 

FACULDADE SANTA TERESA no primeiro semestre do ano letivo.   

 

1.3.3.2 Segundo Nível: Avaliação Interna 

        Aplicável aos alunos, coordenadores e professores, a Avaliação Interna – Curso - será feita 

regularmente anualmente sempre no 2º. semestre, por meio do levantamento e estudo do 

desempenho do curso, com o foco voltado para as questões ligadas diretamente aos aspectos 

pedagógicos da graduação e o desenvolvimento dos componentes curriculares. O instrumento 

desta avaliação foi elaborado tendo em vista o marco regulatório da avaliação. Ela nos oferta os 

indicadores de desempenho relativos principalmente a qualidade de ensino razão pela qual a 

mesma é tão relevante.   

1.3.3.3 Etapas da Avaliação 

  As avaliações preveem as seguintes etapas: 

a) Definição dos Instrumentos e Coleta de Dados: Nesta etapa serão definidos as 

técnicas e os instrumentos para coletar dados quantitativos e qualitativos. Com relação 

aos docentes, técnico-administrativos e integrantes da direção, toda a população 

preencherá o instrumento de avaliação. Enquanto, aos discentes a mostra deverá 

corresponder a no mínimo 50% do número de matrículas. Os instrumentos são 

elaborados pela CPA, e reformulados se necessário, conforme os parâmetros 
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estabelecidos, a partir dos indicadores selecionados pela comissão. Os instrumentos 

serão constituídos, prioritariamente com questões fechadas, embora se reserve o espaço 

para a expressão de opiniões pessoais que propiciem o aprofundamento qualitativo dos 

itens previamente construídos. Além do questionário, poderá ser utilizada, para fins de 

avaliação, outras técnicas de natureza qualitativa como a técnica de grupo focal, a fim de 

conhecer as concepções e posicionamentos dos discentes e docentes e técnicos - 

administrativos sobre questões que envolvem o curso, e complementar a avaliação de 

abordagem quantitativa. 

b) Sensibilização da Comunidade Acadêmica e Técnica Administrativa: 

Visando o envolvimento acadêmico, técnico e docente a uma participação efetiva de 

todos os níveis serão realizadas reuniões com todas as turmas dos diferentes cursos, 

com docentes e técnicos administrativos para sensibilizá-los quanto à importância da 

participação e os objetivos de todo o processo avaliativo, além do uso de mídias sociais, 

portal do aluno e do professor e campanhas institucionais de promoção dos valores da 

avaliação. 

c) Tratamento dos Dados e Comunicação dos Resultados: A comissão de 

avaliação encarregar-se-á de apurar os instrumentos e de interpretar os dados por meio 

do programa de Avaliação Institucional. Os resultados obtidos por meio de questões 

fechadas serão convertidos em estatísticas. Enquanto, que os disponibilizados por meio 

de questões abertas serão categorizados por uma análise de conteúdo. Os resultados 

serão comunicados e divulgados a toda a comunidade acadêmica por meio de relatório 

disponível no sitio eletrônico de livre acesso, poderá ser realizado também seminários e 

encontros a fim de democratizar os resultados obtidos, visando sempre a oportunidade 

de melhorias.  

d) Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento Institucional e de 

Curso: O Planejamento Estratégico de Desenvolvimento Institucional, é um instrumento 

da gestão para o planejamento das atividades que oportunizem as melhorias necessárias 

buscando sempre a adequação da IES ao princípio da qualidade. Já o Plano Estratégico 

de Desenvolvimento de Curso, é um instrumento de planejamento interno das 

coordenações de curso, o qual, visa implantar ações de melhorias em eixos considerados 

estratégicos para a IES. 

São objetivos do Plano Estratégico Institucional e de Curso: 

✓ Realizar o planejamento das atividades pedagógicas, administrativas, e de gestão 

assegurando o tempo e o espaço necessário para o desenvolvimento de ações 

estratégicas de melhoria contínua a qualidade dos serviços educacionais ofertados 
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pela IES, a partir dos indicadores educacionais produzidos pelas avaliações internas e 

externas.  

✓ Propor e organizar ações tendo em vista o enfrentamento das questões 

acadêmicas que se revelaram problemáticas na avaliação interna e externa. 

✓ Contribuir para a organização da instituição para otimizando os recursos 

disponíveis e articulando esforços para o alcance dos objetivos institucionais e de 

curso.  

 

e) Metodologia de Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento 

Institucional e de Curso: 

             Ao início do semestre será destinado um período para o planejamento 

institucional e de curso, após esse período os gestores deverão zelar pelo cumprimento 

das ações e realizações das atividades, tendo em vista os objetivos e metas traçadas.  

Ao final desse período os gestores deverão encaminhar um plano de ação evidenciando 

as atividades que serão realizadas, tendo em vista o enfrentamento das dificuldades 

diagnosticadas nas avaliações. Deve-se ainda submeter à apreciação o calendário 

acadêmico unificado para os respectivos órgãos colegiados, considerando as tarefas e 

atividades propostas. 

           Espera-se que os resultados obtidos nas avaliações possam subsidiar a 

elaboração dos Planos, tendo em vista a continua melhoria dos processos pedagógicos 

institucionais visando a excelência dos serviços educacionais ofertados e o cumprimento 

dos princípios, da missão e dos valores da FACULDADE SANTA TERESA, previstos no 

Plano de Desenvolvimento Institucional PDI. 

Deve-se observar o planejamento as seguintes: 

✓ Atividades Extracurriculares: atividades de cunho formativo e/ou cultural que 

contribuam para a formação do perfil do egresso, tendo em vista o reforço 

ao desenvolvimento das competências e habilidades previstas no Projeto 

Político Pedagógico do Curso e que não estejam necessariamente 

vinculadas aos componentes curriculares. Aqui podem ser consideradas 

atividades complementares como realização de palestras que promovam 

formação e desenvolvimento profissional com membros da comunidade 

interna e externa da instituição. São exemplos de atividades 

extracurriculares: campanhas de conscientização com temas atuais, cursos 

de curta duração que tragam aperfeiçoamento de habilidade específicas ao 

desenvolvimento profissional e pessoal do aluno, atividades culturais com a 
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finalidade de promover a cultura local, o talento dos alunos e da comunidade 

em geral, Concursos, Campanhas Solidárias, Responsabilidade Social e 

etc... As atividades extracurriculares não possuem caráter obrigatório, não 

podem servir como critério de avaliação de desempenho do aluno, podendo 

ser, contudo, considerada como atividades complementares.  

✓ Atividades Interdisciplinares e Transversais: projetos de trabalho acadêmico, 

que tenham como princípio o diálogo entre disciplinas, áreas de 

conhecimento e conteúdos curriculares, na perspectiva de fomentar a 

interligação de saberes e práticas da área de conhecimento do curso. 

Espaço para o desenvolvimento de atividades com as temáticas transversais 

de questões étnico-raciais e de educação ambiental, além de temas 

desenvolvidos nas disciplinas que careçam de aprofundamento e de 

abordagem interconceitual. São consideradas atividades interdisciplinares 

todas aquelas realizadas nas quais estejam sendo tratados assuntos das 

disciplinas ministradas. São atividades que devem ser organizadas a partir 

da sala de aula, com a participação efetiva dos professores, sendo 

desenvolvidas por estes com seus alunos, servindo inclusive de referência 

para atribuição de notas na avaliação de desempenho acadêmico. Neste 

sentido podem ser feitos projetos de trabalhos acadêmicos onde os 

professores da disciplina do período possam dividir a responsabilidade pela 

orientação das mesmas e partilhar a nota atribuída entre os componentes 

curriculares envolvidos. A diferença entre as atividades interdisciplinares, 

atividades transversais e as atividades extracurriculares é que as primeiras 

são consideradas como metodologias de ensino, devendo ser 

consideradas como fundamento metodológico dos processos de 

ensino e aprendizagem. Já as atividades extracurriculares possuem 

caráter complementar, informal, não obrigatória. É importante destacar que 

as semanas acadêmicas por seu caráter e amplitude são consideradas 

atividades interdisciplinares, pois envolvem diferentes conteúdos e 

extracurriculares por estarem abertas também a comunidade externa e não 

serem obrigatórias. São exemplos de atividades interdisciplinares e 

transversais  Projetos  de Pesquisa, Projetos de Extensão. Projetos de 

Estudos Orientados. Seminários Acadêmicos, Jornadas Científicas, 

Semanas Acadêmicas, Mostra de Trabalhos de Curso, Visitas Técnicas, 

Sábado Integrador. 
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✓ Programa de Articulação Pesquisa, Ensino e Extensão - PAPEE: 

elaboração, desenvolvimento e realização de Projetos com a função de 

articular o ensino a pesquisa e a extensão, de onde devem emergir 

iniciativas orientadas de ensino onde as três dimensões do ato educativo 

estejam presentes e planejadas de maneira articulada tendo em vista a 

percepção do acadêmico da importância de construir conhecimentos em 

uma dimensão pluriuniversitária.  

✓ Acompanhamento de Egressos: realizar acompanhamento dos egressos do 

curso, obtendo retorno acerca da aceitação dos nossos ex-alunos no 

mercado de trabalho, assim como, acerca da necessidade de revisão de 

condutas e processos pedagógicos tendo em vista a melhor e maior 

inserção dos nossos alunos no mundo do trabalho. 

✓ Monitoramento da Evasão: propor a realização de ações de 

acompanhamento da evasão, buscando minimizar os índices do curso. 

✓ Autoavaliação de Processos Pedagógicos e Acadêmicos: elaborar ações 

tendo em vista a avaliação interna do curso, essa avaliação poderá dar-se 

mediante seminários de avaliação com a participação do corpo docente e 

representatividade discente do curso, utilizando como base de dados a 

avaliação da CPA e outras bases de dados oriundas de formulários próprios 

de avaliação elaborados pelo curso tendo em vista a especificidade do 

mesmo. A ênfase dessa avaliação deverá ser os aspectos pedagógicos do 

curso, metodologias empregadas de ensino e aprendizagem, técnicas de 

ensino, processos de avaliação e etc. 

✓ Atividades Complementares: As atividades complementares são 

consideradas atividades curriculares e devem ser propostas pelos cursos 

tendo em vista o caráter complementar a formação do perfil do egresso, 

devendo ser pensadas e programadas a partir das competências previstas 

para serem desenvolvidas pelos alunos no decorrer da formação. Ao 

programar estas atividades os docentes e coordenadores devem considerar 

o regulamento das atividades complementares institucionais.   

✓ Estímulo a Inovação e Design Thinking: Atividades pensadas em acordo 

com a especificidade de cada curso, que promovam o acesso dos alunos ao 

processo de craição de soluções, e novas maneiras de inventar, pensar, 



17 

 

criar novas soluções antecipando o futuro ou reinventepra as soluções já 

existentes. A utilização do Design Thinking como estratégia de 

aprendizagem é uma maneira de conceber o espaço universitário, como um 

espaço de criação por excelência, os laboratórios de práticas e de inovação 

são excelentes maneiras de desenvolver novas formas de organização do 

conhecimento.  

No que compete, ao Plano Estratégico de Desenvolvimento Institucional, os gestores da 

IES devem observar os indicadores gerados pelos relatórios da CPA e ainda os indicadores de 

avaliação externa e elaborar um plano estratégico tento como base as 10 dimensões previstas na 

Lei dos SINAES. 

 1.3.4 Autoavaliação institucional e avaliações externas: análise; relatório e divulgação dos 
resultados 

 Para a instituição, é evidente a importância do processo de autoavaliação. Pois é neste 

processo que podemos visibilizar de maneira concreta tanto as fragilidades quanto as 

potencialidades das ações institucionais que serão implantadas. Dessa forma, os resultados 

servem tanto para implementação de ações de melhorias (tendo os resultados como guia na 

tomada de decisões) quanto para prover manutenção de ações e políticas institucionais que são 

avaliadas como positivas pela comunidade acadêmica. 

          Por meio de um Fórum permanente de discussão, que tem nas nossas instâncias 

colegiadas local privilegiado. Os resultados dos processos internos e externos de avaliação, 

considerando também os índices oficiais produzidos no âmbito dos institutos reguladores terão 

nesses espaços espaço privilegiado e contínuo de análise, tendo em vista a constante melhoria de 

nossas ações educativas.   

Vale ressaltar também que os resultados da autoavaliação fazem parte das diversas 

discussões e reuniões de planejamento, tanto para as reformas institucionais quanto para ações 

pedagógicas, produzindo mudanças nos projetos pedagógicos, na gestão institucional, nos 

aprimoramentos das estruturas organizacionais, na atualização dos sistemas de informação, no 

melhoramento das estratégias de ensino e nas ações de responsabilidade social. 

          A FACULDADE SANTA TERESA, fundamenta suas práticas de autoavaliação, admitindo 

que a tomada de dados junto à comunidade acadêmica se consolida na análise e divulgação de 

seus resultados e ao fim se converge em instrumento de gestão da IES. Todos os canais internos 

e externos de comunicação da instituição estarão a serviço da divulgação dos resultados, fazendo 

com que divulgação da mesma seja cada vez mais abrangente.  
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           Como já sinalizamos, no planejamento da CPA, há previsão de divulgação analítica dos 

resultados relativos à autoavaliação institucional e descrição de metodologia que possibilite a 

apropriação por todos os segmentos da comunidade acadêmica, a partir do seguinte fluxo.  

1º. Implantar a CPA como instância independente e responsável pela autoavaliação 

institucional no âmbito externo e interno.  

2º. Garantir mecanismos de Autoavaliação periódicos no âmbito da instituição e dos cursos 

de graduação, por meio de:  

a) Reuniões Mensais da CPA.  

b) Análise dos Relatórios de Avaliação dos Atos de autorização de Cursos.  

c) Discussão nas Reuniões com o corpo docente sobre o resultado das avaliações.  

d) Utilização dos índices apurados como instrumentos de melhoria da gestão 

acadêmica e administrativa da instituição.  

 

3º. Assegurar por meio de calendário institucional o cumprimento das ações de 

autoavaliação macro institucional e de curso.  

a) Reuniões Mensais da CPA.  

b) Sensibilização da comunidade acadêmica para os processos de 

autoavaliação. 

c) Aplicar os instrumentos de Autoavaliação macro institucionais e de curso, 

mediante funcionamento dos mesmos.  

d) Analise dos Relatórios de Avaliação dos Atos de autorização de Cursos.  

e) Discussão nas Reuniões com o corpo docente e comunidade acadêmica, 

sobre o resultado das avaliações externas quando houver e internas. 

f) Propor melhorias da gestão acadêmica e administrativa da instituição.  

1.3.4.1 Elaboração do relatório de autoavaliação institucional 

O Relatório de Autoavaliação se constitui em um importante instrumento para a revisão das 

ações institucionais. Neste sentido o mesmo deverá ser elaborado, obedecendo à legislação 

vigente, incluindo a Nota Técnica CONAES No. 065, a qual prevê o roteiro que deve ser seguido. 

Neste sentido, o Relatório deverá ser composto de: 



19 

 

Introdução: Os dados da instituição, a composição da CPA e o 

planejamento estratégico de autoavaliação deverão ser informados neste 

campo, bem como o ano a que se refere, relatando se o relatório é parcial 

ou integral, conforme esta nota técnica. Metodologia: Na metodologia 

deverão ser descritos os instrumentos utilizados para coletar os dados, os 

segmentos da comunidade acadêmica e da sociedade civil consultados e 

as técnicas utilizadas para análise dos dados. Desenvolvimento: Nesse 

campo devem ser apresentados os dados e as informações pertinentes a 

cada eixo/dimensão, de acordo com o PDI e a identidade das instituições. 

A seção do relatório destinada ao desenvolvimento deverá ser organizada 

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

dimensões dispostas no art. 3° da Lei N° 10.861, que institui o SINAES.  

Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional Dimensão 8: Planejamento 

e Avaliação - Eixo 2: Desenvolvimento Institucional Dimensão 1: Missão e 

Plano de Desenvolvimento Institucional Dimensão 3: Responsabilidade 

Social da Instituição - Eixo 3: Políticas Acadêmicas Dimensão 2: Políticas 

para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão Dimensão 4: Comunicação com a 

Sociedade Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes - Eixo 4: 

Políticas de Gestão Dimensão 5: Políticas de Pessoal Dimensão 6: 

Organização e Gestão da Instituição; Dimensão 9: Política de Atendimento 

aos Discentes - Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira - Eixo 5: 

Infraestrutura Física 4 Dimensão 7: Infraestrutura Física. (NOTA TÉCNICA 

INEP/DAES/CONAESN 0065) 
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2 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

2.1 Missão, objetivos, metas e valores institucionais 

              Em acordo com que os indicadores de avaliação preconizam, e a legislação do ensino 

superior determina, o Ensino superior assenta-se no tripé: Ensino, Pesquisa e Extensão. 

Também de acordo com a literatura especializada que se ocupa de refletir acerca dos 

princípios e finalidades desde nível de ensino, é possível afirmar que o ensino superior deve 

numa perspectiva sistêmica, formar para uma dada profissionalização articulada ao mundo do 

trabalho e suas necessidades, deve ainda observar a formação humana e ética dos seus 

acadêmicos, e por fim deve cumprir uma missão importantíssima que se revela no retorno da 

comunidade com capital humano qualificado, a possibilidade de contribuir para o 

desenvolvimento individual e coletivo de da mesma.  

          Deste modo, em acordo com o Instrumento e Avaliação para credenciamento de IES: A 

missão, os objetivos, as metas e os valores da instituição estão expressos no PDI, se 

comunicam com as políticas de ensino, de extensão e de pesquisa (esta última, considerando a 

organização acadêmica), e devem possibilitar  ações institucionais internas, transversais a todos 

os cursos, e externas, por meio de projetos de responsabilidade social. 

         Neste escopo, a FACULDADE SANTA TERESA atende a este chamado e apresenta sua 

missão e objetivos institucionais, as quais, por sua vez se concretizam em metas a serem 

perseguidas e alcançadas ao final da vigência deste PDI. 

          Assim a FACULDADE SANTA TERESA, expressa o compromisso com a educação superior 

de qualidade, pretendendo formar profissionais que conjugam a competência para o mundo do 

trabalho com o compromisso com o desenvolvimento da sociedade, por meio de sua MISSÃO: 

 

 

 

 

 

2.1.2 Objetivos institucionais 

Para a realização de sua missão institucional a FACULDADE SANTA TERESA, pretende 

cumprir com os seguintes objetivos: 

a) Proporcionar sólida formação humanística, técnica e científica, orientada à 

compreensão dos conceitos inerentes a cada profissão; 

b) Estimular a pesquisa e a extensão como processos de construção e atualização de 

conhecimentos, considerando a inserção do aluno na realidade social. 

Promover a disseminação e a construção do conhecimento, a partir do ensino, 

da pesquisa e da extensão formando profissionais com princípios 

humanísticos e éticos, tendo em vista a responsabilidade social e o 

desenvolvimento da Amazônia.  
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c) Favorecer condições para que o aluno atue como profissional, capaz de interpretar 

e interagir numa determinada realidade, de forma a produzir conhecimento, 

inovação e desenvolvimento para a sociedade a partir da sua formação 

profissional; 

d) Proporcionar uma formação crítica e reflexiva que dê condições aos egressos de 

exercer a liderança, de apresentar capacidade de decisão, de definir tomada de 

decisões assertivas; 

e) Estimular o exercício da cidadania, da responsabilidade socioambiental e da ética 

na vida pessoal e profissional. 

f) Promover um ambiente de respeito às diferenças culturais, favorecendo a inclusão 

por meio de ações afirmativas e sócio-educacionais.  

2.1.3 Valores Institucionais 

           Os valores institucionais podem ser vistos como um conjunto de crenças, ou princípios, que 

definem e facilitam a participação das pessoas no desenvolvimento da missão, visão e dos 

próprios valores. Os valores dão o suporte, ao trabalho educativo da IES, sendo estes 

fundamentais para o alcance de sua missão. São eles: 
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2.1.4 Metas Institucionais para a vigência deste PDI. 

       As metas foram organizadas em acordo com cinco dimensões preconizadas no Instrumento 

de Avaliação Institucional Externa de 2017, e devem ser alcançadas ao final da vigência desde 

PDI. São elas: 

• Eixo 01: Planejamento e Autoavaliação Institucional. 

• Eixo 02: Desenvolvimento Institucional. 

• Eixo 03: Políticas Acadêmicas. 

• Eixo 04: Políticas de Gestão. 

• Eixo 05: Infraestrutura.  

Eixo 01 Planejamento e autoavaliação institucional 

META 01 Implantar a CPA como instância independente e responsável pela 

autoavaliação institucional no âmbito externo; 

META 02 Promover a cultura da autoavaliação institucional como meio de promoção 

continua da qualidade e excelência dos serviços educacionais prestados; 

META 03 Garantir mecanismos de autoavaliação periódicos no âmbito dos cursos de 

graduação; 

META 04 Assegurar por meio de calendário institucional o cumprimento das ações de 

autoavaliação institucional externa e interna de maneira sistemática e regular 

META 05 Utilizar os índices apurados como instrumentos de melhoria da gestão 

acadêmica e administrativa da instituição.   

META 06 Subsidiar a partir da tomada de indicadores e suas analise a construção de 

planos estratégicos para o desenvolvimento institucional com vista a melhoria 

continua em todos os âmbitos acadêmicos 

 

Eixo 02: Desenvolvimento Institucional 

META 01 Assegurar todos os meios e os recursos por intermédio dos diferentes 

segmentos institucionais previstos para a realização plena das metas previstas 

no Plano de Desenvolvimento Institucional. 

META 02 Implantar processos de gestão estratégica e planejamento de modo a garantir a 

articulação das ações desenvolvidas no âmbito da graduação, da pós-

graduação, da extensão, da pesquisa científica, da produção tecnológica, 

artística e cultural, bem como das ações de meio ambiente, a memória, a 

produção artística e ao patrimônio cultural, com os princípios institucionais e a 

missão contidas no Plano de Desenvolvimento Institucional.  

META 03 Implantar as políticas de ensino, pesquisa, extensão, pós-graduação, tendo em 

vista o alcance dos princípios institucionais e a missão contidas no Plano de 

Desenvolvimento Institucional.  

META 04 Implantar a política de responsabilidade social e de inclusão social, tendo em 
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vista o alcance dos princípios institucionais e a missão contidas no Plano de 

Desenvolvimento Institucional.  

 

Eixo 3 Políticas Acadêmicas 

META 01 Implantar o Programa de Qualidade de Ensino onde estão inseridas ações de 

formação continuada aos docentes da instituição, de avaliação e autoavaliação 

docente e de incentivo a produção científica e a inovação pedagógica. 

META 02 Implantar ações de incentivo a inovação pedagógica, considerando a 

interdisciplinaridade e a transversalidade como dimensões fundamentais do 

trabalho pedagógico, a partir da valorização de ações exemplares realizadas 

pelos docentes e seus alunos nos espaços educativos institucionais; 

META 03 Implantar processos de captação de recursos humanos para a docência tendo 

em vista critérios de experiência docente, formação acadêmica, experiência 

profissional, conhecimentos pedagógicos e da área de formação e por fim 

produção acadêmica, técnica e científica.  

META 04 Desenvolver de programa permanente de capacitação profissional para 

formação dos colaboradores nas suas funções e melhoria contínua. 

 

Eixo 4 Políticas de Gestão  

META 01 Desenvolver o Programa de Incentivo a Qualificação a partir de gratificação 

previstas no plano de cargos e salários para os colaboradores que se 

destaquem a partir do mérito e/ou melhor qualificação profissional. 

META 02 Criar os órgãos colegiados docente e discentes tendo em vista garantir a 

representatividade desses segmentos nas decisões e encaminhamentos 

institucionais. 

META 03 Criar e Implantar o Conselho Superior da Instituição, tendo em vista a 

participação paritária de representantes docentes, discentes, de coordenações 

de curso, de técnicos administrativos, e mantenedora a fim de democratizar os 

processos institucionais. 

META 04 Criar os órgãos colegiados docente e discentes tendo em vista garantir a 

representatividade desses segmentos nas decisões e encaminhamentos 

institucionais 

META 05 Implantar os Colegiados de Curso no âmbito dos Cursos, considerando a 

autonomia e representatividade dos órgãos de gestão; participação de 

professores, técnicos, alunos e sociedade civil organizada, obedecendo a 

critérios de indicação e recondução de seus membros, registro e periodicidade 

de reuniões.  
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META 06 Fortalecer o Núcleo Docente Estruturante dos Cursos garantindo a participação 

de professores em atendimento ao que indica a Resolução 01 CONAES de 17 

de junho de 2010. 

META 07 Implantar os órgãos e setores previstos no organograma institucional tendo em 

vista a realização das atividades a estes correspondentes; 

META 08 Estabelecer rotinas e procedimentos para o funcionamento, a organização e o 

fluxo de trabalho nos setores e órgãos institucionais de maneira a gerar um 

padrão de excelência no atendimento as demandas recebidas por cada setor; 

META 09 Implantação do Sistema Informatizado de Registro e Controle Acadêmico. 

META 10 Implantação da Secretaria Acadêmica para atendimento de alunos, realização 

de matrículas, emissão e controle de documentos físicos e virtuais em 

atendimento ao que preconiza a portaria 40 de 12 de dezembro de 2007. 

META 11 Promover a gestão adequada dos recursos financeiros da IES, tendo em vista a 

sustentabilidade financeira da IES, por meio da aplicação correta dos recursos e 

fiscalização da aplicação dos mesmos. 

META 12 Acompanhamento adequado e constante da gestão financeira e orçamentária 

da instituição por meio dos setores competentes. 

META 13 Implantação do Plano de Carreiras e Cargos do Corpo Docente. 

META 14 Implantação do Plano de Cargos e Carreira dos Técnicos Administrativos. 

 

Eixo 5 Infraestrutura 

META01 Ofertar salas de aula equipadas, segundo a finalidade e atendem, aos requisitos 

de dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, conservação e 

comodidade necessária à atividade proposta equipadas com os recursos 

pedagógicos necessários; 

META 02 Ofertar instalações para docentes (salas de professores e de reuniões) estão 

equipadas segundo a finalidade e atendem, plenamente, aos requisitos de 

dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, conservação e comodidade 

necessária à atividade proposta; 

META 03 Ofertar instalações para docentes (salas de professores e de reuniões) estão 

equipadas segundo a finalidade e atendem, plenamente, aos requisitos de 

dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, conservação e comodidade 

necessária à atividade proposta; 

META 04 Ofertar sala de reunião para uso exclusivo do Núcleo Docente Estruturante; 

META 05 Ofertar sala de reunião para uso das coordenações de cursos e colegiados; 

META 06 Ofertar infraestrutura necessária para os setores administrativos, incluindo a 

CPA necessários ao atendimento das demandas institucionais; 

Meta 07 Ofertar Infraestrutura dedicada para uso da modalidade a distância, para o 



25 

 

atendimento aos indicadores de qualidade, prevendo, recursos tecnológicos e 

humanos, espaço para tutores, equipe multidisciplinar, atendimento aos alunos 

e convivência, espaço para distribuição de material; secretaria acadêmica e 

espaços pedagógicos inovadores para o melhor desenvolvimento das atividades 

pedagógicas nesta modalidade.  

META 08 Ofertar condições de acessibilidade aos usuários e funcionários da IES tendo 

em vista o que preconiza a Atende, ainda, à Portaria MEC nº 3.284 de 07 de 

novembro de 2003 e o Decreto 5296/2004. 

META 09 Ofertar Auditório equipadas, segundo a finalidade e atendem, aos requisitos de 

dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, conservação e comodidade 

necessária à atividade proposta equipadas com os recursos pedagógicos e 

tecnológicos necessários. 

META 10 Ofertar laboratórios didáticos e de informática equipados, segundo a finalidade e 

atendem, aos requisitos de dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, 

conservação e comodidade necessária à atividade proposta equipadas com os 

recursos pedagógicos e tecnológicos necessários ao excelente atendimento as 

necessidades dos cursos ofertados. 

META 11 Ofertar áreas de convivência capaz de proporcionar a prática de esportes, a 

recreação e o desenvolvimento cultural. 

META 12 Ofertar serviços de ambulatório para alunos e funcionários tendo em vista a 

prestação de primeiros socorros em casos de urgência. 

META13 Ofertar biblioteca informatizada, no que se refere à consulta ao acervo, aos 

recursos de pesquisa informatizada e ao empréstimo domiciliar. 

META 14 Desenvolver política de aquisição, expansão e atualização do acervo baseada 

nas necessidades dos cursos, seguindo as indicações de aquisição de 

bibliografia do corpo docente, discente, coordenações de cursos, direção e 

funcionários, com base na bibliografia básica e complementar das disciplinas 

que integram a matriz curricular dos cursos ofertados. 

Meta 15 Ofertar biblioteca Virtual para uso de alunos na modalidade presencial e a 

distância 

 

2.2 Planejamento didático-instrucional e política de ensino de graduação e pós-graduação. 

 

          A FACULDADE SANTA TERESA a partir da sua atuação no cenário da educação superior 

se propõe a realizar um trabalho pedagógico que incorpore em suas práticas educativas, métodos 

de ensino e técnicas no campo da didática, orientada para o desenvolvimento de competências 

privilegiando o uso de metodologias ativas de ensino. Nossa proposta de avaliação da 
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aprendizagem se encontra articulada a metodologia de ensino, e também se orienta para 

avaliação de competências desenvolvidas pelos alunos.  

          O currículo neste enfoque, se apresenta organizado em dois planos: o primeiro plano 

chamamos de plano horizontal, de onde propomos desenvolver os princípios pedagógicos da 

interdisciplinaridade. Já o segundo plano, chamamos de vertical e representa o enfoque 

transversal, a partir principalmente da abordagem de temas relativos as relações étnico-raciais, 

direitos humanos, inclusão e questões ambientais.  

Não nos passa despercebido que na direção do desenvolvimento das competências 

previstas tanto nos marcos legais (DCN´s) e presentes nos Projetos Políticos Pedagógicos dos 

Cursos de Graduação na modalidade presencial, e em níveis de pós-graduação, neste sentido, os 

conteúdos curriculares, são tomados como objetos complexos e tridimensionais, onde conceitos, 

habilidades e atitudes se entrecruzam passando a ser objeto de trabalho sistemático em sala de 

aula.  

           Os aspectos de inovação pedagógica também estão presentes na organização do trabalho 

pedagógico, a partir da  inserção de elementos tecnológicos de complementação e 

enriquecimento dos conteúdos e das aprendizagens, no realização de atividades pedagógicas 

com o uso de jogos, vídeos, e demais recursos didáticos disponíveis, no uso dos laboratórios 

(para o curso com esta previsão) , na inserção do contexto do mundo do trabalho nas atividades 

de sala de aula, com desenvolvimento de projetos ou atividades incompany.  

Assim, os planos de aprendizagem são elaborados no sentido de garantir uma dada 

organização pedagógica a partir de sequências didáticas planejada para assegurar o alcance dos 

objetivos propostos no componente curricular e o desenvolvimento de competências previstas nos 

projetos pedagógicos do curso.  

            Neste sentido, a política de ensino de graduação e pós-graduação da FACULDADE 

SANTA TERESA tem como seus princípios, a construção coletiva, a flexibilidade curricular, a 

interdisciplinaridade e a problematização do saber, como elementos essenciais para a construção 

de aprendizagens significativas, duradouras e capazes de proporcionar a melhor inserção do 

aluno no mercado de trabalho com preparo técnico-científica que resulte em autonomia intelectual 

e profissional. Assim, visando sempre a excelência educacional a FACULDADE SANTA TERESA, 

orienta o ensino dentro dos seguintes balizamentos pedagógicos:  

✓ Ação pedagógica centrada no aluno, sobre o qual manter-se-á processo integrado de 

educação e de formação intelectual e profissional;  
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✓ Ação pedagógica integrada por objetivos de aprendizagem, a partir do projeto 

pedagógico de cada curso, área de conhecimento e habilitação profissional;  

✓ Ação pedagógica crítica, dinâmica e prática, tanto quanto possível sobre atividades 

extracurriculares de caráter técnico-científico, cultural, desportivo etc.;  

✓ Ação pedagógica articulada entre ensino, pesquisa e extensão garantindo produção de 

conhecimento com contribuição social, colocando suas políticas acadêmicas e sociais como 

forma de se fazer atuante, no processo de educação e formação profissional; 

✓ Ação pedagógica sensível e comprometida com os problemas da comunidade, 

assumindo a corresponsabilidade pelo desenvolvimento sustentável local e regional.  

         Esquematicamente a problematização implica em colocar a inteligência em funcionamento 

por meio da problematização: 

 

 

 

 

          

 

 

Tendo em vista as Políticas de Ensino de Graduação e Pós-Graduação, com a 

incorporação de avanços tecnológicos e metodologias que incentive a inovação e a 

interdisciplinaridade, considerando ainda a missão institucional prevista no PDI, a FACULDADE 

SANTA TERESA projeta para o quinquênio deste PDI, as seguintes metas de trabalho:  

ATIVIDADES DE ENSINO DE GRADUAÇÃO E DE PÓS-GRADUAÇÃO 

META 01 Implantar plenamente a Política de Graduação da Faculdade Santa Teresa 

META 02 Implantar os Cursos de Graduação Autorizados e os Cursos de Pós-graduação 
articulados à graduação na modalidade presencial e a distância.  

META 03 Implantar a Política de Pós-graduação Lato sensu, considerando os aspectos de 
aprovação nos colegiados da IES, acompanhamento e avaliação do 
desenvolvimento dos cursos. 

META 04 Implantar os Cursos de Pós-Graduação previstos para o interstício deste PDI; 
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META 05 Ampliar a oferta de cursos de graduação a partir da solicitação de novos cursos 
em acordo com o programado neste PDI; 

META 06 Implantar e desenvolver o Projeto Pedagógico da IES, observando os aspectos 
relativos às metodologias de ensino inovadoras, a inclusão de mediação 
tecnológica como recurso de ampliação das oportunidades de aprendizagem, 
propor mecanismos de avaliação da aprendizagem orientadas para competências 
considerando a avaliação diagnostica, formativa e somativa, oportunizar por meio 
de convênios, estágios curriculares obrigatórios e não obrigatórios, e manterá a 
sistemática de  seleção e de atualização dos conteúdos curricular e de revisão e 
ampliação de acervo da biblioteca tanto na graduação quanto na pós-graduação. 

META 07 Implantar ações de incentivo a inovação pedagógica, considerando a 
interdisciplinaridade e a transversalidade como dimensões fundamentais do 
trabalho pedagógico, a partir da valorização de ações exemplares realizadas 
pelos docentes e seus alunos nos espaços educativos institucionais, expressas 
em seus planos de aprendizagem e em atividades que extrapolam os limites 
disciplinares da sala de aula 

META 09 Implantar o Programa de Monitoria no âmbito da Faculdade Santa Teresa na 
modalidade presencial. 

META 10 Implantar o Programa de Atendimento ao Discente, incluindo a realização e o 
desenvolvimento de programas de nivelamento, monitoria, representatividade 
discente, apoio psicopedagógico, de estágio supervisionado curricular obrigatório 
e não obrigatório, de acompanhamento ao ingressante da instituição para 
beneficiar acadêmicos na modalidade presencial e a distância 

META 11 Implantar o Programa de Acompanhamento ao Egresso e Empregabilidade para 
beneficiar acadêmicos na modalidade presencial e a distância.  

 

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

desenvolvimento artístico e cultural. 

Tendo em vista as Políticas de Pesquisa e Iniciação Científica, considerando a missão 

institucional prevista no PDI, e ainda o ato autorizativo em questão, a FACULDADE SANTA 

TERESA projeta para o quinquênio deste PDI, as seguintes metas de trabalho:  

POLÍTICAS E PRÁTICAS DE PESQUISA OU INICIAÇÃO CIENTÍFICA DE INOVAÇÃO 
TECNOLÓGICA E DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL 

META 01 Implantar as Políticas Institucionais e ações acadêmico- administrativas para a 

pesquisa e a iniciação científica, tecnológica e cultural. 

META 02 Implantar o Programa de Incentivo à Produção Científica, utilizando a 

produtividade docente como mecanismo de promoção na carreira. 

META 03 Implantação do Núcleo de Incentivo a Pesquisa e Inovação Tecnológica da 
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Faculdade Santa Teresa. 

META 04 Implantação a Política de Incentivo à Produção e Publicação didático-

pedagógica, tecnológicas, artísticas e culturais, bem como publicações científicas 

tendo em vista a instituição de revistas e periódicos científicos da IES. 

META 05 Implantação a Política de Incentivo a criação, desenvolvimento e manutenção de 

grupos de pesquisa e de participação de eventos. 

META 06 Implantar a Política de Relacionamento com a Comunidade externa e interna, 

incluindo a criação de mecanismos de relacionamento virtual e de atendimento, 

para a divulgação de cursos e das ações de pesquisa. 

META 07 Implantar o programa de Apoio ao Discente para a participação em eventos 

internos e externos da Instituição, bem como o de incentivo à produção discente. 

META 08 Implantação Programa de Convênios Institucionais que garantam a troca de 

experiência entre alunos de diferentes instituições favorecendo a prática do 

intercâmbio científico e cultural.  

 

2.4 Políticas Institucionais Voltadas à Valorização da Diversidade, do Meio Ambiente, da 

Memória Cultural, da Produção Artística e do Patrimônio Cultural e Ações Afirmativas de 

Defesa e Promoção dos Direitos Humanos e da Igualdade Étnico-Racial. 

Tendo em vista as Políticas de Educação Ambiental, de Produção Artística de Patrimônio 

Cultural, de direitos humanos considerando a missão institucional prevista no PDI, a FACULDADE 

SANTA TERESA projeta para o quinquênio deste PDI, as seguintes metas de trabalho:  

AÇÕES INSTITUCIONAIS NO QUE SE REFERE À DIVERSIDADE, AO MEIO AMBIENTE, À 
PRODUÇÃO ARTÍSTICA, AO PATRIMÔNIO CULTURAL, DIREITOS HUMANOS E A 
IGUALDADE ÉTINICO-RACIAL 

META 01 Criar e Implantar ações de extensão, ensino e pesquisa que promovam a 
diversidade étnica e cultural da Amazônia. 

META 02 Elaborar e executar projetos voltados para os temas da diversidade étnica, 
lingüística, ambiental e cultural da Amazônia; 

META 03 Organizar eventos no espaço institucional com atividades que promovam cultura, 
diversidade e meio ambiente; 

META 04 Implementar ações de valorização da memória e do patrimônio cultural e 
ambiental da Amazônia. 

META 05 Criar e difundir de espaços de memória e de valorização ao patrimônio cultural 
local 
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2.5 PDI e políticas institucionais voltadas ao desenvolvimento econômico e à 

responsabilidade social.  

           A Educação e os processos pelos quais as pessoas podem obter conhecimento, assumem 

hoje formas cada vez mais distintas. Coexistem diferentes modalidades de ensino, em modelos 

que combinam cada vez mais o uso da tecnologia em suas práticas pedagógicas cotidianas. 

Assim é que ao longo dos anos o ato de ensinar e aprender tem avançado e possibilitado o 

acesso de pessoas que doravante, não teriam as condições para obter um determinado tipo de 

formação.  

         Considerando a missão e os valores institucionais, a FACULDADE SANTA TERESA e ainda 

tendo em vista ainda a realidade local e as peculiaridades geográficas da região amazônica, 

nosso IES busca se diferenciar dos demais projetos de formação, com um modelo que além dos 

conteúdos, pretendemos por meio da nossa proposta inserir os nossos alunos nas mais diferentes 

áreas no mundo do empreendedorismos, ou seja, a nossa IES, considera em seus princípios 

formativos que as mudanças no mundo do trabalho, estão e irão alterar cada vez mais as relações 

de trabalho caminhando para um nova matriz produtiva, onde o protagonismo do ato de 

empreender e liderar, as tecnologias e a inovação serão as balizas paralelas  ao emprego formal. 

          Neste sentido, no espírito de nossos princípios e valores institucionais a Faculdade Santa 

Teresa, por meio de seus cursos, de suas atividades complementares e atividades 

extracurriculares, busca difundir, algumas novas formas de produção, tais como: 

✓ Economia criativa é o conjunto de negócios baseados no capital intelectual e cultural e na 

criatividade que gera valor econômico. A indústria criativa estimula a geração de renda, 

cria empregos e produz receitas de exportação, enquanto promove a diversidade cultural e 

o desenvolvimento humano. 

✓ Empreendedorismo social é uma forma de empreender, em que o empreendedor monta 

um negócio, onde o seu maior objetivo não é gerar lucro financeiro, mas buscar promover 

a qualidade de vida das pessoas que estão envolvidas, através da resolução de algum 

problema social existente, privilegiando as seguintes áreas: Revitalização de 

comunidades; Saneamento e distribuição de energia; Atendimento popular de advogados; 

Consultas médicas, psicológicas e odontológicas acessíveis; Inclusão digital; Espaço 

cultural; Artesanato e centros de distribuição; Agricultura; Reciclagem. 

 

✓ Empreendedorismo de Inovação: a utilização da tecnologia, como forma de inovar nos 

negócios e aumentar as vendas da empresa, pelo acesso a diferentes tipos de inovação, 
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que se articula ao ato de empreender, capaz de identificar oportunidades e desenvolver 

boas ideias. 

 

 AÇÕES INSTITUCIONAIS VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 

SOCIAL. 

META 01 Criar incubadoras tecnológicas e de empreendedorismo até o final da vigência 

desde PDI 

META 02 Incentivar a inovação tecnológica, a partir de ações de pesquisa e extensão. 

META 03 Estimular a pesquisa em áreas estratégicas para o desenvolvimento regional. 

META 04 Promover parcerias com organizações públicas e privadas da sociedade civil 

para melhor articular a pesquisa universitária com as necessidades do 

desenvolvimento regional. 

META 05 Propiciar a execução de projetos de extensão na modalidade presencial, como 

fundamento do desenvolvimento curricular e de contribuição para o 

desenvolvimento regional e melhoria das condições sociais. 

  

2.6 PDI E POLÍTICA INSTITUCIONAL PARA A MODALIDADE EAD 

            A Modalidade de Educação a Distância ainda não está contemplada neste PDI.  

2.7 ESTUDOS PARA IMPLANTAÇÃO DE POLOS EAD 

     A Modalidade de Educação a Distância ainda não está contemplada neste PDI. 
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3 POLÍTICAS ACADÊMICAS 

 

 Reafirmando suas intenções e compromissos com a efetivação de um projeto educacional 

pautado na conquista de uma formação científica de qualidade e na formação humana, a 

FACULDADE SANTA TERESA apresenta suas políticas acadêmica que se estabelece em uma 

ambiência de participação, responsabilidade, inovação na busca da excelência no trabalho 

desenvolvido. Focada nessas premissas norteadoras, a IES define os seguintes princípios que 

servirão como base de sua política acadêmica:  
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          A Política de Ensino da FACULDADE SANTA TERESA incentiva a produção do 

conhecimento em relação com contexto regional e sem perder de vista a formação humana, ética 

e tecnológica, integrando o conhecimento a partir das INOVAÇÕES METODOLÓGICAS, que 

promovam sempre as relações entre teoria-prática e ensino-serviço. A Política de Ensino deve 

considerar também os princípios da INTERDISCIPLINARIDADE E TRANSVERSALIDADE do 

conhecimento com abordagens mais abertas dos conteúdos curriculares e percursos mais 

flexíveis de formação, entendendo, pois, que todo espaço pode ser educativo desde que receba a 

adequada mediação pedagógica, não se restringindo a sala de aula. Dessa forma, as políticas de 

ensino assumem os seguintes compromissos gerais: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Política acadêmica e ações administrativas para os cursos de graduação 

            A FACULDADE SANTA TERESA mantém como um dos elementos essenciais de sua 

política de ensino a elaboração e implantação de Projetos Pedagógicos de Curso pautados nos 

critérios e padrões de qualidade indicados nas Diretrizes Curriculares Nacionais e demais 

documentos legais pertinentes. Também busca o direcionamento de sua política institucional para 

o ensino, nas aspirações, convicções e necessidades da comunidade interna e externa, além de 

considerar a atualidade e a pertinência dos conteúdos mais atuais de cada área, considerando a 

modalidade presencial.  

            A Faculdade mantém como fundamento o entendimento de que os projetos pedagógicos 

devem ser construídos de maneira a proporcionar a articulação e orientação das ações 

institucionais na direção da consecução do perfil do egresso desejável. Neste sentido, os Projetos 

Pedagógicos conferem sentido e direção as atividades acadêmicas internas ao curso, em sintonia 

com os princípios educacionais e os compromissos assumidos pela Política de Ensino., 

Estimular o desenvolvimento de ações relativas à EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA e EMPREENDEDORA. 

 

Ampliar o universo de atividades da FACULDADE SANTA TERESA 

dentro de suas áreas de atuação, NA MODALIDADE PRESENCIAL. 

 

Incentivar e implementar o trabalho pedagógico em perspectiva 

INTERDISCIPLINAR, MULTIDISCIPLINAR ;  TRANSDISCIPLINAR e 

INOVADORA. 
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alcançando assim um nível satisfatório de coesão interinstitucional. 

          Na construção dos Projetos Pedagógicos adota-se uma concepção que assume a 

tridimensionalidade dos conteúdos (atitudes, procedimentos e conceitos) o que deve orientar a 

formação de competências, concomitantemente a do aperfeiçoamento da formação cultural, 

técnica e científica do alunado.  

           A participação dos docentes na elaboração dos Projetos Pedagógicos é condição 

primordial para a FACULDADE SANTA TERESA, uma vez que esta participação proporciona a 

integração de áreas de conhecimento e expertises distintas, conferindo maior sensação de 

pertencimento do corpo docente as propostas pedagógicas. O envolvimento de todos na busca 

dos objetivos propostos; e caracterizando tanto o próprio projeto como as ações e metas neles 

contidas como parâmetro para o direcionamento de todas as atividades, como também para as 

necessárias avaliações dos respectivos cursos. 

         Dentro desde entendimento, o Núcleo Docente Estruturante ocupa lugar estratégico na 

construção dos Projetos Pedagógicos, assumindo lugar de protagonista nesse processo conforme 

determina a resolução CONAES, onde: 

Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do 

curso; Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as 

diferentes atividades de ensino constantes no currículo; 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; Zelar pelo cumprimento 

das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de 

Graduação, são as suas principais funções. 

 

              As atividades de pesquisa/iniciação científica, extensão e monitorias, são projetadas para 

ocorrerem em estreita correlação com o ensino, articulando atividades por meio do 

desenvolvimento de programas, proporcionando dessa forma, o ambiente propicio, condutor e 

desafiador para o desenvolvimento dos conhecimentos e das habilidades requeridas, direcionando 

a qualidade das formações. 

             Os Projetos Pedagógicos preveem também a realização e articulação de propostas de 

estudos independentes e de atividades complementares, que se integram inclusive no plano 

institucional de pesquisa da Faculdade.  

           Outras atividades acadêmicas implementadas nos projetos pedagógicos dizem respeito à 

extensão e ação comunitária cujo direcionamento busca identificar as necessidades sociais para a 
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ORIENTADO PARA O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS 

Os conteúdos a serem ensinados devem estar orientados para a construção 
das competências e habilidades que estruturam o perfil do egresso de cada 
curso de graduação  

 

 

contextualização dos projetos programas, bem como para intensificar e aperfeiçoar o ensino e a 

pesquisa, que possam proporcionar também a melhoria da qualidade de vida da comunidade, 

além é claro, da previsão da política de estágio curricular de cada curso. 

3.1.2. Critérios para seleção de conteúdos e elaboração de currículos nos projetos 

pedagógicos de curso e atualização curricular sistemática.  

 

           A seleção de conteúdos é o resultado de um universo maior de conhecimentos e saberes 

conforme o objetivo que se tenha de educação. Para formar um ser humano crítico e participativo 

na sociedade é necessário selecionar conhecimentos diferentes daqueles que são 

tradicionalmente escolhidos e que não priorizam a criticidade. Evidentemente que não nos passa 

despercebido que a seleção de conteúdos é um a questão de poder. Ao selecionar determinado 

conteúdo para fazer parte do currículo, estar-se-á privilegiando alguns conteúdos em detrimento 

de outros. 

          A definição dos conteúdos para elaboração dos currículos a serem desenvolvidos nos 

diferentes cursos da FACULDADE SANTA TERESA deve ter em conta a análise da realidade, 

foco nos aspectos da inserção regional da Instituição e operada com referenciais específicos, tais 

como:  
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             Entende-se que o processo educacional deve estar centrado nos conteúdos relevantes 

para a formação do cidadão, respeitadas as especificidades das diferentes disciplinas. O 

estudante deve ser avaliado quanto ao desenvolvimento de competências e habilidades, por meio 

da aprendizagem significativa daqueles conteúdos.  

             Além disso, o desenvolvimento metodológico dos conteúdos requer estratégias que 

mobilizem e desenvolvam várias competências cognitivas básicas, como a observação, 

compreensão, argumentação, organização, análise, síntese, comunicação de ideias, 

planejamento, memorização etc. 

             Ao selecionar os conteúdos, os professores trabalham conforme suas visões de mundo, 

suas ideias, suas práticas, suas representações sociais. Toda prática educativa apresenta 

determinado conteúdo, a questão maior é saber quem escolhe os conteúdos, a favor de quem e 

de como estará o seu ensino e, para tanto, nas suas disciplinas os docentes irão: 

✓ Tomar como referência a prática profissional, analisar criticamente as formas de 

seleção e organização dos objetivos e conteúdos, assim como o seu significado no 

processo de ensino, identificando qual a concepção de homem, mundo e educação 

que estão orientando essa prática.  

✓ Discutir a importância da determinação dos objetivos como elementos que orientam o 

processo, envolvendo a seleção de conteúdos, procedimentos, avaliação, e definindo 

o tipo de relação pedagógica a ser estabelecida. 

✓ Considerar que o conteúdo só adquire significado quando se constitui em um 

instrumental teórico-prático para a compreensão da realidade vivida, tendo em vista a 

sua transformação.  

✓ Possibilitar a inserção de conteúdos inovadores, por meio do acesso aos periódicos de 

área disponíveis, participação em grupos de estudos e circuitos científicos que tenham 

como objeto conhecimento recente e inovador, compondo o currículo do curso.  

 

Para assegurar a qualidade do ensino na Instituição e garantir o atendimento às diretrizes 

pedagógicas estabelecidas, as seguintes atividades são desenvolvidas:  

✓ revisão contínua dos currículos; 

✓ atualização permanente de programas ementas, bibliografias e planos de ensino;  

✓ dinamização das atividades práticas de formação profissional;  

✓ orientação acadêmica e tutoria para atendimento e desenvolvimento de 

potencialidades individuais dos alunos;  

✓ a ampliação dos recursos de apoio ao ensino; 

✓ Aperfeiçoamento e qualificação docente por meio da formação continuada; 



38 

 

✓ criação de novos cursos que atendam as demandas sociais e culturais e econômicas 

da região;  

✓ elaboração e revisão dos projetos pedagógicos dos cursos; 

✓ autoavaliação constante visando ao aperfeiçoamento do trabalho pedagógico e 

acadêmico desenvolvido periodicamente. 

           

A Faculdade Santa Teresa observa as seguintes diretrizes na elaboração, atualização e 

revisão dos currículos:  

 

✓ Coerência do currículo com os objetivos do curso;  

✓ Coerência do currículo com o perfil do egresso;  

✓ Coerência do currículo face às diretrizes curriculares nacionais;  

✓ Adequação da metodologia de ensino à fundamentação teórico-metodológica do curso;  

✓ Inter-relação e integração entre as disciplinas;  

✓ Dimensionamento da carga horária das disciplinas;  

✓ Adequação e atualização das ementas e programas das disciplinas contemplando 

conhecimento recente e inovador;  

✓ Adequação, atualização e relevância da bibliografia.  

✓ Currículos baseado na prática interdisciplinar e transversal. 

 

3.1.3. Oferta de Componentes Curriculares a Distância 

          A oferta de componentes curriculares em Cursos de Graduação não está prevista neste 

PDI.   

3.1.4 Programas de Monitoria 

Para o estímulo da atividade acadêmica e docente a IES oferece o Programa de 

Monitoria para a modalidade presencial, como parte integrante de sua Política de Ensino. O 

Regulamento de Monitoria se encontra em apêndice a este documento. 

 

3.1.5 Atividades de Nivelamento 

Com o objetivo de recuperar possíveis déficits de formação dos ingressantes da 

FACULDADE SANTA TERESA a IES oferece aos seus alunos cursos de nivelamento em língua 

Portuguesa. 

 Considerando a importância do uso correto da língua portuguesa e dos fundamentos de 

matemática são ministrados cursos de gramática e redação e também matemática básica. Estes 



39 

 

cursos visam suprir as dificuldades mais comuns encontradas, com a finalidade de fortalecer o 

domínio das competências básicas da língua portuguesa e da linguagem matemática, 

principalmente para os alunos que se encontram afastados das atividades escolares e/ou 

acadêmicas. As aulas são realizadas aos sábados, sem nenhum custo. O Regulamento de 

Nivelamento se encontra em apêndice a este documento. 

 

3.1.6 Projetos Transversais e Interdisciplinares 

  A Pedagogia de Projetos é um tipo de organização curricular que confere ao trabalho 

pedagógico, um caráter mais integrador e menos fragmentado, Hernández e Ventura, justificam 

assim a presença de projetos de trabalho nos diferentes níveis de ensino: 

(...) a organização dos Projetos de Trabalho se baseia fundamentalmente numa 
concepção da globalização entendida como um processo mais interno do que externo, 
no qual as relações entre os conteúdos e áreas de conhecimento têm lugar em função 
das necessidades que traz consigo o fato de resolver uma série de problemas que 
subjazem na aprendizagem. Esta seria a ideia fundamental dos projetos. A 
aprendizagem, nos Projetos de Trabalho, se baseia em sua significatividade (2017, p. 
61) 

           Dentro desta proposta, temos que considerar ainda o caráter INTERDISCIPLINAR na 

abordagem do conhecimento, pois a complexidade do mundo do trabalho, o avanço das novas 

tecnologias, requerem de todos os futuros profissionais a habilidade de pensar em termos de 

complexidade no sentido descrito por Edgar Morin, que não significa a dificuldade de um 

determinado conteúdo, mas sim a existência de uma teia de relações, que qualquer conhecimento 

ou qualquer ato humano enseja. Ou seja, operar os meios de vida e de produção na construção 

de um saber fazer na contemporaneidade, representa aprender a pensar fora de uma lógica linear 

e cronológica apenas. A TRANSVERSALIDADE também segue este mesmo princípio, ou seja, 

estão ambas as abordagens, em busca da religação de saberes, os quais foram separados pela 

ciência moderna em busca de sua especialização cada vez mais expressiva. 

           Epistemologicamente, a disciplinaridade não deixou de existir, tampouco a especialidade 

do saber, o que propomos é uma abordagem do conhecimento onde os meios de ensino possam 

tornar evidentes as múltiplas relações e conexões entre saberes que apenas aparentemente não 

se relacionam, e onde se possa diminuir as fronteiras que separam não só a teoria da prática, mas 

também separam conteúdos, disciplinas e áreas de saber. 

          Por esta visão, a Faculdade Santa Teresa, utiliza uma estratégia de integração onde 

cultura, ciência, tecnologia, gestão, relações étnicas, ambientais, econômicas, jurídicas, 

emocionais, dentre outras circulam em torno de um tema que será estudado em uma abordagem 

conceitual Inter e transversal, de onde os alunos são convidados a dialogar, trocar experiências, 

se integrar em outras áreas, tendo como pano de fundo a discussão de uma temática de interesse 



40 

 

e relevância social, que potencialize a formação dos alunos e ajude a fomentar um olhar 

interessado, dialógico, aberto entre os acadêmicos e realidade contemporânea. Estas atividades 

que também se apresentam abertas a comunidade externa acontecem em sábados letivos, 

previstos em calendário acadêmico e são denominadas de Sábado Integrador. O Programa 

Sábado Integrador, está nos apêndices desde PDI. 

        É claro que o estímulo a interdisciplinaridade e a transversalidade não estão limitados a 

momentos específicos previstos em calendário, a orientação para que o tratamento dos conteúdos 

curriculares estejam sempre que possível e necessário conectados a outros saberes é uma 

orientação metodológica que ganha corpo por meio da problematização e das metodologias ativas 

adotadas pela IES. Neste sentido a orientação metodológica para o desenvolvimento das 

atividades de ensino/aprendizagem perpassa fundamentalmente pela superação dos modelos 

centrados essencialmente nas aulas expositivas, tendo em vista a necessidade de desenvolver o 

perfil do egresso do curso.  

           Assim, outras técnicas de ensino devem ser incorporadas para que os objetivos, as 

competências e as habilidades previstas no Projeto Pedagógico possam se consolidar,       

indicando que o professor assuma o conhecimento e realize mediações didáticas, dentro de uma 

perspectiva interdisciplinar e transdisciplinar, incorporando técnicas e atividades variadas no dia a 

dia da sala de aula, realizando o planejamento e desenvolvendo um plano de aprendizagem para 

as suas turmas. Indica-se também que a organização das sequencias didáticas privilegiem o 

aluno como protagonista da construção do saber ressignificado. 

           Como técnicas de ensino, indicamos, dentre outros, o uso de: 

✓ Aulas Expositivas Dialogadas: a aula expositiva dialogada deve permitir que a partir da 

exposição realizada o aluno possa interagir com o conteúdo sendo provocado, a partir das 

questões apresentadas pelo professor, mais do que expor um assunto numa perspectiva 

definida e acabada, o professor deve a partir do que apresenta indagar o aluno, para que a 

partir do que este já sabe, avançar na construção de um novo conhecimento. Neste 

sentido o professor deve sempre iniciar sua exposição a partir de uma pergunta 

problematizadora que tenha o poder de mobilizar o já sabido em direção ao não-sabido 

✓ Aulas Expositivas dialogadas com uso de recursos audiovisuais: semelhante ao processo 

da aula expositiva está diferencia-se da primeira por incluir recursos audiovisuais na 

dinâmica da exposição. Esses recursos audiovisuais podem ser desde o uso do data-show 

com projeções de imagens ou textos, até a apresentação de pequenos vídeos, ou trechos 

de filmes, músicas, manchetes de jornais, trechos de programas de televisão, telejornais, 

ou seja, as possibilidades do trabalho pedagógico são ampliadas pela quantidade 

significativa de informações que os professores podem acessar e apresentar, encontrando 
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neste recurso os elementos problematizadores para a partir de então inserir os elementos 

teóricos necessários a reflexão. 

✓ Atividades em grupo tais como seminário; painel integrado; grupos de observação e de 

verbalização: estas atividades além de favorecerem a construção do conhecimento e o 

aprendizado de conteúdos conceituais, são também excelentes fontes para o 

desenvolvimento de competências e conteúdos atitudinais, para que isso aconteça, estas 

devem ser muito bem preparadas, devendo ter seus objetivos e procedimentos claros e 

compartilhados com os alunos. Estas atividades conferem bastante dinamismo à sala de 

aula, além de serem excelente fonte de construção coletiva de conhecimento.  

✓ Estudos Dirigidos: os estudos dirigidos privilegiam as habilidades destinadas 

fundamentalmente a capacidade de leitura e escrita, devendo também ser objeto de 

planejamento do professor, onde a partir de um texto ou conjunto de textos, localiza as 

informações pertentes ao estudo, sinalizando onde deseja que os alunos realizem o devido 

aprofundamento. 

✓ Exercícios de Fixação de Conteúdos: realização de exercícios teóricos para a fixação de 

conteúdos, ou treino de habilidades específicas 

✓ Estudos de Caso: realização de estudos como um problema que reproduz os 

questionamentos, as incertezas e as possibilidades de um determinado contexto 

mobilizando conhecimentos para a tomada de decisão. O processo de chegar a uma 

decisão, por meio da análise e discussão individual e coletiva das informações expostas no 

estudo de caso, promove o raciocínio crítico e argumentativo dos alunos. Em função 

dessas características, o caso é considerado um valioso instrumento pedagógico, que 

desafia o aluno a raciocinar, argumentar, negociar e refletir – habilidades bastante 

demandantes do ponto de vista cognitivo e social. 

✓ Elaboração de projetos de ação ou de investigação: elaboração, desenvolvimento e 

aplicação de ações ou ainda realização de pesquisas acerca de temas relativos as 

disciplinas do currículo que por sua relevância mereçam aprofundamento. 

✓ Visitas Técnicas: visitas em espaços externos que promovam a integração entre conteúdos 

teóricos e práticos, possibilitando ao aluno a integração entre aquilo que se sabe sobre um 

determinado conhecimento e aquilo que se produz a partir desse conhecimento. 

✓ Atividades de extensão: atividades que proporcionem a execução de ações na comunidade 

externa a partir de conteúdos aprendidos e produzidos no transcurso da graduação, 

favorecendo a integração de conhecimentos em caráter interdisciplinar e transversal, além 

de proporcionar excelente articulação entre teoria e prática. 

✓ Atividades Práticas Supervisionadas em Laboratórios ou Espaços Externos: atividades de 

aplicação de conhecimentos ou de treinos de habilidades no sentido da integração entre 



42 

 

teoria e prática que podem ser simuladas quando realizadas em laboratório, ou reais 

quando realizadas em espaços externos à instituição. 

✓ Workshops ou oficinas pedagógicas: a partir de um conceito ou um problema, o professor 

proporciona a interação e a troca de experiências em sala de aula, tendo em vista a 

elaboração de um produto. Este produto pode ser desde um produto material, quando um 

produto conceitual. O sentido do Workshop e das Oficinas pedagógicas e o aprender 

fazendo, ou seja, integrando teoria e prática mediadas pelo professor com vista a alcançar 

um objetivo comum. 

✓ Feiras e Exposições temáticas: realização das atividades em grupo que tenham como 

objetivo o exercício de algum conhecimento específico, o treino de uma habilidade ou a 

exposição do produto final de uma aprendizagem consolidada pelos alunos. 

✓ Minipalestras e rodas de conversa: integração dos alunos com profissionais da área no 

sentido de atualização do conhecimento a partir da abordagem de temas atuais pertinentes 

ao exercício da profissão. As minis palestras devem ser realizadas em sala de aula, e deve 

priorizar conhecimentos atuais e inovadores. 

✓ Círculo de debates ou discussões: atividades de sala de aula, orientadas e mediadas pelo 

professor que deve organizá-la de modo a favorecer a participação de todos os envolvidos. 

Estas atividades podem ser realizadas como forma de socialização do conhecimento a 

partir da leitura de textos, ou de qualquer outra atividade que tenham os conceitos teóricos 

como fundamento. Nestas atividades os professores têm a excelente oportunidade de 

promover o desenvolvimento da autonomia do pensamento, da capacidade de 

argumentação e de negociação para a criação de consensos. 

✓ Elaboração de paper/ artigos científicos; banners; resumos, resenhas e textos escritos 

argumentativos ou dissertativos: atividades que devem considerara a capacidade de 

integração conceitual dos alunos, além de excelentes oportunidades para o exercício da 

capacidade de articulação de conceitos e de treino das capacidades de leitura e escrita 

dos alunos.  

✓ Gamificação do Ensino: aplicar no contexto da sala de aula, a mecânica dos jogos, na 

aprendizagem de novos conhecimentos, no desenvolvimento de habilidade e na fixação de 

conteúdos já aprendidos que, pela própria natureza do jogo, podem ser revisitados 

oportunizando uma nova experiência com o que já se sabe.  

3.1.7 Aulas Práticas  

      O aluno da FACULDADE SANTA TERESA, tendo em vista a necessidade de atender aos 

requisitos da formação proporciona experiências acadêmicas de articulação entre teoria e prática 

referentes aos conhecimentos, estas aulas práticas são proporcionadas em espaços internos que 
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são nossos laboratórios e estende-as as atividades externas de visita técnicas e oficinas 

pedagógicas, além de estágio curricular em instituições conveniadas. 

       As aulas práticas, as visitas técnicas, as oficinas pedagógicas, assim como os estágios, são 

atividades acadêmicas monitorada em campo por professores e/ou preceptores que realizam o 

acompanhamento dos alunos na realização das atividades em diferentes disciplinas do currículo. 

Sendo, portanto, assim definidas: 

✓ As aulas práticas: nos primeiros períodos do Curso realizam-se nos laboratórios 

especializados nas instalações da FACULDADE SANTA TERESA e atendem a diferentes 

componentes curriculares, sobretudo das disciplinas básicas do curso. Nos laboratórios os 

alunos desenvolvem suas atividades acadêmicas deste as bases de teóricas e 

experimentais referentes aos conhecimentos específicos de cada área de conhecimento. 

✓ As Visitas Técnicas: consiste no propósito de levar o aluno ao local de uma atividade 

profissional relacionada a sua formação, para que o mesmo possa a partir do 

conhecimento teórico obtido em sala de aula, aprofundar o mesmo através de estudo, 

análise e avaliação. A mesma não deve ser encarada como um passeio, mas sim, com 

uma atividade formal, a qual precisa de planejamento prévio. Durante a Visita, o registro e 

as anotações devem ser atividades prioritárias. As visitas devem ser realizadas com 

objetivos didáticos, sendo orientada e operacionalizada com técnica e discutida 

previamente. Os professores, na oportunidade, estarão avaliando: postura, pontualidade, 

conhecimento técnico e respeito com os colegas. O relatório final deverá ser elaborado e 

entregue para que o professor possa avaliar a efetividade da atividade na aprendizagem 

dos alunos.  

✓ Oficinas Pedagógicas: são atividades de ensino e aprendizagem realizadas em ambientes 

destinados ao desenvolvimento das aptidões e habilidades, mediante atividades orientadas 

por professores capacitados. Nestas oficinas deverão estar disponíveis diferentes tipos de 

equipamentos e materiais para o ensino ou aprendizagem, nas diversas modalidades do 

desempenho profissional, podendo ocorrer em espaços da instituição ou fora dela.  

            Tanto as Aulas Práticas como os Estágios, ocorrem em instituições que possuam convênio 

ou termo de cooperação com a IES., e seu Regulamento encontra-se nos apêndices desde PDI. 

3.1.8 Promoção de ações inovadoras de ensino 

               Para a FACULDADE SANTA TERESA a aprendizagem está relacionada com a atividade 

problematizadora, tanto do aluno quanto do professor, e a aprendizagem universitária está 
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associada ao APRENDER A PENSAR E AO APRENDER A APRENDER. Acreditamos que o 

ensino universitário precisa hoje ajudar o aluno a desenvolver habilidades de pensamento e 

identificar procedimentos necessários para aprender e resolver problemas, problemas estes que 

provavelmente ainda nem existem no momento da formação, mas que se farão reais quando os 

acadêmicos estiverem no mercado de trabalho. 

            Nosso modelo metodológico crer que a problematização é um importante gatilho na 

construção das competências previstas nos perfis de egressos que orientam o percurso de 

formação na graduação.  

           Mais do que isto, pensamos que o ensino superior deve adotar outra lógica epistemológica 

que favoreça a superação com modelos estritamente disciplinares e fechados em si mesmos. 

Assim as metodologias de ensino, entendidas, como o caminho da mediação entre o sujeito 

cognoscente e o objeto do conhecimento, deve favorecer a aproximação desses dois polos a 

partir de mediações qualitativas que permitam ao aluno a construção do conhecimento tendo em 

vista a formação das competências que se deseja no perfil de cada curso de graduação, na 

seguinte lógica: 

       Considerando que os métodos de ensino constituem um ponto fundamental do planejamento 

da disciplina e do planejamento das aulas, propomos que os mesmos devem conter uma visão 

dialógica do processo de construção do conhecimento. 

          Para garantir esse tipo de dinâmica, a linha horizontal possibilitará a consolidação da 

relação entre teoria e prática. Nessa linha, os alunos são motivados a problematizar e 

contextualizar os saberes adquiridos com a linha vertical. 

      A metodologia de ensino aprendizagem assim delineada deve buscar: 

 

✓ Superar as aulas meramente expositivas por aulas dialógicas, seminários, debates e 

mesas-redondas, onde se procurará estimular o aluno a atividades individuais e coletivas 

de construção do conhecimento, e não a assimilar um conjunto de saberes, como 

usualmente acontece, privilegiando a adoção de metodologias ativas.  

✓ Assumir o princípio educativo da pesquisa e conferir maior ênfase aos trabalhos de 

pesquisa para as diversas disciplinas do curso, sendo sugerido que os docentes possam 

exigir, sempre que possível, a realização de trabalhos e artigos de conclusão das 

disciplinas; 
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✓ Recorrer à utilização de recursos multimídias postos à disposição dos professores na 

Instituição, através de mecanismos que, preferencialmente, o aproximem da atividade 

profissional a ser futuramente desempenhada; 

✓ Valer-se das Tecnologias da Informação como ferramenta de construção e multiplicação 

do saber. 

 

Para orientação do corpo docente e técnico-pedagógico da IES, a instituição disponibiliza um 

Manual de Metodologia da Aprendizagem, dentro dos princípios estabelecidos para a Política de 

Ensino.  

 

3.1.9 Integração das TICS 

             Os atos e processos de “informar” e “comunicar” são intrínsecos a qualquer modalidade 

de educação e foram, durante séculos de educação formal, realizados por docentes sem outras 

mediações que livros, quadro-negro (ou equivalente) e giz (ou equivalente). Esta situação de 

estabilidade técnica do processo educacional foi alterada no último século com inovações 

tecnológicas no registro, organização, armazenagem e transferência da informação.  

         O retroprojetor, as transparências, o mimeógrafo, os flanelógrafos, foram alguns dos 

recursos audiovisuais vistos como auxiliares de processos educacionais nas primeiras décadas do 

século XX em muitos países da América Latina, já então envolvidos com programas de 

cooperação técnica internacional. Enquanto os grandes computadores começavam a revolucionar 

as funções de registro, organização e armazenagem da informação em larga escala, pouco se 

poderia esperar de seu auxílio nos processos educacionais.  

            A pesquisa científica, sim, seria quase imediatamente transformada pela utilização desses 

equipamentos originalmente criados para atividades censitárias nos países industrializados. Em 

poucas décadas os retroprojetores se converteram em instrumentos arcaicos e praticamente 

despareceu da literatura e práticas educacionais a referência a “meios audiovisuais”. A revolução 

dos microcomputadores nos anos 1980 e as inovações tecnológicas nas comunicações que 

avançavam rapidamente nos países da Região, finalmente permitiram que essa nova “onda de 

inovação” alcançasse primeiro, as universidades e, algum tempo depois, as escolas do ensino 

primário e secundário. 

            A expressão “TIC na educação” assume conteúdo bastante diversificado. O primeiro 

conteúdo se refere à capacitação para o uso de computadores e internet, usualmente denominada 

de “computação” em grande parte das instituições que a oferecem. Há ainda a referência a 
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campos de natureza mais técnica e científica como “informática” – inclusive “informática 

educativa” – desenvolvimento de sistemas, engenharia da computação, ciência da computação. 

       A FACULDADE SANTA TERESA entende por TICs como sendo o conjunto de ferramentas e 

processos eletrônicos para acessar, recuperar, guardar, organizar, manipular, produzir, 

compartilhar e apresentar informações. As “novas” TIC incluem equipamentos e softwares de 

computação e de telecomunicações dos quais os centrais são os computadores, modems, 

roteadores, programas operacionais e aplicativos específicos como os multimídia, e sistemas de 

bases de dados. 

          Neste sentido, admitimos que as Tic´s podem ser excelentes ferramentas de apoio no 

processo formativo e a universidade deve abrir as suas portas para estas tecnologias, pois é 

através da interação e mediação nos diferentes campos do conhecimento que o acadêmico 

poderá ampliar sua gama de informações. Estas por sua vez serão incorporadas ao cotidiano da 

sala de aula, a partir do acesso dos alunos e do uso mediados das mesmas, como recurso 

pedagógico. Assim os Cursos devem prever em seus projetos pedagógicos a utilização de 

ferramentas síncronas e assíncronas, inclusive com a utilização de salas de aula virtuais que 

podem ser desenvolvidas a partir de plataformas de serviços educacionais, tais como o google 

class.  

3.1.10 Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório e Não Obrigatório 

            Na FACULDADE SANTA TERESA, a formação de seus alunos incluirá como etapa 

integrante da graduação o Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório, realizado em espaços 

conveniados também se constitui em uma perspectiva inovadora, uma vez que proporciona 

precocemente o contato do aluno com os profissionais e os ambientes com os quais futuramente 

terá que lidar como profissional, as atividades serão planejadas e programadas conjuntamente 

com o(s) professor (es) da disciplina sendo submetidas a aprovação da Coordenação de Curso.  

            O planejamento e supervisão e a avaliação das atividades de estágio serão levadas a 

efeito por meio de professores do corpo docente, com a corresponsabilidade da FACULDADE 

SANTA TERESA, observado o nível de formação e a etapa do curso em que se encontra o 

estagiário. Na FACULDADE SANTA TERESA, o Estágio Curricular Supervisionado para as 

graduações objetiva: 

✓ Integrar teoria e prática a partir da inserção em espaços reais de prática profissional. 

✓ Conscientizar os futuros profissionais da importância da qualidade nos serviços que 

haverão de prestar; 
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✓ Melhorar o nível do ensino-aprendizagem dos processos, princípios, métodos e 

técnicas aplicados na área de conhecimento da graduação;  

✓ Aperfeiçoar o aprendizado mediante um maior aprofundamento técnico científico no 

campo de estágio; 

✓ Oferecer ao aluno a oportunidades de conhecimento, in loco, das diferentes atividades 

inerentes ao exercício profissional; 

✓ Oportunizar, mediante a observação e a intervenção na prática, a articulação das 

informações obtidas em diversas disciplinas que integram o currículo do Curso; 

✓ Promover o contato com pessoas, instituições e profissionais, a fim de que possa 

aquilatar, melhor, as necessidades e carências dos que buscam os serviços 

profissionais na área de conhecimento; 

✓ Desenvolver atividades de prática pré-profissional, em situações reais de trabalho. 

 

O planejamento, a supervisão e a avaliação das atividades do estágio serão levadas a 

efeito sob a responsabilidade da FACULDADE SANTA TERESA, com a coparticipação da 

Instituição que oferecer o campo de estágio. Os campos de estágio para os alunos do Curso 

serão as Instituições que firmarem convênio para este fim. 

      Serão escolhidas, para campos de estágio, instituições que compõem a rede pública 

e/ou privada que possuam condições estruturais e organizacionais compatíveis com as 

subáreas em que deverão se desenvolver as tarefas do estagiário.  

       Na medida que os resultados do estágio forem sendo verificadas, interpretadas e 

avaliadas, o estagiário tomará ciência do seu perfil na ocasião. Com isso, ele próprio poderá 

reconhecer a necessidade: 

✓ Da retificação da aprendizagem nos conteúdos em que revelar equívoco ou 

insegurança de domínio; 

✓ Da própria reprogramação da prática com vistas ao mais elevado padrão de 

qualidade do processo ensino-aprendizagem, a FACULDADE SANTA TERESA 

assegurará, ao aluno/estagiário, essa reorientação e reprogramação teórico prática. 

 

        Os estágios serão coordenados pela Coordenação de Curso em conjunto com a 

Coordenação de Estágio e os docentes supervisores por ela designados. Os estágios 

obedecerão às normas Gerais dos Regimentos Interno e ao Regulamento de Estágio 

Obrigatório e Não-obrigatório, e ainda aos itens específicos de cada área contemplados no 
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Regulamento específico de cada curso de graduação, documento este que se encontra nos 

anexos do Projeto Pedagógico do Curso.  

 

3.1.11 Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 

           O Trabalho de Conclusão (TC) é componente curricular obrigatório, a ser desenvolvido nos 

cursos da FACULDADE SANTA TERESA. Consiste em trabalho de cunho científico, que tem o 

seu formato definido pelos regulamentos dos cursos de graduação em atendimento as suas 

especificidades, neste sentido o trabalho de conclusão poder se dá em formato de artigo científico, 

monografia, projetos de pesquisa, pesquisas de campo, experimentais ou bibliográficas, relatórios 

técnicos de experimento e/ou estágios, enfim em uma gama de possibilidades que contribua com 

o desenvolvimento do raciocínio científico e o domínio dos mecanismos de produção do 

conhecimento.   

           Um dos principais objetivos do Trabalho de Conclusão de Curso, é o de promover a 

articulação transversal e/ou interdisciplinar dos conteúdos desenvolvidos ao longo de um percurso 

de formação, com vista a discussão teórico/prática em torno de uma problemática ou investigação, 

fortalecendo o senso crítico e as habilidades relativas à produção e a comunicação técnico-

científica. Pretende-se levar o aluno a compreender a realidade social de maneira crítica diante 

das contradições que se expressam no espaço escolar, esse processo insere-se na discussão da 

formação profissional, onde em termos de capacitação profissional, o Trabalho de Conclusão de 

Curso inserir o discente nos processos de produção da ciência, do saber e do conhecimento.          

O trabalho de Conclusão de Curso possui os seguintes objetivos: 
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De um modo geral, para a sua operacionalização o professor-orientador estabelecerá uma 

carga horária semanal, com o orientando para as orientações necessárias tendo em vista o 

cumprimento do plano de trabalho estabelecido a execução do projeto e a elaboração do texto 

final do trabalho. 

         A avaliação do trabalho dar-se-á pela submissão do mesmo a uma comissão estabelecida 

pelo professor orientador do trabalho, constituída de professores e profissionais que analisarão o 

trabalho proposto, sua viabilidade e seu desenvolvimento. O Trabalho de Curso deverá ser 

encaminhado em quatro cópias, e entregue com quinze dias antes do processo avaliativo a ser 

marcado pelo professor orientador do trabalho. Para a organização e normatização do Trabalho 

de Conclusão der Curso, existe regulamento específico anexo ao Projeto Político Pedagógico do 

Curso. 

3.1.12 Avaliação da Aprendizagem  

          Os processos de avaliação da aprendizagem têm se constituído na tradição pedagógica 

muitas vezes como um instrumento de punição que objetiva medir a capacidade do aluno, por 

meio de instrumentos rígidos e estereotipados como provas e trabalhos. Estes por sua vez 

pretendem a partir dos resultados alcançados estabelecer uma classificação do aluno em termos 

de aprovação ou reprovação em uma determinada disciplina.  

          Este entendimento tem sido alvo de severas críticas por converter o processo de avaliação 

em um “acerto de contas” entre o professor e o aluno, inviabilizando assim a própria dimensão 

pedagógica que deveria estar contida na possibilidade de que o erro seja tomado como ponto de 

partida para o estabelecimento de novos itinerários de aprendizagem, como nos ensina a corrente 

teórica da avaliação formativa e/ou contínua.  

              Vista desse modo, a avaliação é um momento privilegiado de aprendizagem, uma vez 

que a leitura correta dos erros e das dificuldades encontradas pelos alunos, em uma determinada 

questão, por exemplo, pode oferecer ao professor a oportunidade de rever sua prática 

pedagógica, promovendo ajustes na sua conduta de ensino. 

              Assim, quando falamos de um currículo organizado para a formação de competência, 

onde o conteúdo de ensino é tomado em toda a sua complexidade e multidimensional idade 

(conceitos, atitudes e procedimentos), tem um desafio para o professor, cabendo a substituição da 

lógica tradicional de avaliar, por outra racionalidade que a conceba muito mais como um 

instrumento de diagnóstico da aprendizagem, do que um fim em si mesma.  
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       Está nova lógica, como já alertamos, deve, portanto, considerar o caráter dialógico e 

processual da aprendizagem e por extensão o caráter também dialógico e processual do próprio 

desenvolvimento das competências, conforme afirma o indicador referente aos processos de 

avaliação da aprendizagem presentes no Instrumento de Avaliação MEC/INEP, ou seja, conceber 

um processo avaliativo onde:  

Os procedimentos de acompanhamento e de avaliação, previstos para os 
processos de ensino-aprendizagem, atendem à concepção do curso definida 
no PPC, possibilitando o desenvolvimento e a autonomia do discente de 
forma contínua e efetiva, e implicam informações sistematizadas e 
disponibilizadas aos estudantes, com mecanismos que garantam sua 
natureza formativa, sendo planejadas ações concretas para a melhoria da 
aprendizagem em função das avaliações realizadas. 

 

            É precisamente por esta razão que os processos avaliativos devem ser planejados e 

organizados em termos de instrumentos avaliativos ou atividades de avaliação diversificadas e 

integradas, auxiliando o professor e principalmente o aluno no ajuste e gerenciamento de suas 

aprendizagens.  Outro ponto fundamental é reconhecer que determinados conteúdos requerem 

modelos diferenciados de avaliação, como veremos a seguir. 

          E como podemos promover uma avaliação das competências? Primeiro é preciso retomar 

alguns conceitos que já indicamos na metodologia de ensino.  Por competência consideramos a 

capacidade do aluno de mobilizar conceitos, atitudes e procedimentos para a solução ou 

superação de uma determinada situação. Dizemos que o sujeito é uma pessoa competente 

quando reconhecemos nele a capacidade de resolver situações complexas e estas soluções 

serão tão mais eficazes, quando for à capacidade de articulação de conhecimentos de diferentes 

ordens e fontes.   

        Não é razoável pensar que um conteúdo de natureza eminentemente prático ou 

procedimental possa ser avaliado da mesma maneira como avaliamos o domínio de um conceito. 

Ou ainda que, podemos avaliar a aquisição ou desenvolvimento de uma atitude apenas 

perguntando ao aluno como ele se comportaria no plano teórico a partir de uma prova fechada de 

perguntas e respostas, onde, frequentemente o aluno é chamado a descrever um procedimento, 

ou memorizar um conceito.  

          Convenhamos que a descrição de um procedimento, não garante que os alunos sejam 

capazes de realizá-lo. Ou ainda que a transcrição de um conceito em uma prova de perguntas e 

respostas garanta que os alunos sejam capazes de articular conceitos ou de retomá-los, quando 

precisarem tomar uma decisão. 
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          Na direção de avaliar competências algumas alternativas metodológicas têm sido 

assumidas por professores, uma delas é a avaliação por portfólio realizada com base numa 

coleção organizada de trabalhos produzidos pelo aluno, visando fornecer um registro a 

médio/longo prazo da evolução do rendimento do aluno e da evolução das suas atitudes. Assim, o 

portfólio permite uma avaliação mais concreta e fiel das competências desenvolvidas pelo aluno, 

ao longo de um determinado processo, porque incluem para além de testes aos seus 

conhecimentos de fatos, de conceitos, de teorias e de regras, outros elementos, nomeadamente, 

aqueles que revelam o próprio desenrolar do processo. Por outro lado, como o portfólio deve 

incluir um conjunto variado de realizações dos alunos, permite evidenciar que competências foram 

efetivamente desenvolvidas pelo aluno e os respectivos níveis de desempenho por ele 

alcançados. 

             Como instrumento de avaliação permite operacionalizar a avaliação formativa, contínua e 

sistemática, consignada na legislação em vigor que regulamenta o desenvolvimento curricular e a 

avaliação interna, permite, ainda operacionalizar não só a avaliação formativa, mas também 

concretizar efetivamente os efeitos de uma avaliação formativa, isto é, gerar medidas de 

diferenciação pedagógica adequadas às características dos alunos e às aprendizagens e 

competências a desenvolver. Assim como permite concretizar os objetivos da avaliação formativa, 

nomeadamente a regulação do ensino e da aprendizagem, recorrendo a uma variedade de 

instrumentos de recolha de informação, de acordo com a natureza das aprendizagens e dos 

contextos em que ocorrem. 

                Os recursos audiovisuais tais como filmagens, fotografias, realização de pequenos 

vídeos e documentários, a integração das Tic´s, as atividades de simulações, os protocolos de 

observação, a autoavaliação, a resolução de problemas são poderosos aliados para avaliar 

procedimentos e atitudes, situações problemas podem também funcionar de forma muito eficiente 

na avaliação dos conceitos, e quando bem construídas podem inclusive ser um importante meio 

de mobilização e de integração de conteúdos atitudinais, conceituais e até mesmo 

procedimentais.  

               A autoavaliação deve ser sempre considerada como uma via pela qual o aluno possa ir 

gradativamente avançando na autonomia intelectual e no próprio gerenciamento de suas 

aprendizagens, e até mesmo os instrumentos tradicionais da avaliação como provas e trabalhos 

podem se converter em um momento privilegiado de aprendizagem, quando alteramos a nossa 

concepção de avaliação e modificamos nossa percepção sobre o lugar desta no trabalho 

pedagógico.  
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              Sob essa ótica, avaliar implica no acompanhamento contínuo e contextualizado das 

experiências de aprendizagem apresentadas e, principalmente, o estabelecimento de estratégias 

educativas que sejam capazes de possibilitar a recuperação do aluno no processo, respeitando a 

sua individualidade e, minimizando as desigualdades da sua formação. 

       Assim, a avaliação dos componentes curriculares, será realizada em três momentos 

articulados: 

 

 

 

 

 

3.1.13 Sistemática de Avaliação da Aprendizagem na Faculdade Santa Teresa 

      A FACULDADE SANTA TERESA, trabalha com o Conceito de Avaliação Orientada para o 

desenvolvimento de competências, neste escopo, o conceito de rendimento acadêmico compreende 

o resultado do processo avaliativo, relativo à média das notas obtidas nas Avaliações de 

Desempenho Parcial (ADP´s), que serão realizadas no total de três (ADP1; ADP2), ao longo do 

semestre e da Avaliação de Desempenho Global (ADG), esta última realizada ao final do semestre 

letivo. Chamamos de SIADE (Sistema de Avaliação por Desempenho), a sistemática de avaliação da 

aprendizagem na Faculdade Santa Teresa. Um sistema de avaliação considera que as avaliações 

não são momentos estanque do processo ensino-aprendizagem, mas sim um processo dinâmico, em 

articulação com as metodologias de ensino, típicos da construção do conhecimento. 
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         Como já afirmamos anteriormente, nossa proposta reside na intenção de tornar a 

aprendizagem visível aos alunos e professores, transformando a avaliação em momento de 

autoavaliação também, destacando assim a dimensão pedagógica do ato de avaliar, tornando o erro 

o ponto de partida para novas aprendizagens, como nos indica a tradição teórica acerca da 

avaliação.   

          Assim, considerando as orientações do SIADE (Sistema de Avaliação de Desempenho), tendo 

no horizonte as recomendações dos documentos oficiais e as discussões mais atuais acerca da 

avaliação da aprendizagem, ressaltando fundamentalmente o aspecto formativo da avaliação, a 

FACULDADE SANTA TERESA, orienta que a avaliação da aprendizagem deve acontecer ao longo 

do processo de ensino-aprendizagem ofertando ao professor mecanismos de identificação das 

dificuldades e dos avanços de suas turmas.  

         Vale ressaltar que as ADG´s Avaliações de Desempenho Global, são avaliações de caráter 

interdisciplinar, onde devem ser avaliadas as competências previstas no Plano de Aprendizagem, 

para tanto os professores formulam as questões por meio de um formulário próprio, estes formulários 

preenchidos por sua vez são avaliados pelo NDE, e depois as Avaliações são geradas com a ajuda 

de um software livre para este fim.  

      Todas as avaliações de desempenho estão previstas em calendário e está assegurado ao aluno 

o direito de revisão do resultado da avaliação, o que será regulamentado em norma específica. Terá 

direito a matricular-se na série seguinte, o aluno aprovado nos componentes curriculares da série na 

qual está matriculado. O aluno reprovado em 50% (igual e superior) dos componentes curriculares 

fará matrícula no período seguinte em regime de progressão parcial. 

          Para a orientação dos alunos existe um Regulamento da Avaliação da Aprendizagem e o já 

mencionado Manual de Avaliação da aprendizagem a disposição da comunidade acadêmica interna.  

De maneira didática o desenvolvimento do SIADE dar-se-á assim: 
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As Avalições Parciais de Desempenho estão assim desenhadas: 

          Para o acompanhamento do SIADE, o aluno responde pelo aplicativo um questionário de 

percepção acerca da avaliação, o qual se encontra em anexo a este documento. 
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3.1.13.1 Indicadores de Avaliação da Aprendizagem 

              Ao final de cada ciclo avaliativo a assessoria de ensino produzirá o relatório de rendimento 

acadêmico. Este relatório tem por finalidade observar de maneira quantitativa a curva de 

aprendizagem dos acadêmicos, evidenciada, pelos resultados (notas) alcançados em cada 

componente curricular, este relatório é então encaminhado ao Núcleo Docente Estruturante o qual, 

deve realizar a analise qualitativa dos resultados alcançados, pois além das notas, segue também o 

Relatório de Percepção do Alunos acerca da Avaliação.  

Este segundo relatório, de percepção acerca da avaliação, é produzido a partir de um 

questionário preenchido online de maneira voluntária pelo aluno, onde o mesmo expressa a sua 

percepção acerca da avaliação realizada, no tocante aos conteúdos avaliados, a qualidade das 

questões e a própria autoavaliação do aluno em relação ao seu desempenho.  

Assim os Indicadores extraídos da Avaliação da Aprendizagem, devem servir de substrato 

para a melhoria continua da aprendizagem dos alunos e aperfeiçoamento dos mecanismos de 

avaliação utilizados pela instituição, por meio do debate dos mesmos nas instâncias colegiadas do 

Curso - NDE e Colegiado de Curso.  

Estes mesmos indicadores, são utilizados para conferir aos alunos com as melhores 

posições em termos de Coeficiente Acadêmico o Certificado de Mérito Acadêmico em Cerimônia de 

Abertura do semestre letivo subsequente. Para a atribuição do mérito acadêmico, são considerados 

outros atributos que compõe o perfil acadêmico desejado pela instituição. O Mérito é conferido com a 

aprovação do Colegiado de Curso e possui um regulamento para orientar a seleção dos laureados.  

3.2 Coerência entre o PDI e as práticas atividades de pesquisa/ iniciação científica, inovação 

tecnológica, e o desenvolvimento artística e cultural 

     Tendo em vista as Políticas de Pesquisa e Iniciação Científica, considerando a missão 

institucional prevista no PDI, e ainda o ato autorizativo em questão Credenciamento na 

modalidade presencial e a distância”, a Faculdade Santa Teresa projeta para o quinquênio deste 

PDI, as seguintes metas de trabalho:  

PRÁTICAS ATIVIDADES DE PESQUISA/ INICIAÇÃO CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, 

ARTÍSTICA E CULTURAL  

META 01 Implantar as Políticas Institucionais e ações acadêmico- administrativas para a 

pesquisa e a iniciação científica, tecnológica e cultural. 

META 02 Implantar o Programa de Incentivo a Produção Científica, utilizando a 
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produtividade docente como mecanismo de promoção na carreira. 

META 03 Implantação do Núcleo de Incentivo a Pesquisa e Inovação Tecnológica da 

Faculdade Santa Teresa. 

META 04 Implantação a Política de Incentivo a Produção e Publicação didático-

pedagógica, tecnológicas, artísticas e culturais, bem como publicações científicas 

tendo em vista a instituição de revistas e periódicos científicos da IES. 

META 05 Implantação a Política de Incentivo a criação, desenvolvimento e manutenção de 

grupos de pesquisa e de participação de eventos. 

META 06 Implantar a Política de Relacionamento com a Comunidade externa e interna, 

incluindo a criação de mecanismos de relacionamento virtual e de atendimento, 

para a divulgação de cursos e das ações de pesquisa. 

META 07 Implantar a Política de Relacionamento com a Comunidade externa e interna, 

incluindo a criação de mecanismos de relacionamento virtual e de atendimento, 

para a divulgação de cursos e das ações de pesquisa. 

META 08 Implantar o programa de Apoio ao Discente para a participação em eventos 

internos e externos da Instituição, bem como o de incentivo a produção discente. 

META 09 Implantação Programa de Convênios Institucionais que garantam a troca de 

experiência entre alunos de diferentes instituições favorecendo a prática do 

intercâmbio científico e cultural. 

 

3.3 Políticas institucionais e ações acadêmico-administrativas para a extensão  

   Tendo em vista as Políticas de Extensão, considerando a missão institucional prevista no PDI, e 

ainda o ato autorizativo em questão Credenciamento na modalidade presencial e a distância”, a 

Faculdade Santa Teresa projeta para o quinquênio deste PDI, as seguintes metas de trabalho:  

3.3.1 Coerência entre o PDI e as práticas de extensão 

PRÁTICAS DE EXTENSÃO 

META 01 Implantar a Política Institucional e ações acadêmico-administrativas para a 

extensão, considerando os aspectos de apoio à realização de programas, 

projetos, atividades e ações 

META 02 Implantar o Núcleo de Extensão da Faculdade Santa Teresa. 

META 03 Implantar a Política de Relacionamento com a Comunidade externa e interna, 

incluindo a criação de mecanismos de relacionamento virtual e de atendimento, 

para a divulgação de cursos, de ações extensionistas. 
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             A extensão da IES é definida, como “prática acadêmica que interliga a Universidade nas 

suas atividades de ensino e pesquisa com as demandas da população”. Isso sugere que a 

formação profissional só será completa com a aplicação do produto da aprendizagem na 

sociedade e permite supor que a extensão da IES é fundamental para diminuir as desigualdades 

sociais existentes, por ser uma associação de processo educativo com as ações culturais e 

científicas aplicadas à realidade encontrada.  

            Sendo assim a Extensão é tradicionalmente entendida como parte de um tripé, o qual deve 

fornecer as bases de sustentação da educação superior – a saber: ensino, pesquisa e extensão. A 

Faculdade Santa Teresa entende a Extensão Universitária como uma ação educativa que possui 

enorme potencial para interpretar, na IES, as demandas que a sociedade impõe, devendo a 

mesma ser mecanismo de socialização do conhecimento, a partir da promoção do “diálogo” entre 

o saber científico e o saber popular na busca de uma sociedade que traga mais dignidade e 

solidariedade à vida das pessoas.  

               

Áreas de Conhecimento e Forma de Operacionalização da Extensão. 

                   

           Para a classificação das atividades de extensão e modos de operacionalização tomamos 

como base a divisão das áreas do conhecimento as áreas propostas pelo CNPQ, as quais 

forneceram o agrupamento para as atividades de extensão e a prestação de serviços à 

comunidade da FACULDADE SANTA TERESA, tendo em vista os cursos solicitados para o 

credenciamento e os cursos da fase de expansão previstos no PDI. São elas: 

 Ciências Biológicas;  

 Ciências da Saúde;  

 Ciências Sociais;  

 Ciências humanas; 

 Ciências Sociais e Sociais aplicadas. 

   As áreas temáticas são os campos de atuação da Extensão, as quais orientarão as Linhas 

de Extensão, conforme vocação da SANTA TERESA.  

          Assume-se como referência para o desenvolvimento das ações de Extensão as seguintes 

áreas temáticas:  

 Comunicação;  

 Cultura;  

 Direitos Humanos e Justiça;  

 Educação;  

 Meio ambiente e sustentabilidade 



58 

 

 Saúde;  

 Tecnologia; Produção e Inovação;  

 Trabalho e Empreendedorismo; 

 Gestão; Carreiras e Liderança; 

 Macro e Microeconomia; 

 Saúde mental e qualidade de vida. 

Linhas de Extensão  

         As Linhas de Extensão possibilitam o desenvolvimento de ações de extensão nas diversas 

modalidades – programas, projetos, prestação de serviços, realização de cursos e eventos – 

voltadas para a discussão, planejamento, implementação e avaliação visando a formação, 

capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área e a produção e divulgação de 

informações, (conhecimentos e material didático na área).  

          Desse modo, cada ação estará vinculada a uma linha de extensão. 

Quadro 1 - Linhas de Extensão, em ordem alfabética, para classificação das ações de Extensão 

Universitária, e formas de operacionalização mais frequentes.  

 

LINHAS DE EXTENSÃO 

 

FORMA DE OPERACIONALIZAÇÃO 

 

1.  

 

Alfabetização, leitura e 

escrita  

Alfabetização e letramento de crianças, jovens e adultos; 

formação do leitor e do produtor de textos; incentivo à leitura; 

literatura; desenvolvimento de metodologias de ensino da 

leitura e da escrita e sua inclusão nos projetos político-

pedagógicos das escolas.  

2.  

 

Artes cênicas  Dança, teatro, técnicas circenses, performance; formação, 

capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área; 

memória, produção e difusão cultural e artística.  

 

3.  

 

Artes integradas  Ações multiculturais, envolvendo as diversas áreas da 

produção e da prática artística em um único programa 

integrado; memória, produção e difusão cultural e artística.  

 

4.  

 

Artes plásticas  Escultura, pintura, desenho, gravura, instalação, 

apropriação; formação, memória, produção e difusão cultural 

e artística.  

 

5.  

 

Artes visuais  Artes gráficas, fotografia, cinema, vídeo; memória, produção 

e difusão cultural e artística.  

 Comunicação estratégica  Elaboração, implementação e avaliação de planos 
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6.  

 

estratégicos de comunicação; realização de assessorias e 

consultorias para organizações de natureza diversa em 

atividades de publicidade, propaganda e de relações 

públicas; suporte de comunicação a programas e projetos de 

mobilização social, a organizações governamentais e da 

sociedade civil.  

 

7.  

 

Desenvolvimento de 

produtos  

Produção de origem animal, vegetal, mineral e laboratorial; 

manejo, transformação, manipulação, dispensação, 

conservação e comercialização de produtos e subprodutos.  

 

8.  

 

Desenvolvimento 

regional  

Elaboração de diagnóstico e de propostas de planejamento 

regional (urbano e rural) envolvendo práticas destinadas à 

elaboração de planos diretores, a soluções, tratamento de 

problemas e melhoria da qualidade de vida da população 

local, tendo em vista sua capacidade produtiva e potencial 

de incorporação na implementação das ações; participação 

em fóruns Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável – 

DLIS; participação e assessoria a conselhos regionais, 

estaduais e locais de desenvolvimento e a fóruns de 

municípios e associações afins; elaboração de matrizes e 

estudos sobre desenvolvimento regional integrado, tendo 

como base recursos locais renováveis e práticas 

sustentáveis; permacultura; definição de indicadores e 

métodos de avaliação de desenvolvimento, crescimento e 

sustentabilidade.  

 

9.  

 

Desenvolvimento rural e 

questão agrária  

Constituição e/ou implementação de iniciativas de reforma 

agrária, matrizes produtivas locais ou regionais e de políticas 

de desenvolvimento rural; assistência técnica; planejamento 

do desenvolvimento rural sustentável; organização rural; 

comercialização; agroindústria; gestão de propriedades e/ou 

organizações; arbitragem de conflitos de reforma agrária; 

educação para o desenvolvimento rural; definição de critérios 

e de políticas de fomento para o meio rural; avaliação de 

impactos de políticas de desenvolvimento rural.  

 

10.  

Desenvolvimento 

tecnológico  

Processos de investigação e produção de novas tecnologias, 

técnicas, processos produtivos, padrões de consumo e 
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 produção (inclusive tecnologias sociais, práticas e protocolos 

de produção de bens e serviços); serviços tecnológicos; 

estudos de viabilidade técnica, financeira e econômica; 

adaptação de tecnologias.  

 

11.  

 

Desenvolvimento urbano  Planejamento, implementação e avaliação de processos e 

metodologias visando proporcionar soluções e o tratamento 

de problemas das comunidades urbanas; urbanismo.  

 

12.  

 

Direitos individuais e 

coletivos  

Apoio a organizações e ações de memória social, defesa, 

proteção e promoção de direitos humanos; direito agrário e 

fundiário; assistência jurídica e judiciária, individual e 

coletiva, a instituições e organizações; bioética médica e 

jurídica; ações educativas e preventivas para garantia de 

direitos humanos.  

 

13.  

 

Educação profissional  Formação técnica profissional, visando a valorização, 

aperfeiçoamento, promoção do acesso aos direitos 

trabalhistas e inserção no mercado de trabalho.  

 

14.  

 

Empreendedorismo  Constituição, pré-incubadoras, incubadoras de empresas e 

empreendimentos solidários e outras ações voltadas para a 

identificação, aproveitamento de novas oportunidades e 

recursos de maneira inovadora, com foco na criação de 

empregos e negócios, estimulando a proatividade.  

 

15.  

 

Emprego e renda  Defesa, proteção, promoção e apoio a oportunidades de 

trabalho, emprego e renda para empreendedores, setor 

informal, proprietários rurais, formas cooperadas/associadas 

de produção, empreendimentos produtivos solidários, 

economia solidária, agricultura familiar, dentre outros.  

16 Espaços de ciência  Difusão e divulgação de conhecimentos científicos e 

tecnológicos em espaços de ciência, como museus, 

observatórios, planetários, estações marinhas, entre outros; 

organização desses espaços.  

17  

 

Fármacos e 

medicamentos  

Uso correto de medicamentos para a assistência à saúde, 

em seus processos que envolvem a farmacoterapia; 

farmácia nuclear; diagnóstico laboratorial; análises químicas, 

físico-químicas, biológicas, microbiológicas e toxicológicas 

de fármacos, insumos farmacêuticos, medicamentos e 
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fitoterápicos.  

18  

 

Formação de 

professores  

(formação docente)  

Formação e valorização de professores, envolvendo a 

discussão de fundamentos e estratégias para a organização 

do trabalho pedagógico, tendo em vista o aprimoramento 

profissional, a valorização, a garantia de direitos trabalhistas 

e a inclusão no mercado de trabalho formal.  

 

19  

 

Gestão do trabalho  Estratégias de administração; ambiente empresarial; 

relações de trabalho urbano e rural (formas associadas de 

produção, trabalho informal, incubadora de cooperativas 

populares, agronegócios, agroindústria, práticas e produções 

caseiras, dentre outros).  

 

20.  

 

Gestão informacional  Sistemas de fornecimento e divulgação de informações 

econômicas, financeiras, físicas e sociais das instituições 

públicas, privadas e do terceiro setor.  

 

21.  

 

Gestão Organizacional Estratégias administrativas e organizacionais em órgãos e 

instituições públicas, privadas e do terceiro setor, 

governamentais e não-governamentais.  

22.  

 

Gestão pública  Sistemas regionais e locais de políticas públicas; análise do 

impacto dos fatores sociais, econômicos e demográficos nas 

políticas públicas (movimentos populacionais, geográficos e 

econômicos, setores produtivos); formação, capacitação e 

qualificação de pessoas que atuam nos sistemas públicos 

(atuais ou potenciais).  

 

23.  

 

Grupos sociais 

vulneráveis  

Questões de gênero, de etnia, de orientação sexual, de 

diversidade cultural, de credos religiosos, dentre outros, 

processos de atenção (educação, saúde, assistência social, 

etc..), de emancipação, de respeito à identidade e inclusão; 

promoção, defesa e garantia de direitos; desenvolvimento de 

metodologias de intervenção.  

 

24.  

 

Infância e adolescência  Processos de atenção (educação, saúde, assistência social, 

etc..), promoção, defesa e garantia de direitos; ações 

especiais de prevenção e erradicação do trabalho infantil; 

desenvolvimento de metodologias de intervenção tendo 

como objeto enfocado na ação crianças, adolescentes e 

suas famílias.  
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25. 

Inovação tecnológica Introdução de produtos ou processos tecnologicamente 

novos e melhorias significativas a serem implementadas em 

produtos ou processos existentes nas diversas áreas do 

conhecimento; considera-se uma inovação tecnológica de 

produto ou processo aquela que tenha sido implementada e 

introduzida no mercado (inovação de produto) ou utilizada no 

processo de produção (inovação de processo).  

 

26.  

 

Jovens e adultos  Processos de atenção (saúde, assistência social, etc..), 

emancipação e inclusão; educação formal e não formal; 

promoção, defesa e garantia de direitos; desenvolvimento de 

metodologias de intervenção, tendo como objeto a juventude 

e/ou a idade adulta.  

 

27.  

 

Línguas estrangeiras  Processos de ensino/aprendizagem de línguas estrangeiras 

e sua inclusão nos projetos político-pedagógicos das 

escolas; desenvolvimento de processos de formação em 

línguas estrangeiras; literatura; tradução.  

 

28.  

 

Metodologias e 

estratégias de 

ensino/aprendizagem  

Metodologias e estratégias específicas de 

ensino/aprendizagem, como a educação a distância, o 

ensino presencial e de pedagogia de formação inicial, 

educação continuada, educação permanente e formação 

profissional  

29. Mídias-artes Mídias contemporâneas, multimídia, web-arte, arte digital.  

30.  

 

Mídias  Veículos comunitários e universitários, impressos e 

eletrônicos  

(boletins, rádio, televisão, jornal, revistas, internet, etc...); 

promoção do uso didático dos meios de educação e de 

ações educativas sobre as mídias.  

31.  

 

Música  Apreciação, criação e performance; formação, capacitação e 

qualificação de pessoas que atuam na área musical; 

produção e divulgação de informações, conhecimentos e 

material didático na área; memória, produção e difusão 

cultural e artística.  

32.  

 

Organizações da 

sociedade civil e 

movimentos sociais e 

Apoio à formação, organização e desenvolvimento de 

comitês, comissões, fóruns, associações, ONG’s, OSCIP’s, 

redes, cooperativas populares, sindicatos, dentre outros.  
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populares  

33.  

 

Patrimônio cultural, 

histórico, natural e 

imaterial  

Preservação, recuperação, promoção e difusão de 

patrimônio artístico, cultural e histórico (bens culturais 

móveis e imóveis, obras de arte, arquitetura, espaço urbano, 

paisagismo, música, literatura, teatro, dança, artesanato, 

folclore, manifestações religiosas populares), natural 

(natureza, meio ambiente) material e imaterial (culinária, 

costumes do povo), mediante formação, organização, 

manutenção, ampliação e equipamento de museus, 

bibliotecas, centros culturais, arquivos e outras organizações 

culturais, coleções e acervos; restauração de bens móveis e 

imóveis de reconhecido valor cultural; proteção e promoção 

do folclore, do artesanato, das tradições culturais e dos 

movimentos religiosos populares; valorização do patrimônio; 

memória, produção e difusão cultural e artística.  

34.  

 

Pessoas com 

deficiências, 

incapacidades, e 

necessidades especiais  

Processos de atenção (educação, saúde, assistência social, 

etc..), de emancipação e inclusão de pessoas com 

deficiências, incapacidades físicas, sensoriais e mentais, 

síndromes, doenças crônicas, altas habilidades, dentre 

outras; promoção, defesa e garantia de direitos; 

desenvolvimento de metodologias de intervenção individual e 

coletiva, tendo como objeto enfocado na ação essas 

pessoas e suas famílias.  

35  

 

Questões ambientais  Implementação e avaliação de processos de educação 

ambiental de redução da poluição do ar, águas e solo; 

discussão da Agenda 21; discussão de impactos ambientais 

de empreendimentos e de planos básicos ambientais; 

preservação de recursos naturais e planejamento ambiental; 

questões florestais; meio ambiente e qualidade de vida; 

cidadania e meio ambiente.  

 

36  

 

Recursos hídricos  Planejamento de microbacias, preservação de mata ciliar e 

dos recursos hídricos, gerenciamento de recursos hídricos e 

bacias hidrográficas; prevenção e controle da poluição; 

arbitragem de conflitos; participação em agências e comitês 

estaduais e nacionais; assessoria técnica a  
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37 

Resíduos sólidos Orientação para desenvolvimento de ações normativas, 

operacionais, financeiras e de planejamento com base em 

critérios sanitários, ambientais e econômicos, para coletar, 

segregar, tratar e dispor o lixo; orientação para elaboração e 

desenvolvimento de projetos de planos de gestão integrada 

de resíduos sólidos urbanos, coleta seletiva, instalação de 

manejo de resíduos sólidos urbanos reaproveitáveis 

(compostagem e reciclagem), destinação final (aterros 

sanitários e controlados), e remediação de resíduos a céu 

aberto; orientação à organização de catadores de lixo.  

38  

 

Saúde da família  Processos assistenciais e metodologias de intervenção para 

a saúde da família.  

39  

 

Saúde e proteção no 

trabalho  

Processos assistenciais, metodologias de intervenção, 

ergonomia, educação para a saúde e vigilância 

epidemiológica ambiental, tendo como alvo o ambiente de 

trabalho e como público os trabalhadores urbanos e rurais; 

saúde ocupacional.  

40.  

 

Saúde humana  Promoção da saúde das pessoas, famílias e comunidades; 

humanização dos serviços; prestação de serviços 

institucionais em ambulatórios, laboratórios, clínicas e 

hospitais universitários; assistência à saúde de pessoas em 

serviços especializados de diagnóstico, análises clínicas e 

tratamento; clínicas odontológicas, de psicologia, dentre 

outras.  

41.  

 

Segurança alimentar e 

nutricional  

Incentivo à produção de alimentos básicos, auto-

abastecimento, agricultura urbana, hortas escolares e 

comunitárias, nutrição, educação para o consumo, regulação 

do mercado de alimentos, promoção e defesa do consumo 

alimentar.  

42.  

 

Segurança pública e 

defesa social  

Planejamento, implementação e avaliação de processos e 

metodologias, dentro de uma compreensão global do 

conceito de segurança pública, visando proporcionar 

soluções e tratamento de problemas relacionados; 

orientação e assistência jurídica, judiciária, psicológica e 

social à população carcerária e seus familiares; assessoria a 



65 

 

projetos de educação, saúde e trabalho aos apenados e 

familiares; questão penitenciária; violência; mediação de 

conflitos; atenção a vítimas de crimes violentos; proteção a 

testemunhas; policiamento comunitário.  

43.  

 

Tecnologia da 

informação  

Desenvolvimento de competência informacional para 

identificar, localizar, interpretar, relacionar, analisar, 

sintetizar, avaliar e comunicar informação em fontes 

impressas ou eletrônicas; inclusão digital.  

44.  

 

Desenvolvimento 

humano  

Temas das diversas áreas do conhecimento, especialmente 

de ciências humanas, biológicas, sociais aplicadas, exatas e 

da terra, da saúde, ciências agrárias, engenharias, 

lingüística,  

(letras e artes), visando a reflexão, discussão, atualização e 

aperfeiçoamento humano.  

45.  

 

Terceira idade  Planejamento, implementação e avaliação de processos de 

atenção (educação, saúde, assistência social, etc..), de 

emancipação e inclusão; promoção, defesa e garantia de 

direitos; desenvolvimento de metodologias de intervenção, 

tendo como objeto enfocado na ação pessoas idosas e suas 

famílias.  

46.  

 

Uso de drogas e 

dependência química  

Prevenção e limitação da incidência e do consumo de 

drogas; tratamento de dependentes; assistência e orientação 

a usuários de drogas; recuperação e reintegração social.  

 

  

Modalidades e formas de execução do programa de extensão 

         As modalidades de Extensão evidenciam as possibilidades de implementação da ação 

dentro de uma área temática. Desse modo, a Extensão Universitária na SANTA TERESA far-se-á 

nas modalidades de: Programas, Projetos, Cursos, Eventos e Prestação de Serviços.  

 

✓ Programas: O programa é um conjunto de projetos que, mesmo criados a partir de 

diferentes iniciativas, se integram, superando a fragmentação, preferencialmente, 

integradas ao ensino e à pesquisa, oportunizando a interdisciplinaridade e ação conjunta 

entre os Cursos de Graduação e Pós-graduação da SANTA TERESA. Tem caráter 

orgânico-institucional, clareza de diretrizes e orientação para a conquista de um objetivo 
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comum, sendo executado a médio e/ou longo prazo. Ao participar de um programa, alunos 

e professores ampliarão sua visão interdisciplinar e seu campo de atuação acadêmica e 

comunitária. O Programa não se vincula a um departamento ou curso específico, mas, 

dependendo de sua natureza, pode perpassar por vários desses na Instituição e se 

fundamentam em leituras e discussões coletivas acerca da realidade social do entorno. O 

diálogo deverá ser o alicerce dos Programas. Os membros integrantes devem promover 

um diálogo cuidadoso e criterioso, refletindo sempre sobre as ações implantadas com o 

objetivo de aperfeiçoá-las e alcançar os resultados esperados. De igual modo, o diálogo 

deve ser estendido à comunidade, ONG´s, instituições públicas e empresas que, embora 

não sejam participantes do meio acadêmico, acabam interagindo com os professores e 

alunos, contribuindo, de modo eficaz, para a realização dos objetivos propostos pelo 

Programa. A articulação dos projetos em um Programa deverá otimizar a aplicação dos 

recursos financeiros investidos, visto que as atividades serão mais bem planejadas, 

evitando repetições de projetos com atuação a partir dos mesmos problemas.  

 

✓ Projetos: Projeto é entendido aqui como o conjunto de atividades de caráter educativo, 

cultural, científico ou tecnológico, desenvolvido de forma planejada, com objetivos e 

periodicidade definida, podendo ser vinculados ou não a programas. Os projetos envolvem 

docentes, pesquisadores, discentes (bolsistas ou voluntários) e servidores técnico-

administrativos, desenvolvidas junto à comunidade, mediante ações processuais 

contínuas. O projeto de extensão representa a garantia da realização ordenada de todas 

as atividades indispensáveis à consecução dos propósitos pretendidos. Os projetos serão 

classificados em: vinculado a um programa (forma preferencial) e não vinculado a 

programa (projeto isolado). São muitas as modalidades de extensão para as quais podem 

ser elaborados projetos: cursos, eventos, atividades complementares e outras. No entanto, 

para todas é necessário que haja clareza e objetividade nas informações de forma a não 

deixar dúvidas sobre os objetivos ou a viabilidade do projeto. Os Projetos de Extensão 

poderão ser constituídos por cursos, eventos, atividades complementares e outras, 

articulados entre si. Quando um curso, evento e prestação de serviço for realizado de 

forma isolada não se constituirá em Projeto. Entende-se que todo projeto de extensão 

deve redundar, pelo menos, em um artigo a ser publicado. Os Projetos de Extensão 

poderão ser encaminhados e/ou indicados em qualquer época do ano e terão duração 

mínima determinada pela coordenação do curso. Aqueles propostos por discentes terão 

caráter de Projeto permanente. Os resultados dos Projetos de Extensão deverão ser 

divulgados pelo coordenador do projeto em concordância com a coordenação do curso, 

através de apresentação em eventos e/ou publicações técnico-científicas sejam eles 
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permanentes ou não. Poderão ainda ser contemplados com auxílio deverão ser divulgados 

em eventos promovidos pela Instituição ou outro, mesmo que sejam os resultados parciais, 

articulados entre si. Quando um curso, evento e prestação de serviço for realizado de 

forma isolada não se constituirá em Projeto. Entende-se que todo projeto de extensão 

deve redundar, pelo menos, em um artigo a ser publicado.  

 

✓ Cursos: Curso é entendido como o conjunto articulado de ações pedagógicas, planejadas 

e organizadas de forma sistemática, de caráter extracurricular, teórico e/ou prático, 

presencial e/ou à distância, incluindo carga horária e processo de avaliação formal.  

  

                Os cursos são classificados por:  

I - Modalidade  

a) Curso presencial: em que as atividades de ensino-aprendizagem são desenvolvidas 

com a presença simultânea de alunos e professor durante toda a carga horária.  

II – Natureza  

a) iniciação - objetiva principalmente oferecer noções introdutórias em uma área 

específica do conhecimento;  

b) atualização - objetiva, principalmente, atualizar e ampliar conhecimentos, habilidades 

ou técnicas em uma área do conhecimento;  

c) treinamento e qualificação profissional – objetiva, principalmente, treinar e capacitar 

em atividades profissionais específicas;  

d) aperfeiçoamento - é um sistema organizado de uma ou mais disciplinas, visa 

aprofundar conhecimentos em campo determinado, com carga horária mínima de 120h, 

e ministrado somente a alunos graduados;  

e) especialização - é um sistema organizado de uma ou mais disciplinas, ministrado 

somente a alunos graduados, que visa qualificar profissionais em campo determinado 

de conhecimento, com carga horária mínima de 360h. A Prestação de Serviços 

realizada como curso será registrada como curso. 

 

✓ Eventos: Os eventos se configuram como propostas com caráter educativo, esportivo, 

cultural, social, científico, artístico ou tecnológico, sem necessariamente possuir o caráter 

de continuidade. São desenvolvidos de forma planejada com objetivos e período de curto 

prazo. Incluem-se na categoria de eventos na SANTA TERESA: congressos, semanas, 

jornadas, palestra, conferência, ciclo de debates, exposição, espetáculo, evento esportivo, 
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festival, excursão e campanha. Os Congressos são eventos de âmbito regional, nacional 

ou internacional, com duração entre 3 e 7 dias, que reúne participantes de uma 

comunidade científica ou profissional ampla. Os congressos abrangem um conjunto de 

atividades como: mesas-redondas, palestras, conferências, apresentação de trabalhos, 

cursos, minicursos, oficinas / workshop, sessões de temas livres e outros. Incluem-se 

nesta classificação os eventos de grande porte, como conferência nacional de..., semana 

de..., reunião anual de..., etc. Os cursos incluídos no congresso, com duração igual ou 

superior a 8 horas devem, também, ser registrados e certificados. As semanas são 

eventos de caráter local, com duração mínima de 3 dias, que reúne participantes de 

diferentes segmentos. As jornadas ou similares são eventos de caráter científico e/ou 

profissional de âmbito menor do que o congresso, tanto em termos de duração (1 a 3 dias), 

quanto em número de participantes, cobrindo campos de conhecimento mais 

especializados. Incluem-se nessa classificação os eventos de médio porte, como           

seminário, encontro, simpósio, jornada, colóquio, fórum, reunião (maior que 8h).  

✓ Palestras, conferências ou similares: são eventos científicos de âmbito menor do que a 

jornada, em termos de duração (menor que 8 horas). Incluem-se nessa classificação os 

eventos de pequeno porte, como palestra, debate, mesa-redonda, minicurso, reunião ou 

oficina, com carga horária menor que 8 horas. A conferência se caracteriza por ser um tipo 

formal de apresentação feita por convidados especiais, geralmente uma figura de destaque 

na área. A palestra se caracteriza por ser um tipo formal de apresentação feita por 

convidados especiais, geralmente uma figura de destaque na área. Difere da conferência 

apenas por permitir o debate do palestrante com a plateia. A mesa redonda consiste na 

apresentação, por um número restrito de pesquisadores convidados (3 a 5), de um tema 

comum que, ao final, é debatido com a plateia.               

✓ Oficina é um conjunto de atividades de caráter prático, que visa desenvolver determinadas 

habilidades e conhecimentos em uma área específica, incluindo: workshop, oficina e 

laboratório. Os ciclos de debates são encontros sequenciais que visam à discussão de um 

tema específico. Inclui-se nessa categoria: Ciclo de..., Circuito..., entre outros.  

✓ Exposição se constitui em exibição pública de obras de arte, produtos, serviços, etc. Em 

geral, é utilizada para a promoção e venda de produtos e serviços. Inclui: feira, salão, 

mostra, dia, lançamento, entre outras.  

✓ Espetáculos se caracterizam como demonstração pública de eventos cênicos musicais. 

Inclui: recital, concerto, show, apresentação teatral, exibição de cinema e televisão, 

demonstração pública de canto, dança e interpretação musical, entre outras.  

✓ Evento esportivo inclui campeonato, torneio, olimpíada, apresentação esportiva, entre 

outros.  
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✓ Festivais são ações/eventos ou espetáculos artísticos, culturais ou esportivos, realizados 

concomitantemente, em geral em edições periódicas. As Campanhas são uma ação 

pontual de mobilização e divulgação que visa a um objetivo definido. A Excursão é definida 

como uma ação que tem por finalidade apresentar aspectos pedagógicos 

multidisciplinares.  

 

Os Eventos deverão, prioritariamente, ser previstos no calendário acadêmico. 

 Prestação de Serviços: 

Trata-se de trabalho prestado à comunidade interna e/ou externa. Favorece o aprendizado 

prático dos estudantes, envolvendo-os em projetos específicos de cunho institucional, 

social, técnico e/ou cultural, realizados pelos Escritórios Técnicos, Laboratórios, Clínicas, 

Incubadoras, Agências Produtoras (marketing, comunicação), TV e Rádio. As ações de 

Extensão denominadas “prestação de serviço” poderão gerar recursos alternativos para a 

instituição.  

A Prestação de Serviços se caracteriza por intangibilidade, inseparabilidade e não resulta 

na posse de um bem. Quando a prestação de serviço é oferecida como “curso” ou “projeto 

de extensão”, deve ser registrada como tal (curso ou projeto).  

 

São exemplos de Prestação de Serviços:  

a) Atendimentos ao Público em Espaços de Cultura, Ciência e Tecnologia: total de público 

atendido em visitação a espaços e museus de cultura, ciência e tecnologia da Instituição. 

Inclui: visitas a museus, centros de memória, jardim botânico, estação ecológica, 

observatório, planetário, museus de ciência, clube, entre outros.  

b) Serviços Eventuais  

B1. Consultoria - análise e emissão de pareceres, envolvendo pessoal do 

quadro, acerca de situações e/ ou temas específicos. 

B2. Assessoria – assistência ou auxílio técnico em um assunto específico, 

envolvendo pessoal do quadro, graças a conhecimentos especializados.  

B3. Curadoria – organização e manutenção de acervos e mostras de arte e 

cultura, envolvendo pessoal do quadro.  

B4. Outros - incluem-se nessa categoria pesquisa encomendada, restauração de 

bens móveis e imóveis e outras prestações de serviço eventuais.  

C) Atividades de Propriedade Intelectual: total de atividades de proteção e transferência 

dos direitos de propriedade intelectual.  
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C1. Patentes – depósito de patentes e modelos de utilidades.  

C2. Softwares – registro de marcas e softwares.  

C3. Tecnologia – contratos de transferência de tecnologia.  

C4. Direitos Autorais – registros de direitos autorais.  

C5. Exames e Laudos Técnicos – exames, perícias e laudos realizados em 

laboratórios / departamentos, envolvendo pessoal do quadro da Instituição, que 

oferecem serviço permanente. Inclui: análise de solos, exames agronômicos e 

botânicos, análise farmacológica, qualidades de produtos, laudos psicológicos, 

antropológicos, perícia ambiental e outros.  

C6. Atendimento Jurídico – Atendimento a pessoas em orientação ou 

encaminhamento de questões jurídicas ou judiciais.  

 

3.3.2 Registros das Ações de Extensão  

            As publicações e outros produtos acadêmicos são compreendidos como resultado advindo 

das ações de extensão produzidos no âmbito da instituição de ensino superior e deverão ser 

registrados. Os registros de produto acadêmico visam difusão e divulgação cultural, científica ou 

tecnológica. Incluem-se aqui publicações e produtos resultantes das ações de ensino, pesquisa e 

extensão.  

            Os produtos acadêmicos passíveis de registro classificam-se em:  

✓ Publicações e produtos acadêmicos: caracterizam-se como a produção de publicações e 

produtos acadêmicos decorrentes das ações de extensão, para difusão e divulgação 

cultural, científica ou tecnológica;  

✓ Livro e capítulos de livros: produção efetivada;  

✓ Manual: inclui Cartilhas, Livrete ou Libreto, Fascículos, Cadernos, Boletins;  

✓ Jornal, revista: Periódico de divulgação de notícias, entrevistas, comentários e 

informações.  

✓ Artigo: inclui artigos em periódicos e trabalhos completos em congressos (publicados);  

✓ Anais: inclui anais e resumos publicados em Anais de Congressos;  

✓ Relatório técnico: publicações ou relatórios de produção, relatório de tecnologias e de 

metodologias de extensão;  

✓ Produto audiovisual e outros: inclui filmes, vídeos, CDs, DVDs, etc..  

✓ Programa de TV e rádio: programas produzidos com caráter de difusão em TV e rádio. 

Aplicativo para computador: software;  

✓ Jogo educativo;  

✓ Produto artístico: incluem-se partituras, arranjos, musicais, gravuras, textos teatrais, entre 

outros. 
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Núcleo de Extensão – NEXT/SANTA TERESA  

             O Núcleo de Extensão (NEXT) está ligado à Direção Acadêmica, e é responsável pelo 

fomento das atividades de extensão da SANTA TERESA. O NEXT/SANTA TERESA possui 

regulamento próprio, sendo responsável por:  

✓ Acompanhar e manter registro atualizado do andamento das atividades do núcleo; 

✓ Apresentar à Diretoria Acadêmica relatórios periódicos das atividades realizadas e 

promovidas; 

✓ Cumprir e fazer cumprir as disposições do Regulamento e as demais normas pertinentes;  

✓ Identificar as necessidades das comunidades internas e externas para execução de 

programas, projetos e cursos;  

✓ Promover e estruturar atividades de extensão, junto com os coordenadores de graduação 

e pós-graduação; 

✓ Coordenar as ações de formação (educação) continuada em parceria com o diretor 

acadêmico e os coordenadores de curso.  

 

Encaminhamento de Propostas de Extensão: 

            As propostas para a realização de ações de extensão deverão ser encaminhadas ao 

NEXT nos moldes dos formulários eletrônicos disponíveis na página virtual. Cada atividade 

proposta deverá ter um responsável pela unidade de propósitos, o que se responsabilizará pelo 

acompanhamento dos processos e avaliação dos resultados.  

            As atividades de Extensão poderão assumir caráter permanente, desde que 

recomendados pelos colegiados dos cursos de graduação da SANTA TERESA e deferido pelo 

Conselho Superior. Caso o(s) proponente(s) ou participante(s) de alguma das atividades de 

extensão esteja(m) inadimplente(s) com relação a outras atividades veiculadas na Faculdade, a 

proposta não será analisada, até que a pendência seja solucionada.  

              As propostas de ações de extensão envolvendo captação de recursos deverão ser 

encaminhadas ao NEXT, no prazo de 120 (cento e vinte) dias e as demais no prazo de 90 

(noventa) dias, antes do início da atividade, para análise e aprovação. Apenas as atividades 

cadastradas no NEXT poderão ter deliberação de financiamentos e custeios. Qualquer alteração 

em proposta aprovada, mesmo que em relação aos participantes e ao recurso financeiro, deverá 

ser encaminhada ao NEXT para ser (re) analisada.  
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Elaboração de Propostas de Extensão: 

                Poderão ser encaminhados ao NEXT/SANTA TERESA, propostas de ações de 

extensão nas modalidades descritas neste Guia de Orientação, em conformidade com as áreas de 

conhecimento, áreas temáticas e linhas de extensão.  

               Além desses quesitos, cada proponente deverá embasar sua decisão de 

encaminhamento nos seguintes aspectos, além de outros que julgar relevantes:  

Coerência com a missão e valores institucionais;  

✓ Relevância acadêmica, manifestando relação de compromisso com as áreas constantes no 

projeto pedagógico do curso, bem como aos eixos temáticos de cada disciplina que 

compõem o currículo, contribuindo para estreitar a relação teoria/prática; c) relevância 

social, assegurando ações comprometidas com as expectativas sociais, com o 

desenvolvimento local e regional e com a consolidação das diferentes manifestações 

culturais;  

✓ Viabilidade econômica, sendo autossustentáveis ou com custos compatíveis com a 

disponibilidade de recursos da instituição e, quando possível, gerando receitas através da 

prestação de serviços;  

✓ Caráter globalizante e sistemático (continuidade temporal);  

✓ Articulação com as linhas de pesquisa da graduação e pós-graduação;  

✓ Previsão de parcerias internas e externas e de mecanismos de colaboração 

interinstitucional que assegurem a efetividade das ações, sendo que as parcerias externas 

devem ser formalizadas através de contrato de risco para ambas as partes; 

✓ Caráter Inter e/ou multidisciplinar; e  

✓ Relação entre a formação acadêmico-profissional do proponente da ação de extensão e a 

natureza/área de conhecimento da atividade proposta. 

Tramitação das Propostas de Extensão: 

Para efeito de controle interno, as ações de Extensão poderão assumir as seguintes situações:  

I – Em tramitação (TR);  

II – Não iniciado (NI);  

III – Em andamento (AN); 

IV – Interrompido temporariamente (IT);  

V – Interrompido definitivamente (ID);  

VI – Encerrado (EN);  

VII – Concluído (CO); e  

VIII – Cancelado (CA). 
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Participantes das Atividades de Extensão: 

           Os Projetos de Extensão envolverão um Coordenador de projeto e demais participantes. A 

Coordenação do Projeto de Extensão deverá ser executada exclusivamente por docentes e 

técnicos de nível superior, pertencentes ao quadro efetivo da SANTA TERESA. Docentes do 

quadro temporário, discentes e pessoas da comunidade sem vínculo com a SANTA TERESA, 

somente poderão figurar como proponentes mediante autorização superior. 

           Poderão participar das Atividades de Extensão pessoas sem vínculo com a SANTA 

TERESA tais como profissionais liberais, professores de outras instituições, inclusive da educação 

básica ou outros julgados pertinentes pelo Coordenador do projeto, desde que não haja ônus para 

a Instituição. A inclusão/exclusão de pessoas sem vínculo com a Faculdade em Projetos de 

Extensão far-se-á mediante requerimento ao Coordenador do projeto, que tomará as providências 

necessárias.  

          Os encargos atribuídos aos docentes, nos Projetos de Extensão, serão computados na 

carga horária de trabalho dos mesmos com o valor semanal de duas horas de atividade. Os 

encargos atribuídos aos técnico-administrativos nas Atividades de Extensão serão computados na 

carga horária de trabalho deles. É vedada a participação de técnico-administrativo quando este 

vier a comprometer a sua atividade principal e/ou caracterizar-se como desvio de função.  

              Os Docentes que pretendam ser incluídos ou excluídos em Atividades de Extensão 

deverão encaminhar requerimento ao Coordenador do Projeto, indicando a carga horária de 

dedicação ao mesmo, o qual será remetido à Coordenação de Curso para análise. A 

inclusão/exclusão de pessoal técnico administrativo em Projetos de Extensão já aprovados, 

deverá ser feita com o Coordenador do Projeto. O envolvimento de discentes nos Projetos de 

Extensão é obrigatório. Far-se-á mediante atribuição de carga horária, bolsa oriunda de convênios 

ou como participação voluntária. 

Acompanhamento e Avaliação das Ações de Extensão: 

                   O acompanhamento das Atividades de Extensão será feito com base nos Relatórios 

Anuais apresentados pelo (s) Coordenador (es) orientador (es) em formulários para relatório 

periódico fornecidos pelo NEXT/SANTA TERESA. O Relatório final de cada atividade de Extensão 

deverá ser entregue ao final das mesmas, contendo os itens propostos pelo formulário eletrônico. 

Os órgãos proponentes e participantes das Atividades de Extensão deverão avaliar o relatório final 

quanto ao cumprimento dos objetivos propostos e a contribuição da execução para o ensino, a 

pesquisa e a prática profissional.  

 

 



74 

 

 

Certificação de Extensão 

               Serão emitidos certificados de participação ou declarações aos participantes envolvidos 

nas atividades de extensão conforme a natureza da mesma. Aos docentes, técnicos da SANTA 

TERESA e aos profissionais de outras instituições poderá ser emitido um certificado de 

reconhecimento pelos serviços prestados. A emissão dos certificados e/ou declarações variará 

conforme a modalidade da atividade de extensão.  

             Os certificados e/ou declarações será assinado pelo Coordenador da ação de extensão, a 

partir dos Relatórios, constando a carga horária total de atividades desenvolvidas nos períodos. 

Nestes deverão conter o nome da instituição onde foi realizado, descrição do curso, carga horária 

e natureza do envolvimento do participante, tendo em vista seu aproveitamento nas atividades 

complementares previstas nos Projetos Pedagógicos. Terão direito ao certificado de curso de 

extensão, os inscritos que, comprovadamente, mediante o relatório final, tenham obtido frequência 

mínima de 75% (setenta e cinco por cento) nas atividades programadas e aproveitamento 

satisfatório, se houver avaliação formal estabelecida na proposta do curso. 

 

3.4 Políticas institucionais e ações de estímulo à difusão das produções acadêmicas; 

científicas; didático-pedagógicas; tecnológicas; artísticas e cultural.  

        As ações de estímulo à difusão das produções acadêmicas consideradas como tais as 

produções científicas, didático pedagógicas, tecnológicas, artísticas e culturais serão executadas 

pela FACULDADE SANTA TERESA, considerando Programa de Estímulo a Difusão do 

Conhecimento, no qual prevê ações de auxílio financeiro, apoio institucional, patrocínio e 

subvenções a grupo de pesquisa, a publicação de alunos e professores, a participação de sujeitos 

da comunidade acadêmica em eventos relevantes em âmbito nacional e internacional. 

        O Programa de Estímulo a Difusão do Conhecimento da FACULDADE SANTA TERESA, 

apresenta os seguintes objetivos e metas: 

OBJETIVOS:  

 

Contribuir para a ampliação do conhecimento produzido no 

âmbito da ciência, da tecnologia, das artes pela comunidade 

acadêmica em geral 

META 01 Implantar o Programa de Estímulo a Difusão do Conhecimento. 

META 02 Criar o Conselho Editorial da Faculdade Santa Teresa. 

META 03 Estimular, sobretudo na comunicação universitária, a produção e a 

circulação de obras de interesse científico, cultural e didático. 

META 04 Editar materiais gráficos e não gráficos aprovados pelo Conselho 



75 

 

Editorial. 

META 05 Publicar material de interesse institucional, além de dar suporte a 

outras produções originárias de pesquisa, ou obras de relevância 

artística e cultural. 

META 05 Promover concursos, eventos, reuniões científicas e culturais no 

âmbito da Faculdade Santa Teresa. 

META 06 Construir espaço virtual e repositório para difusão de trabalhos de 

cunho técnico- científico produzidos no âmbito da IES e fora dela. 

 

3.5 Política e ações de acompanhamento de egressos 

          A FACULDADE SANTA TERESA tem o compromisso com a constante valorização do ser 

humano por meio da educação superior na Região Amazônica, qualificando mão de obra para 

organizações públicas, privadas, ONGs e empreendimentos próprios. Entretanto, entendemos que 

nosso compromisso vai além da formação durante a graduação, mas abrange inclusive conhecer 

informações sobre a inserção do nosso egresso no mercado de trabalho como forma de avaliar a 

contribuição de nossos cursos para este processo.  

        Neste contexto, a Instituição optou por adotar uma pesquisa de acompanhamento de 

egressos dividido em duas etapas: a primeira levantará dados sobre a condição dos alunos no 

mercado de trabalho ao ingressar na faculdade, e na segunda etapa, levantará dados sobre a 

condição dos alunos no mercado de trabalho na situação de egresso. Ao comparar os dados 

levantados poderemos avaliar de que forma os cursos de graduação da FACULDADE SANTA 

TERESA estão contribuindo para a empregabilidade, ascensão de carreira e remuneração de 

nossos egressos.  

       Este programa tem como objetivo geral o acompanhamento da condição do egresso dos 

cursos de bacharelado, licenciaturas e tecnológicos da FACULDADE SANTA TERESA como 

forma de demonstrar a importância da IES para a sociedade amazonense na qualificação da mão 

de obra para o desenvolvimento da região.  

Os objetivos específicos do programa estão pautados em:  

✓ Quantificar os egressos dos cursos da FACULDADE SANTA TERESA que estão atuando 

no mercado de trabalho na área em que se graduaram.  

✓ Identificar a ascensão profissional do egresso em termos de carreira  

✓ Identificar a ascensão profissional do egresso em termos de remuneração  
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✓ Avaliar a contribuição do curso para a empregabilidade do egresso  

         Tendo ainda como objetivos institucionais e educacionais: proporcionar sólida 

fundamentação humanística, técnica e científica, orientada à compreensão dos conceitos 

inerentes a cada profissão, o programa de acompanhamento dos egressos dos respectivos cursos 

de graduação, licenciaturas e tecnológicos da FACULDADE SANTA TERESA será relevante uma 

vez que atenderá as recomendações do Ministério da Educação que recomenda este tipo de 

acompanhamento como forma de qualificar cada vez mais as IES privadas, em termos de 

percepção do nível de empregabilidade de seus alunos. 

       Para a FACULDADE SANTA TERESA, o acompanhamento de egressos, poderá demonstrar 

o nível de adequação da formação de nossos alunos com as exigências do mundo do trabalho. 

Além disso, esses dados retornam como fator de análise e de possíveis alterações curriculares de 

maneira a tornar sempre melhor e mais apto o nosso egresso.  

        Já para os próprios acadêmicos, serão beneficiados pois por meio de informações coletadas 

a nossa instituição poderá oferecer outras modalidades de formação subsequente, mantendo um 

fluxo continuo e progressivo de formação acadêmica, desta maneira a FACULDADE SANTA 

TERESA entende que sua responsabilidade social é formar inteligências e quadros de liderança 

que possam em seus diferentes campos de atuação contribuir com o desenvolvimento da região 

amazônica por meio da qualificação expressiva da egressos com altas taxas de empregabilidade.  

       A metodologia do Programa de Acompanhamento do Egresso, será baseada em uma 

pesquisa a ser realizada junto aos egressos dos cursos de graduação da FACULDADE SANTA 

TERESA. Consistirá na aplicação de formulário de pesquisa sobre os dados dos egressos em 

duas etapas, a saber:  

 

1ª. Etapa – levantar a condição profissional de ingresso do aluno na IES. Far-se-á o 

levantamento das condições de empregabilidade atual com alunos que estejam até com 

50% da carga horária do curso e por amostragem. Nesta etapa estão incluídos: 

✓ Chamada por edital de alunos com interesse em participação voluntária no 

Programa de Acompanhamento de egressos dos respectivos cursos; 

✓ Formação do banco de dados dos egressos; 

✓ Envio dos questionários; 

✓ Tabulação dos dados dos questionários devolvidos.  
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2ª. Etapa – levantar a ascensão profissional dos alunos egressos quanto a carreira e à 

remuneração a fim de identificar possíveis melhorias na sua empregabilidade. Para esta 

etapa estão previstas as seguintes ações: 

✓ Preenchimento voluntario do formulário do egresso; 

✓ Solicitação de atualização periódicas dos dados do cadastro; 

 

         Após levantamento os dados da primeira e segunda etapa serão, far-se-á a análise 

qualitativa dos dados de maneira a mensurar de que forma os cursos de graduação da 

FACULDADE SANTA TERESA estão contribuindo para a empregabilidade, ascensão de carreira 

e remuneração de nossos egressos.  

            Para a sensibilização da importância da pesquisa será realizado um evento ao final de 

cada semestre com os pré-egressos abordando temas relacionados com o mercado de trabalho. 

Também na oportunidade chamaremos empresas de recursos humanos para cadastro dos nossos 

alunos em seus bancos de talentos. É intenção da Faculdade Santa Teresa de manter seu próprio 

banco de talentos no site institucional.   

      Espera-se com este programa de acompanhamento dos egressos obter subsídios para a 

melhoria contínua dos cursos de bacharelado, licenciaturas e tecnológicos da FACULDADE 

SANTA TERESA de forma a manter a relação entre a qualificação de profissionais com 

empregabilidade para o mercado de trabalho local.  

 

3.6 Política institucional de internacionalização 

           Promover disseminação e construção do conhecimento, a partir do ensino, da pesquisa e 

da extensão formando profissionais com princípios humanísticos e éticos, tendo em vista a 

responsabilidade social e o desenvolvimento da Amazônia, a partir da implantação do Programa 

de Internacionalização e Mobilidade Acadêmica, que compreende as seguintes etapas: 

1. Criar o Programa de Internacionalização e Mobilidade Acadêmica; 

2.Implantar o Programa de Internacionalização e Mobilidade Acadêmica por meio da 

oferta de bolsa desconto de 70%, para alunos da Faculdade Santa Teresa, no Centro 

de Idiomas do Grupo; 

3. Estabelecer Convênio com Centro de Idiomas para facilitar o acesso dos alunos a 

formação em línguas estrangeiras; 

4. Implantar a política de convênio com Universidades estrangeiras para intercâmbio 

acadêmico; 
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5. Ampliar o diálogo entre instituições para o constante aprimoramento de nossas 

práticas pedagógicas, para a cooperação científica e desenvolvimento das 

capacidades e oportunidades acadêmicas e profissionais de nossos alunos. 

3.7 Comunicação da IES com a comunidade externa. 

          A discussão sobre a importância da comunicação nas instituições públicas de educação 

superior vem, sistematicamente, ganhando força no ambiente acadêmico, considerando-se a 

responsabilidade institucional frente aos desafios expressos na sociedade contemporânea e a 

exigência da prestação de contas à sociedade acerca do trabalho que as instituições universitárias 

realizam. 

      Por ser a atuação de uma IES uma tarefa de responsabilidade coletiva, pois beneficia o 

conjunto da sociedade, a comunicação institucional objetiva fomentar, interna e externamente, o 

conhecimento público sobre a Instituição, seus projetos, políticas e realizações, bem como, 

contribuir para o desenvolvimento de uma imagem institucional consistente e garantir o acesso do 

público às informações sobre as atribuições que exerce, de forma a possibilitar a crítica e o 

controle social sobre as ações realizadas. 

       Para o alcance de tais finalidades, cabe à IES desenvolver ações comunicativas que visem à 

produção de visibilidade a respeito do trabalho por ela realizado. Assim, torna-se imprescindível 

que ela lance mão, com maior frequência, diversidade e competência, de instrumentos de 

comunicação de massa, que, em larga escala, possam oferecer à sociedade, informações 

relevantes e adequadas a respeito das atividades acadêmicas, pois é por meio da ação 

comunicativa de amplo espectro que a relevância social se implanta na consciência da sociedade. 

          São meios de Comunicação Externo aqueles que produzem visibilidade pública de suas 

realizações e acesso ao conhecimento sobre os serviços produzidos. Esta parte é realizada por 

meio de veículos de massa de amplo espectro, exemplificados por: publicações da IES, uso das 

mídias de comunicação, utilização de assessoria publicitária; atualização constante do Sítio na 

Internet – através do qual concentra informações institucionais sobre: A IES, no sítio institucional 

poderá ser encontrado dentre outros itens: 

 

✓ Calendário Institucional 

✓ Estrutura Organizacional 

✓ Guia Telefônico 

✓ Recursos Humanos 

✓ Webmail 

✓ Atos Legais 

✓ Editais 
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✓ Estatutos e Regimentos 

✓ Áudios e vídeos institucionais 

✓ Banco de Imagens 

✓ Publicações 

✓ Ouvidoria 

✓ CPA 

✓ Matrizes Curriculares e Informações sobre Cursos de Graduação e Pós-

Graduação. 

 

3.8 Comunicação da IES com a comunidade interna. 

                   Em toda organização a comunicação é um processo importantíssimo, pelo qual os 

seus membros podem agir de maneira segura e assertiva em busca de seus objetivos 

institucionais. Em uma Instituição de Ensino Superior, a comunicação correta dos fluxos, 

processos e atividades é essencial para que todos consigam trabalhar em torno da missão, visão 

e valores institucionais, por ser um local de constante fluxo de pessoas, todos devem estar aptos 

a informar e/ou orientar àqueles que buscam informações.  

         Na dimensão da Comunicação Interno, deve-se considerar também que é tarefa da IES de 

oferecer aos docentes e servidores técnico-administrativos da Instituição e demais colaboradores, 

as informações adequadas para que possam atuar, a contento, em suas atividades pertinentes, 

bem como, oportunidades de aperfeiçoamento e atualização profissional em diferentes áreas.  

               O sítio eletrônico disponibilizará ainda os seguintes serviços on line: 

✓ Link para acesso a área restrita de uso do aluno 

✓ Link para acesso a área restrita de uso do docente 

✓ Biblioteca.  

              A IES, também deve possuir mecanismos de comunicação eficiente de seus membros, a 

fim de que a informação das rotinas necessárias ao seu bom funcionamento, possam alcançar a 

todos. Neste sentido a IES dispõe de um sistema de gestão de informações acadêmicas e 

financeiras por meio do RM, sistema contratado da TOTVUS, e ainda busca por meio tecnológicos 

como listas de transmissão, whatsApp e-mail institucionais e murais a fim de que a comunicação 

interna possa garantir a transparência dos atos da IES.  

3.9 Programa de atendimento aos estudantes. 

     No que compete ao suporte acadêmico ao discente, a Faculdade Santa Teresa, ofertará uma 

gama de serviços os quais destinam-se fundamentalmente a ofertar melhores condições de 

continuidade acadêmica aos alunos de nossa instituição, a saber:  
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✓ Manual do Aluno: A IES, disponibiliza em formato físico e digital o Manual do Aluno para 

que o mesmo possa ser utilizado como guia orientador da rotina acadêmica da IES.  

 

✓ Acolhimento ao Ingressante: Para a chegada dos novos alunos, propomos ações de 

acolhida aos calouros, que vão desde a visitas guiadas às instalações da IES, palestras de 

esclarecimento sobre a vida acadêmica e serviços da IES, minicursos para orientação aos 

estudos, distribuição do manual do aluno e programa de nivelamento e atendimento 

psicopedagógico.  

 

✓ Atendimento Extraclasse: O atendimento extraclasse aos alunos será realizado pelo 

Coordenador do Curso, pelos professores em regime de trabalho de Tempo Integral e 

Tempo Parcial, com jornada semanal específica para atendimento ao aluno, assim como 

pelo Apoio Psicopedagógico ao Discente. A IES, também tem como política de apoio ao 

desenvolvimento acadêmico de seus alunos, o acompanhamento sistemático dos índices 

alcançados pelos mesmos nas Provas e Exames Nacionais de Desempenho. Esse 

acompanhamento se dá a partir da análise crítica dos resultados alcançados apresentados 

nos relatórios disponibilizados pela iniciativa oficial e outros relatórios internos. Esses 

documentos possibilitam ao corpo docente visualizar, acompanhar e intervir quando 

necessário no processo de aprendizagem e desenvolvimento dos nossos acadêmicos.   

 

✓ Representatividade Discente:  A IES compreende que a representatividade discente é um 

dos pilares do funcionamento de uma gestão democrática, neste sentido estimulamos a 

organização dos alunos valorizando a participação dos mesmos a partir do Colegiado 

Discente, formado pelo conjunto de representantes discentes escolhidos de maneira livre 

por seus pares. Este Colegiado possui um calendário de reuniões semestrais.  

 

✓ Programas de Apoio Financeiro; Atualmente, a Faculdade disponibiliza diversas formas 

de incentivo ao acesso e permanência do aluno ao ensino superior, são elas: 

a) Bolsas na forma de desconto nas mensalidades;  

b) Bolsa de Iniciação Científica: A IES, por meio do Programa Institucional de Bolsa de 

c) Iniciação Científica – PIBIC oferece bolsas de iniciação científica, como forma de 

estimular e apoiar a participação dos estudantes nos projetos de pesquisa desenvolvidos 

pela Instituição.  
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✓ Monitoria: A IES oferece bolsas monitoria para os alunos que estiverem exercendo a 

função de monitor, com objetivo de incentivá-los para a docência; 

 

✓ Política de desconto para instituições convênios; 

 

✓ Programas de Financiamento Estudantil: FIES, PROUNI e Bolsa Universidade da 

Prefeitura Municipal de Manaus 

 

✓ Acompanhamento dos Egressos: A FACULDADE SANTA TERESA implantará Programa 

de Acompanhamento dos Egressos, tendo como objetivo estreitar o relacionamento entre 

a Instituição e seus ex-alunos, desencadeando ações de aproximação, contato direto e 

permanente. Além disso, o Programa de Acompanhamento do Egresso, busca viabilizar 

uma linha permanente de estudos e análises sobre alunos egressos, a partir das 

informações coletadas, objetivando avaliar a qualidade do ensino e adequação da 

formação do profissional para o mercado de trabalho. O Contato com os egressos dar-se-

ão por meio de todas as formas de comunicação possíveis e viáveis. Para tanto, serão 

adotadas algumas ações, tais como:  

a) Criação de base dados, com informações atualizadas dos egressos;  

b) Criação de núcleo de ex-alunos, a fim de manter diálogo constante com eles, 

oferecendo espaços de debates sobre sua vida profissional e atuação social;  

c) Disponibilização aos egressos de informações sobre eventos, cursos, atividades e 

oportunidades oferecidas pela IES, a fim de promover relacionamento contínuo 

entre a Instituição e seus egressos. 

 

✓ Ouvidoria: Sistema aberto de acolhimento de dúvidas, reclamações e elogios, disponível 

no site institucional, com atendimento presencial de alunos e funcionários da IES, em 

horário comercial. 

 

✓ Acessibilidade: Para a promoção da acessibilidade, a IES oferece o Plano Quinquenal 

de Promoção a Acessibilidade em apêndice desde documento. 

 

✓ Apoio Psicopedagógico: O apoio psicopedagógico da Faculdade Santa Teresa será 

capitaneado pelo NAPsI (Núcleo de Atendimento Psicopedagógico e Inclusão), cujo 

objetivo é promover, por meio do atendimento psicopedagógico e social, a saúde dos 

relacionamentos interpessoais e institucionais, a acessibilidade em todas as suas 
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dimensões, principalmente a dimensão atitudinal, contribuindo para o processo de 

aprendizagem do aluno e seu pleno desenvolvimento. 

 

✓ Estágios e empregabilidade: Perseguindo os seus objetivos institucionais a 

FACULDADE SANTA TERESA, pretende ofertar aos seus alunos uma experiência 

pedagógica que supere a dimensão da graduação, mais do que um diploma de 

graduação é objetivo da nossa IES, ofertar uma carreira, que deve se iniciar ainda 

quando o aluno está desenvolvendo seus estudos. Está é uma oportunidade de 

aprender fazendo e experimentando os dilemas do mercado de trabalho, ao tempo em 

que pode fazer desses desafios, objeto também de estudo na sala de aula, aliando de 

maneira definitiva teoria e prática. Assim o estágio poderá ser a porta de entrada do 

aluno no mundo de trabalho, para isso conta com muitas empresas e instituições 

conveniadas, de onde pode-se captar novas oportunidades no mercado.  

 

3.10 Programas de apoio à realização de eventos internos e externos e a produção discente 

           A FACULDADE SANTA TERESA, prevê na vigência desde PDI, a implantação do 

Programa de apoio a realização de eventos, com o objetivo de apoiar a realização de eventos 

científicos no Estado do Amazonas, sob a responsabilidade de professores e pesquisadores da 

nossa IES.  O Programa será coordenado pela Direção Geral em conjunto com a Diretoria de 

Ensino e COORDENAÇÃO DE PESQUISA E EXTENSÃO mediante a publicação de um Edital 

anual interno para a seleção de propostas. 

          O apoio previsto é destinado a pesquisadores e professores dos Cursos da IES, 

responsáveis pela organização de eventos científicos, de abrangência local, regional, nacional, ou 

internacional, a serem realizados no período especificado em edital. O apoio prevê a cobertura de 

despesas com aquisição de passagens aéreas nacionais, material de consumo e pagamento de 

pró-labore a professores convidados.  

           Serão destinados às propostas selecionadas no âmbito da IES, valores a serem definidos 

posteriormente, mas que sejam adequados e suficientes para a realização de eventos de médio 

porte. E a apresentação de proposta deverá seguir rigorosamente as condições descritas por 

ocasião da publicação dos editais.   

        Poderão candidatar-se ao auxílio previsto no edital, pesquisadores e professores e 

coordenadores de curso em nível de graduação e pós-graduação, não sendo apoiados eventos 

que se configurem como reuniões, eventos profissionais, ou eventos de outra natureza, que não 

possuam as características de eventos científicos. 
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A avaliação das propostas será realizada por comissão designada pela Direção Geral, em 

fases que compreendem. 

✓ A análise técnica da proposta, observando-se a compatibilidade com as exigências do 

Edital, bem como a suficiência da documentação apresentada. 

✓ A abrangência do evento, duração e público estimado. 

✓ A relevância da Temática do Evento para o Desenvolvimento Científico e Cultural da 

Região. 

✓ Priorizar-se-á, para o apoio, eventos promovidos por sociedades científicas e consolidados 

quanto à periodicidade e regularidade.  
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4 POLÍTICAS DE GESTÃO 

 

4.1 Política de formação; capacitação docente e formação continuada 

A FACULDADE SANTA TERESA aprovou o Plano Institucional de Formação Docente te 

objetivando oferecer condições de aprofundamento e aperfeiçoamento de conhecimentos 

científicos, tecnológicos e profissionais aos seus professores. Esse plano prevê, em síntese, as 

seguintes estratégias para o aperfeiçoamento do pessoal docente: 

✓ Apoio financeiro parcial para o docente participar de programas externos de 

mestrado e doutorado em instituições congêneres; 

✓ Oferta (na própria instituição) ou apoio à participação (em instituições externas) 

em cursos de especialização e aperfeiçoamento; 

✓ Oferta de cursos de atualização didático-pedagógica, científica e profissional; 

✓ Apoio à participação em congressos, seminários, e outros eventos destinados à 

atualização cultural, científica e profissional; 

✓ Serviço de apoio pedagógico que se constitui em espaço destinado ao docente 

para a organização de suas atividades e construção de uma prática 

educacional baseada na teoria de aprendizagem de jovens e adultos. 

✓ Anuência aos professores para participação em congressos, seminários e 

outros eventos, com abono de faltas. 

O Plano de Formação Docente da FACULDADE SANTA TERESA prevê a concessão de 

incentivo à participação dos seus professores em eventos como congressos, simpósios, 

seminários, visitas técnicas e culturais, sendo consideradas as solicitações de docentes que 

apresentam trabalhos científicos em nome da Instituição, como prioridade. 

As solicitações dos docentes são avaliadas pelos coordenadores de cursos, enviadas 

para a Diretoria Geral e após a anuência para a mantenedora. A política de formação e 

capacitação docente, prevê também a realização de um Programa de Pedagogia Universitária, 

tendo em vista a implantação de processos de formação continuada para a melhoria qualitativa 

das relações pedagógicas na IES.  
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4.1.1 Programa de Pedagogia Universitária e Formação Docente 

        Na sociedade conhecida como sociedade da informação ou do conhecimento, a informação 

circula com velocidade e é componente intrínseca a tudo que é produzido em meios oficiais ou 

não-oficiais de divulgação. No entanto, para o processo de construção do conhecimento, é 

fundamental a conversão da informação em conhecimento, função primordial das instituições 

escolares.  

       Nos cursos de graduação e pós-graduação, há a produção do conhecimento científico e esta 

tem se intensificado nos últimos anos em todas as áreas, com a intenção de gerar qualidade a 

todas as ações desenvolvidas na sociedade. Desta maneira, o Programa de Formação 

Continuada se pretende num espaço de estudo e reflexão sobre a docência, possibilitando a 

construção e reconstrução de conhecimentos relacionados à prática pedagógica. O Programa de 

Formação Docente, está disponível para consulta e possui os seguintes objetivos. 

4.1.2 Objetivos: 

Consolidar os princípios pedagógicos definidos no Projeto Político-Pedagógico Institucional - 

Dimensão Graduação; 

✓ Qualificar o perfil do docente da FACULDADE SANTA TERESA; 

✓ Promover a troca de experiências acerca da ação pedagógica entre os docentes; 

✓ Organizar atividades institucionais sobre a pedagogia universitária; 

✓ Articular o programa com as diferentes áreas e seus respectivos cursos, detectando 

necessidades específicas para o desenvolvimento de ações de qualificação pedagógica; 

✓ Articular o programa com a avaliação interna e externa, nas suas diferentes dimensões; 

✓ Organizar a Capacitação para os novos Docentes da IES, no início de cada semestre 

letivo. 

4.1.3 Modalidades de apoio: 

✓ Palestras; 

✓ Oficinas; 

✓ Cursos; 

✓ Assessoria. 
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4.2 Políticas de formação e capacitação do corpo técnico administrativo 

     Diretamente relacionado ao Plano de Carreira, está o Plano de Capacitação do pessoal 

técnico-administrativo, que integra um conjunto de condições motivacionais que objetivam 

favorecer a qualificação evolutiva dos recursos humanos da FACULDADE SANTA TERESA e, 

consequentemente, o aprimoramento da qualidade dos serviços prestados. Tal plano abrange 

cursos de pós-graduação, em nível de doutorado, mestrado, especialização ou aperfeiçoamento, 

graduação, extensão, treinamento e atualização profissional. 

     Para viabilizar o ingresso de seu pessoal administrativo no plano de capacitação, a 

FACULDADE SANTA TERESA instituiu o Programa Bolsa-Auxílio objetivando favorecer 

financeiramente o interessado em ingressar em programas de capacitação oferecidos pela própria 

instituição de ensino ou por instituições congêneres. 

    O Plano de Capacitação prevê, em síntese, as seguintes estratégias para aperfeiçoamento de 

seu pessoal técnico-administrativo: 

Reserva de recursos orçamentários próprios para o financiamento dos programas de capacitação 

e aperfeiçoamento dos recursos humanos; 

Oferta de cursos de graduação, especialização e aperfeiçoamento para graduados, com 

incentivos; 

 Cursos de atualização cultural, científica e profissional para todo o pessoal; 

 Apoio à participação em congressos, seminários e outros eventos destinados à 

atualização cultural, científica e profissional.  

4.3 Política de capacitação e formação continuada para o corpo de tutores presenciais 

Não se aplica à Vigência desde PDI 

4.4 Processos de Gestão Institucional 

       A gestão institucional da FACULDADE SANTA TERESA prevê para o funcionamento da IES, 

uma gestão participativa para garantir acesso e corresponsabilidade de todos os envolvidos nas 

ações da IES. Neste sentido, estão previstos a implantação de órgãos colegiados com a 

participação de discentes, técnicos-administrativos e docentes para o processo de tomada e 

decisões na busca do melhor interesse do funcionamento institucional. 
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4.4.1 Formas de participação dos docentes 

Conforme previsto em seu Regimento, os professores participam de diversas fases 

deliberativas do funcionamento da FACULDADE SANTA TERESA. A participação do corpo 

docente nas atividades da gestão acadêmica ocorre, inicialmente, no âmbito do curso, como 

membro dos respectivos Colegiados de Curso. Esses colegiados são presididos pelo coordenador 

de curso, incluem os professores em exercício em um mesmo curso, e exercem a competência 

prevista no Regimento.  

Os professores participam também do Conselho Superior da FACULDADE SANTA 

TERESA como membros eleitos pelos pares.  Todos os Coordenadores de curso têm assento no 

conselho superior, com direito a voz e voto. O Regulamento do Colegiado de Curso encontra-se 

nos apêndices deste. 

Os professores na ausência do coordenador de curso, em regime de trabalho integral; 

participam de comissões nomeadas pela Diretoria Geral, para a realização de atividades 

relacionadas à Avaliação Institucional, à reconstrução dos projetos pedagógicos dos cursos, à 

elaboração e aperfeiçoamento pedagógico, organização de simpósios de produção científica e 

outras ações acadêmicas, ministram aulas, além de participarem de atividades de orientação 

didática aos alunos, orientação de estágio supervisionado, de trabalho de conclusão de curso, da 

orientação de alunos em iniciação científica, monitoria e outras atribuições, contribuindo para o 

desenvolvimento institucional. 

4.4.2 Formas de participação discente 

A FACULDADE SANTA TERESA compreende que a representatividade discente é um 

dos pilares do funcionamento de uma gestão democrática, neste sentido pretendemos 

estimulamos a organização dos alunos valorizando a participação dos mesmos a partir do 

Colegiado Discente, formado pelo conjunto de representantes discentes escolhidos de maneira 

livre e democrática por seus pares. Este Colegiado terá um calendário de reuniões semestrais, 

sobre a presidência de um membro escolhido também por seus pares, além disso, os 

representantes discentes possuem assento no Colegiado de Curso com direito a voz e voto, 

conforme o regulamento do colegiado. O Regulamento do Colegiado Discente encontra-se nos 

apêndices deste. 

4.4.3 Formas de participação do corpo técnico-administrativo 

          Em acordo com o nosso Regimento está prevista a participação de representantes de 

membros do corpo técnico-administrativo nas instâncias colegiadas de curso, e da Instituição, 

incluindo aqui o Conselho Maior da IES e a própria CPA.  
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4.4.4 Formas de participação da sociedade civil organizada 

         O Regimento da IES, assegura a participação de membros da sociedade civil organizada 

nas instâncias colegiadas participando da elaboração dos projetos Políticos Pedagógicos e da 

avaliação institucional incluindo a CPA. 

4.4.5 Sistema de registro acadêmico  

A FACULDADE SANTA TERESA utiliza programa informatizado para consulta ao registro 

acadêmico que permite aos discentes verificar sua vida escolar, com um menu de fácil acesso, 

mediante a utilização de senha específica para cada usuário. Esse sistema é alimentado com 

informações acadêmicas fornecidas pelo setor competente que, após processá-las, emite 

relatórios diversos como patrimonial e financeiros, inclusive notas, boletos bancários entre outros. 

4.5 Sistema de controle de produção e distribuição de material didático 

Não se aplica para a vigência desde PDI 

4.6 Sustentabilidade financeira: relação com o desenvolvimento institucional 

  A sustentabilidade financeira é um item fundamental para qualquer organização, pois 

possibilita a sobrevivência da Instituição bem como seu crescimento, por disponibilizar os recursos 

financeiros necessários à operacionalização da Faculdade, nela, podemos obter a longevidade de 

suas atividades.  Nesse sentido, as metas propostas para o próximo quinquênio deste PDI foram 

elaboradas procurando garantir condições a implantação, ao desenvolvimento e a expansão da 

IES. 

Os objetivos e metas propostas procuraram consolidar um conjunto de ações, para garantir 

o correto enfrentamento ao desafio do equilíbrio financeiro, em uma instituição educacional que 

necessita por definição de sua atividade de constantes investimentos, pretendendo que as fontes 

de recursos previstas/executadas atendam muito bem ao custeio e aos investimentos em ensino, 

extensão, pesquisa e gestão, em conformidade com o PDI. 

É objetivo da Sustentabilidade Financeira:  

✓ Possibilitar a viabilidade e a adequação às políticas e diretrizes institucionais de 

planos, programas e projetos educacionais do ensino, da pesquisa e da extensão.  
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4.6.1 Ações concernentes a sustentabilidade financeira da IES 

METAS E AÇÕES CONCERNENTES A SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

META AÇÕES 2018 2019 2020 2021 2022 

Garantir a 
sustentabilidade 
financeira por 
meio de um 
planejamento 
para garantir os 
investimentos 
no ensino, 
extensão, 
pesquisa. 

Criar mecanismos para garantir a 
participação regular dos docentes, 
discentes e pessoal administrativo 
em eventos científicos e técnico-
profissionais relevantes, criando 
um fundo de apoio por meio da 
extensão, com intuito de haver a 
sustentabilidade do setor. 

X X X X X 

Firmar parceria com Instituições 
que fomentam a pesquisa, como 
forma de captação de novos 
recursos. 

X X X X X 

Diminuir a inadimplência por meio 
de uma política de desconto do 
vencimento, uma vez que todos os 
compromissos da Instituição são 
honrados pelos valores auferidos 
das mensalidades e serviços 
prestados.  

X X X X X 

Manter do setor de cobrança, com 
intuito de diminuir a inadimplência. 

X X X X X 

Desenvolver a mentalidade de 
comprometimento com os 
resultados, sensibilizando os 
funcionários.  

X X X X X 

Manter um quadro de funcionário 
enxuto e eficiente, por meio de 
pessoas qualificadas e 
investimento na informatização 
(aquisição, inclusive do 
BackOffice). 

X X X X X 

Realizar inventários e regulamentar 
a depreciação de equipamentos. 

X X X X X 

Participar de programas 
educacionais: PROUNI, FIES e 
bolsas universidades, que trazem 
benefícios fiscais.  

X X X X X 

 

4.6.2 Relação entre o planejamento financeiro (orçamento) e a gestão institucional 

O Planejamento Financeiro é um instrumento de gestão. Sua relação com a gestão 

institucional aponta para o suporte às políticas e ações decorrentes do ensino, da pesquisa e da 

extensão. Seus resultados (orçamento) com as devidas especificações que caracterizam tanto a 

entrada quanto a saída de recursos financeiros, estão demonstrados no planejamento financeiro.  
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É objetivo do Planejamento Financeiro:  

✓ Definir claramente os custos para manutenção dos cursos ativos e a 

implementação de novos cursos e de todos os setores da instituição.  

 

4.6.3 Ações e metas para o planejamento financeiro e gestão institucional 

META AÇÕES 2018 2019 2020 2021 2022 

Assegurar a plena 
execução do 
Planejamento 
Financeiro em 
relação coerente e 
eficaz com a 
gestão 
institucional.  

Realizar o planejamento anual, 
viabilizando o ensino, a pesquisa e 
a extensão  

X X X X X 

Apresentar um custo orçamentário 
anual à aplicação de recursos para 
programas d ensino, pesquisa e 
extensão.  

X X X X X 

Criar centro de custos para cada 
setor da IES – previsão 2018. 

X X X X X 

Controlar a aquisição de bens 
patrimoniais otimizando e 
racionalizando a utilização dos bens 
existentes, evitando duplicações. 

X X X X X 

Sistematizar o acompanhamento do 
desempenho de cada unidade por 
meio dos registros contábeis 
disponíveis para os gestores da 
Instituição.  

X X X X X 

 

4.6.4 Coerência entre plano de carreira e a gestão do corpo docente  
 

Este item se ocupa de observar o alinhamento da gestão do corpo docente com o Plano de 

Carreira homologado pela instituição. Para garantir esta coerência a IES tem como objetivo: 

           Assegurar a promoção vertical e horizontal, o regime de trabalho e a remuneração, em 

consonância com os documentos e políticas institucionais implantadas e para atender a realidade 

do modelo acadêmico, conforme o PNE protocolado pelo MT. 

No tocante ainda ao Plano de Carreira Docente da FACULDADE SANTA TERESA, este 

adota uma política de gestão para o pessoal docente com base nos princípios que integram o 

Projeto Institucional da IES: a busca permanente de melhores padrões de qualidade e 

produtividade de seu pessoal, ao mesmo tempo em que promove condições para o seu 

crescimento, reconhecimento e satisfação. Para tanto, são consideradas premissas básicas: 

Manter padrões de recrutamento, seleção e remuneração condignos;  

✓ Promover a integração de seu pessoal, alinhando-o projeto institucional da FACULDADE 

SANTA TERESA;  
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✓ Criar incentivos para garantir a permanência do pessoal docente;  

✓ Buscar a atualização sistemática do seu pessoal para o aprimoramento da qualidade e da 

eficiência;  

✓ Incentivar a participação de docentes em eventos científicos.  

 

Eventualmente a FACULDADE SANTA TERESA pode dispor de professores visitantes, 

comprometidos com determinadas matérias, para assegurar o bom nível de ensino, pesquisa e 

extensão e, de professores colaboradores, estes destinados a suprir a falta temporária de 

docentes integrantes da carreira do magistério.  

A admissão de professores horistas, parciais e integrais, realizada mediante seleção, por 

Comissão constituída pela Coordenação de Ensino e Coordenação de Curso, observadas as 

normas por ele baixadas, bem como os seguintes critérios: 

I - Idoneidade moral do candidato;  

II - Títulos acadêmicos, científicos, didáticos e profissionais do candidato;  

III - Trabalhos publicados de real valor; 

IV - Para qualquer categoria docente exige-se, como requisito básico, a posse de diploma 

de pós-graduação em curso que inclua, em nível não inferior de complexidade, matéria 

idêntica ou afim àquela a ser lecionada;  

V - Para admissão de professor assistente exige-se, como titulação acadêmica mínima, 

certificação de curso de aperfeiçoamento ou especialização, obtido nas condições definidas 

pelo Conselho Nacional de Educação;  

VI - Para admissão de professor dar-se-á preferência a professores com titulação de 

mestrado e/ou doutorado. 

VIII – Aprovação na Banca examinadora constituída pelo coordenador do curso e dois 

especialistas da área.  

 

No tocante aos cargos e funções de confiança, a forma de escolha, para provimento de 

eventuais vagas, será designativa ou eletiva, de acordo com o disposto no Regimento da 

Faculdade. A competência para designar ou dispensar funcionários lotados em cargos de 

confiança é do Diretor Geral. O Modelo adotado para banca examinadora encontra-se em anexo a 

este documento. 

 
4.6.5 Coerência entre o plano de carreira e a gestão do corpo técnico administrativo  
 

Este item do PDI, pretende assegurar que a gestão do corpo técnico-administrativo 

mantenha muito boa em relação ao plano de carreira protocolado/implantado, com o objetivo de:  
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✓ Implementar e adequar o Plano de Carreira do Pessoal Técnico e Administrativo à 

realidade de mercado e de gestão, conforme o protocolado pelo Ministério do 

Trabalho. 

O Plano de Carreira Técnico-Administrativa da FACULDADE SANTA TERESA adota ainda, 

uma política de administração baseada nos princípios que integram seu Projeto Institucional: a 

busca permanente de melhores padrões de qualidade e produtividade de seus recursos humanos, 

ao mesmo tempo em que promove condições para o seu crescimento, reconhecimento e 

satisfação pessoal, assentada nas seguintes premissas básicas:  

✓ Manter padrões de captação, seleção e remuneração condignos;  

✓ Promover a integração de seu pessoal ao projeto institucional da FACULDADE 

SANTA TERESA;  

✓ Criar incentivos para garantir a permanência do pessoal técnico-administrativo;  

✓ Buscar a atualização sistemática do pessoal para o aprimoramento da qualidade e 

da eficiência institucional.  

 
A carreira do pessoal técnico-administrativo tem seus cargos estruturados em níveis, 

agregados por grupo ocupacional, considerado segundo a natureza das atividades desenvolvidas 

em: grupo de nível superior; grupo de nível médio; e grupo de apoio.  

O ingresso em quaisquer dos grupos decorre da formação acadêmica do interessado ao 

cargo e a promoção funcional para o nível imediatamente superior, dentro da mesma categoria 

funcional, pode ocorrer, mediante o preenchimento das seguintes exigências:  

✓ Avaliação do desempenho; 

✓ Obtenção de certificados de atualização ou especialização que seja relevante para o 

exercício do cargo que ocupa;  

✓ Obtenção de grau de escolaridade superior ao mínimo exigido para o cargo.  

 

As mudanças de cargo somente ocorrerão quando existir vaga a ser preenchida. O 

funcionário habilita-se a ela mediante o preenchimento dos requisitos mínimos exigidos para o 

desempenho do cargo e a submissão a processo seletivo interno. Para integrar a carreira, o 

pessoal técnico-administrativo será sempre enquadrado no nível inicial do grupo funcional 

correspondente à sua titulação e cargo.  

No que se refere aos cargos e funções de confiança, a forma de escolha, para provimento 

de eventuais vagas, será designativa, de acordo com o disposto no Regimento da FACULDADE 

SANTA TERESA. A competência para designar ou dispensar funcionários lotados em cargos de 

confiança é do Diretor Geral. 
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META AÇÕES 2018 2019 2020 2021 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assegurar e 
melhoras sempre o 
Plano de Carreira 
do Pessoal 
Técnico e 
Administrativo. 

Homologar o Plano de Carreira 
do Pessoal Técnico e 
Administrativo no MT, mesmo já 
estando implantado na 
Instituição. 

X X X X X 

Incentivar a promoção divulgando 
cada vez mais entre o corpo 
administrativo. 

X X X X X 

Selecionar e manter profissionais 
com perfil que contemple 
características de liderança; 
inovação no desempenho das 
funções; empatia; postura 
democrática; predisposição à 
formação contínua. 

X X X X X 

Potencializar e desenvolver os 
indivíduos enquanto pessoas e 
profissionais para que busquem, 
além dos limites institucionais, a 
sua própria realização, por meio 
de bolsas/descontos na 
graduação e pós-graduação. 

X X X X X 

Assegurar para fins de ascensão 
os critérios de disponibilidade de 
vaga, qualificação e 
desempenho.  

X X X X X 
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5 INFRA-ESTRUTURA 

5.1 INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

As instalações administrativas previstas para o funcionamento inicial da Faculdade 

SANTA TERESA atendem de maneira excelente as demandas institucionais considerando os 

aspectos de quantidade, dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, segurança, 

acessibilidade e conservação. 

A IES, conta com as seguintes dependências administrativas: 

  

✓ 25 salas de aula 

✓ 02 Mini auditório com 100 lugares 

✓ 01 Laboratório de informática 

✓ 01 Biblioteca 

✓ 01 Área de convivência interna e externa 

✓ Departamentos administrativos 

✓ Direção geral 

✓ Coordenação de ensino 

✓ Procuradoria institucional 

✓ Secretaria acadêmica  

✓ Coordenação de pesquisa e extensão 

✓ Coordenação de pós-graduação 

✓ Sala dos professores 

✓ Gabinete de trabalho individual 

✓ Coordenação de cursos  

✓ Diretoria de planejamento e administração 

✓ Coordenação financeira 

✓ Coordenação de infraestrutura  

✓ Coordenação de recursos humanos 

 

5.2 SALAS DE AULA 

As salas de aula da FACULDADE SANTA TERESA, possuem capacidade para 

atender grupos de até 50 alunos, as mesmas atendem de maneira excelente as demandas 

institucionais considerando os aspectos de quantidade, dimensão, limpeza, iluminação, acústica, 

ventilação, segurança, acessibilidade e conservação. 

No prédio da IES podem ser encontradas 25 salas de aula com aproximadamente 50 

m2. Equipadas com ar condicionado, quadro branco, projetor multimídia instalado no teto. O 

Projeto de Expansão do Prédio pode está à disposição e pode ser consultado.  
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5.3 Auditórios 

Para reunião de grupo e atividades acadêmicas de caráter solene, a Faculdade SANTA 

TERESA tem a sua disposição dois minis auditórios com capacidade para 100 pessoas equipado 

com projetor multimídia e aparelhagem de som compatível com o tamanho do ambiente. 

 

5.4 Sala de professores e gabinetes de trabalho para professores de tempo integral.  

A FACULDADE SANTA TERESA oferece uma sala de professores para uso coletivo, 

esta atende de maneira excelente as demandas institucionais considerando os aspectos de 

quantidade, dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, segurança, acessibilidade e 

conservação. No espaço da sala de professores estão reservados gabinetes individuais de 

trabalho para os professores de tempo integral na instituição.  

5.5 Espaços para atendimento aos discentes 

Para o atendimento aos alunos a FACULDADE SANTA TERESA oferece uma 

secretaria acadêmica, a qual atende de maneira excelente as demandas institucionais 

considerando os aspectos de quantidade, dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, 

segurança, acessibilidade e conservação.  

 

5.6 Espaços de convivência e de alimentação 

Para área de convivência e lazer a FST dispõe de espaço de convivência, bomboniere, 

reprografia, mesas e cadeiras para conforto e descanso. Dispõe ainda de área externa a 

edificação principal com sofás para conforto e áreas para descanso.  

 

5.7 Laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas 

      A IES ainda possui outro laboratório de informática com softwares instalados que são 

utilizados para consultas e aulas práticas. Bem como laboratório de informática móvel. 

               Para o desenvolvimento de atividades práticas a unidade onde está localizado o curso 

conta com laboratórios básicos e especializados, onde a partir das disciplinas ministradas, os 

alunos podem realizar atividades acadêmicas de natureza prática. Estes laboratórios estão 

disponíveis à comunidade acadêmica e atendem aos alunos de Graduação a partir de 

agendamento de horários, respeitando o limite de capacidade dos mesmos, garantindo que 

todos os alunos possam ter acesso equipamentos de maneira qualitativa.  

            Os referidos laboratórios possuem normatização própria que regulam, normatizam e 

conferem as normas de segurança para as atividades a serem realizadas, estão à disposição de 

alunos e professores nos respectivos laboratórios. 
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5.8 Infraestrutura para a CPA 

               A FACULDADE SANTA TERESA dispõe de um espaço de trabalho de uso privativo da 

CPA, e uma sala de apoio para o Núcleo Docente Estruturante - NDE 

 

5.9 Biblioteca. 

      A Biblioteca da FACULDADE SANTA TERESA tem como missão atender a comunidade 

acadêmica, identificando-se com as suas necessidades, sendo responsável pelo provimento de 

informações, procurando manter-se atualizada, visando o aprimoramento dos serviços, 

disponibilizando novas técnicas, capacitando intelectualmente os usuários de forma a torná-los 

sujeitos independentes e críticos em suas pesquisas, atuando como instrumento de apoio 

dinâmico no processo de ensino/aprendizagem e, por fim, estimulando o estudo, a pesquisa e a 

cultura. Dentro de suas possibilidades, como extensão de suas atribuições, a biblioteca atende 

também a comunidade externa. 

É de fundamental importância o bom atendimento aos usuários, por isso a cada ano 

procura-se inovar nos serviços buscando sempre os mais variados recursos para garantir a 

satisfação total no processo de busca pela informação. 

Para atender às necessidades de informação, estudo, pesquisa e extensão dos seus 

usuários, A Biblioteca conta com acervo em cerca de 2.000 (dois mil) livros, voltados para as 

áreas de interesses específicos dos cursos oferecidos pela faculdade, composto a partir de listas 

de indicações de títulos fornecidas pelos professores e coordenadores dos cursos. Com objetivo 

de proporcionar aos usuários/alunos acesso a informação de interesse da sua área de formação 

específica e/ou áreas afins. 

A biblioteca possui espaço físico amplo, climatizado, com iluminação adequada e com luz de 

emergência, extintores de incêndio, e suporte, conforme determina a legislação para 

atendimento a portadores de necessidades especiais.  

 

a)  Horário de Funcionamento 

• . De segunda-feira à sexta-feira, das 07:00 às 22 horas; 

• . No sábado, das 08:00 às 16:00 horas. 

b) Pessoal Técnico-Administrativo 

• 1 (um) bibliotecário formado na área, devidamente registrado no Conselho Regional de 

Biblioteconomia; 

• 4 (quatro) Auxiliar de Biblioteca (atendimento e processamento técnico). 

c) Serviços Oferecidos 

I. Empréstimos e reservas 
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O regulamento de empréstimos fornece as diretrizes internas para o uso do acervo, bem 

como normas de funcionamento da biblioteca. O cadastro dos usuários é efetuado a cada 

semestre, permitindo, assim, uma atualização periódica. O empréstimo domiciliar é facultado aos 

professores, alunos e funcionários da Instituição: 

• Alunos de graduação poderão retirar, por empréstimo, até 02(dois) livros de cada vez, por 

um período de 7(sete) dias; 

• Funcionários poderão retirar, por empréstimo, até 02(dois) livros de cada vez, por um 

período de 7(sete) dias; 

• Professores poderão retirar, por empréstimo, até 03(três) livros de cada vez, por um 

período de 15(quinze) dias. 

• O empréstimo do livro poderá ser renovado desde que o mesmo não tenha sido reservado 

por outro usuário. A reserva é efetuada ficando sujeita a posterior confirmação. 

 

II. Consulta Local 

Para consulta local a Biblioteca disponibiliza: 

• Ambiente climatizado; 

• Acesso a usuários com necessidades especiais; 

• Guarda-volumes; 

• Sistema informatizado de consulta; 

• Empréstimos e devoluções; 

• Sistema de internet Wireless; 

• Sala de leitura com mesas redondas e cadeiras; 

• Acesso à internet com computadores; 

• Sala de estudo individual com 12 cabines; 

• Sala de estudo em grupo com capacidade para grupos de estudos; 

• Setor de atendimento com computadores; 

• Área do acervo;  

 

III. Levantamento Bibliográfico 

Serviço de busca e recuperação da informação realizada nos diversos 

suportes informacionais, referente a dados fornecidos ou não. 

 

IV. Normalização Bibliográfica 

Orientações na elaboração dos trabalhos acadêmicos, conforme as 
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Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e bibliografia para 

elaboração de monografias e manual elaborado pela própria faculdade. 

 

V. Multimídia e Internet 

O uso dos computadores em pesquisas individuais na Internet terá finalidade 

exclusivamente acadêmica. Além do acesso à Internet, outros serviços poderão ser utilizados 

pelo usuário, como: editoração de textos (Word), planilha eletrônica (Excel), apresentação 

(PowerPoint) e impressão de textos. 

 

5.10 FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO ACERVO 

O acervo é constituído de acordo com os recursos orçamentários contemplando os diversos 

tipos de materiais em seus variados suportes. Estes materiais deverão servir de apoio 

informacional às atividades de ensino, pesquisa e extensão da instituição, além de resguardar 

obras oriundas da própria instituição. 

 

✓ Livros: O acervo bibliográfico inicial, tendo em vista o que preconiza o Instrumento de 

Avaliação do INEP (livros dos primeiros dois anos se bacharelado e para o primeiro ano se 

tecnológico atenderá a razão de 60 exemplares para bibliografia básica e 05 exemplares 

para complementar.  

✓ Periódicos: existem atualmente aproximadamente 23 títulos de periódicos entre aquisições 

e doações. 

 

5.10.1 Critérios de Seleção 

Quanto à formação do acervo, o material bibliográfico deve ser selecionado observando-se 

os seguintes critérios: 

✓ Adequação do material aos objetivos e níveis educacionais da instituição; 

✓ Autoridade do autor e/ou editor; 

✓ Atualidade; 

✓ Qualidade técnica; 

✓ Cobertura/tratamento do assunto; 

✓ Custo justificado; 

✓ Idioma; 

✓ Número de usuários potenciais que poderão utilizar o material; 

✓ Conveniência do formato e compatibilização com equipamentos existentes. 

 

 



99 

 

5.10.2 Seleção Qualitativa 

 Para a garantia da qualidade do processo de seleção de materiais recomenda-se levar em 

consideração o seguinte aspecto: 

 

✓ O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) aprovado em todas as instâncias institucionais. 

 

Observando ainda: 

 

✓ Cursos em implantação e/ou em fase de reconhecimento e reformulação curriculares. 

 

5.10.3 Seleção Quantitativa 

a) Livros: Serão adquiridos todos os títulos das bibliografias básicas de cada disciplina de 

01 (um) exemplar para até 10(dez) alunos (conforme recomendação do MEC). A 

solicitação de quantidade maior deverá ser baseada no número de alunos matriculados 

na disciplina e deverá ser encaminhada à coordenação da Biblioteca. 

b) Periódicos: A cada ano a Biblioteca da FACULDADE SANTA TERESA, realizará uma 

avaliação nas estatísticas de uso dos periódicos correntes com o objetivo de colher 

subsídios para tomada de decisão nas renovações dos mesmos. A listagem dos títulos 

com seu respectivo uso será encaminhada às coordenações dos cursos com intuito de 

realizar. 

c) Multimeios: Serão adquiridos materiais não convencionais (CD-ROM,DVD, fitas de 

vídeo etc.), quando comprovada a necessidade destes para o desenvolvimento do 

ensino, pesquisa e extensão. 

 

5.10.4 Prioridades de Aquisição 

         A Biblioteca da FST estabelece as seguintes prioridades para aquisição de material: 

✓ Obras que façam parte do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) aprovado em todas as 

instâncias institucionais; 

✓ Assinatura de periódicos conforme indicação dos docentes; 

✓ Obras para cursos em fase de reconhecimento, credenciamento ou implantação. 

 

5.10.5 Doações 

Para as doações deverão ser aplicados os mesmos critérios de seleção descritos 

anteriormente. Não serão adicionados novos materiais do acervo da biblioteca porque foram 

recebidos de forma espontânea. 

Após análise do material, a biblioteca poderá dispor o mesmo da seguinte maneira: 

✓ Incorporação ao acervo; 



100 

 

✓ Doação para outras instituições; 

✓ Descarte; 

✓ Devolução ao doador. 

 

5.10.6 Intercâmbio de Publicações Periódicas 

Os títulos que forem recebidos como ofertas de permuta deverão ser submetidos aos mesmos 

critérios de seleção já mencionados. Contudo deverá ser considerado também: 

✓ Publicações de áreas de pesquisa, ensino e extensão, relevantes à IES e originárias de 

instituições reconhecidas na área em questão; 

✓ Disponibilidade de material da instituição para realização da permuta; 

✓ Troca de modalidade de aquisição junto à instituição publicadora. 

 

5.10.7 Descarte 

É o processo pelo qual, após ser avaliado criteriosamente, o material é retirado ou não 

incluído na coleção ativa. O descarte de material deve levar em consideração: 

Inadequação do conteúdo à instituição; 

✓ Obras em línguas inacessíveis; 

✓ Obras desatualizadas e que foram substituídas por edições mais recentes; 

✓ Obras em condições físicas irrecuperáveis; 

✓ Obras com excesso de duplicatas. 

 

5.10.8 Avaliação das Coleções 

A Biblioteca deverá proceder à avaliação do seu acervo sempre que forem necessários, 

sendo empregados métodos quantitativos e qualitativos a fim de assegurar o alcance dos 

objetivos dela. 

 

5.10.9 Catalogação e Disposição do Acervo 

 

A descrição bibliográfica utilizada para catalogação de materiais é o Código de catalogação 

Anglo-Americano (AACR-2). O acervo se encontra disposto de acordo com a Classificação 

Decimal de Dewey (CDD), em conjunto com a tabela de Cutter para identificação de autores. 

 

5.10.10 Desbastamento 

        É o processo pelo qual se excluem do acervo ativo, títulos e/ou exemplares, partes de 

coleção. É um processo contínuo e sistemático para conservar a qualidade da coleção, 
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ocorrendo sempre devido à necessidade de um processo constante de avaliação da coleção e 

deve ser feito de acordo com as necessidades da Biblioteca. 

 

5.10.11 Reprografia 

O usuário tem disponível no âmbito da Faculdade um serviço de reprografia, sempre 

seguindo a Lei do Direito Autoral LEI nº 9.610/98, sendo que este serviço não está disponível no 

espaço da biblioteca. 

 

5.10.12 Planos de Expansão 

O acervo bibliográfico tem sua expansão prevista com alocação de recursos orçamentários 

constantes de cronograma econômico-financeiro da IES. A expansão da coleção se dá através 

da solicitação sistemática dos professores e coordenadores em razão da atualização do acervo 

nas áreas do conhecimento e para atender à demanda de novos cursos; bibliografias básicas e 

complementares de livros; periódicos impressos ou eletrônicos, cujos títulos já façam parte da 

lista básica, conforme indicação dos docentes; obras que sejam de interesse para os cursos 

ofertados pela IES. Está prevista a implantação no quinquênio deste PDI, da Biblioteca Virtual e 

da Biblioteca Digital.  Segue listagem do acervo no anexo deste. 

 
5.11. Salas de apoio de informática ou estrutura equivalente. 
  
           A Estrutura de apoio de informática, a disponibilidade de servidores está disponível 

mediante convênio interinstitucional com o Instituto Metropolitano de Ensino. Na FACULDADE 

SANTA TERESA existe uma estrutura de apoio interligada ao Núcleo de Informática do IME.  

 

5.12 Instalações sanitárias 

           As instalações sanitárias estão em acordo com o que preconiza o projeto arquitetônico, de 

engenharia e as normas sanitárias vigentes na legislação e no plano diretor da Cidade de 

Manaus, garantindo as melhores condições de conforto e higiene a comunidade acadêmica. 

 

5.13.  ESTRUTURA DOS POLOS EAD.    

Não se aplica para a vigência desde PDI 

 

5.14. Infraestrutura tecnológica. 

             A infraestrutura tecnológica oferece todas as condições para o uso de recursos de apoio 

as atividades acadêmicas, contemplando o acesso à internet aos alunos e professores.  
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5.15. Infraestrutura de execução e suporte. 

        A infraestrutura de execução e suporte está estruturada de maneira a atender às 

necessidades institucionais, considerando a disponibilidade de serviços previstos e meios 

apropriados para sua oferta, apresentando um plano de contingência, redundância e expansão, 

em acordo com o que preconiza os indicadores de qualidade oficiais. 

 

5.16. Plano de expansão e atualização de equipamentos. 

          A FACULDADE SANTA TERESA possui no seu plano de expansão a previsão e o 

planejamento de ações que assegurem a expansão dos serviços educacionais ofertados pela IES 

na modalidade presencial e a distância. Neste sentido a aquisição, manutenção e ampliação do 

parque tecnológico da IES, acompanha as metas e objetivos previstos para a IES, em 

consonância com os indicadores de desempenho apurados. O plano de expansão e atualização 

de equipamentos faz parte do Plano de Desenvolvimento Institucional da FACULDADE SANTA 

TERESA. 

 

5.17 Recursos de tecnologias de informação e comunicação. 

            Conforme preconizam os indicadores de avaliação e qualidade a FACULDADE SANTA 

TERESA investe na aquisição e ampliação do acesso aos recursos de tecnologias de informação 

e comunicação asseguram a execução do PDI, com a finalidade de viabilizar as ações acadêmico-

administrativas, garantindo a acessibilidade comunicacional, possibilitando a interatividade entre 

os membros da comunidade acadêmica, com a inserção de soluções tecnológicas inovadoras. 

 

5.18 Ambiente Virtual da Aprendizagem AVA. 

          Não se aplica para a vigência desde PDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

ANEXOS 
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REGIMENTO INTERNO 

TÍTULO I  

FACULDADE E SEUS FINS 

Art. 1°. A Faculdade de Tecnologia da Amazônia (FACULDADE SANTA TERESA), com limite 

territorial de atuação circunscrito ao município de Manaus, Estado do Amazonas, é uma Instituição 

de Ensino Superior Privada, mantida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Amazonas – CEJUR, 

sociedade civil de direito privado com fins lucrativos e finalidade educacional. 

§ 1º A FACULDADE SANTA TERESA com sede e foro em Manaus possui regimento próprio e 

encontra-se inscrita no Registro de Pessoas Jurídicas do Cartório de Registro da cidade de 

Manaus - AM, sob o n° 06.201.403/0001-85,  

§ 2 A FACULDADE SANTA TERESA é regida pelo presente Regimento, o qual se apresenta em 

consonância com os marcos legais vigente do ensino superior. 

Art. 2º. A FACULDADE SANTA TERESA, possui sua autonomia limitada pelos dispositivos legais 

que orientam os atos regulatórios de cursos e das instituições de ensino superior, considerando os 

artigos 53 e 54 da lei 9.394/96, os Decretos 5.773/2006 e 5.786/2006 e ainda todo o ordenamento 

legal vigente que opere, organize e oriente as atividades de ensino superior.  

Art. 3°. Em consonância com o que determina o Parecer CES/CNE no 288/2002 e o que preconiza 

a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei No. 9394/96), a FACULDADE SANTA 

TERESA como instituição de Educação Superior, tem por objetivos institucionais, em  

I. Estimular a criação cultural, o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo; 

II. Formação de profissionais nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em 

setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira e colaborar 

na sua formação contínua; 

III. Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da 

ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura e, desse modo, desenvolver o 

entendimento do homem e do meio em que vive; 

IV. Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem 

patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras 

formas de comunicação; 
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V. Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a 

correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa 

estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração; 

VI. Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e 

regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de 

reciprocidade; 

VII. Promover a extensão, aberta à participação da população, como maneira de integração com a 

comunidade, visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da 

pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. 

 

TÍTULO II 

DA RELAÇÃO COM A ENTIDADE MANTENEDORA 

Art. 4°. O CEJUR – Centro de Estudos Jurídicos do Amazonas- Sociedade Empresarial Limitada, 

sediada na condição de Mantenedora à Rua Acre No. 200,CEP 69053-130, Bairro Nossa Senhora 

das Graças, com forro na Cidade de Manaus Estado do Amazonas, é responsável perante as 

autoridades públicas e o público em geral pela mantida FACULDADE SANTA TERESA, sendo 

responsável por tomar as medidas necessárias ao bom funcionamento, respeitando os limites da 

lei e deste Regimento, a liberdade acadêmica dos corpos docente e discente e a autoridade 

própria de seus órgãos deliberativos e consultivos. 

§ 1º. O CEJUR reserva-se a administração orçamentária e financeira da Faculdade, podendo 

delegá-la no todo ou em parte, por tempo determinado, ao Diretor Geral; 

§ 2º. O CEJUR responsabiliza-se pelas relações contratuais dos recursos humanos bem como 

pela contratação dos serviços terceirizados; 

§ 3º. O CEJUR concede a FACULDADE SANTA TERESA liberdade acadêmica dos corpos 

docente e discente e respeita a autoridade e autonomia de seus órgãos deliberativos e executivos, 

ficando apenas sob sua apreciação e aprovação as decisões que importem em aumento de 

despesas ou custos estipulados no plano orçamentário. 

§ 4º Dependem de aprovação da Mantenedora as decisões dos órgãos colegiados que importem 

em aumento de despesas. 

§ 5º. O CEJUR por tratar-se de Entidade Privada com fins lucrativos a Mantenedora se reserva no 

direito de indicar seus dirigentes, podendo fazer uso de processos seletivo, ou designar 

profissionais que possuam as qualidades e competências inerentes aos cargos, nesses casos a 

Mantenedora referendará a indicação no Conselho Superior, emitindo portaria com a designação, 

o conjunto de atribuições e tempo de permanência na atividade,  
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Parágrafo Único: O CEJUR, Entidade Mantenedora é a titular do patrimônio adquirido e à adquirir, 

posto a disposição da mantida (FACULDADE SANTA TERESA) para o desenvolvimento da 

atividade educacional. 

TÍTULO III 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Art. 5°. A estrutura organizacional da FACULDADE SANTA TERESA é formada por órgãos de 

deliberação coletiva, órgãos de execução e órgãos auxiliares.  

§ 1º A estrutura organizacional da Faculdade de Tecnologia da Amazônia é composta por:  

 

I. Órgãos de Deliberação Coletiva: 

a) Conselho Superior (CONSUP) 

b) Colegiado de Curso 

II. Órgãos de Execução: 

a) Direção Geral 

b) Coordenação de Ensino 

c) Coordenação de pesquisa e Extensão 

d) Coordenação Planejamento e Administração 

e) Coordenação Financeira 

f) Coordenação de Tecnologia da Informação; 

g) Coordenação Comercial e Marketing; 

III. Órgão Auxiliares: 

a) Comissão Própria de Avaliação 

b) Procuradoria Institucional 

c) Biblioteca; 

d) Secretaria Acadêmica; 

CAPÍTULO I 

DOS ÓRGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA 

Seção I 

Do Conselho Superior 

Art. 6º. O Conselho Superior é o órgão máximo de natureza normativa, consultiva e deliberativa 

acadêmica e tem a seguinte composição: 

I. Diretor-Geral; 
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II. Coordenador de Ensino; 

III. Coordenadores de Curso; 

IV. Coordenador de Pesquisa e Extensão; 

V. Coordenador de Planejamento e Administração; 

VI. Coordenador Financeiro; 

VI. Um representante do Corpo Docente; 

VII. Um representante do Corpo Discente. 

§ 1º A Conselho Superior é presidida pelo Diretor-Geral da FACULDADE SANTA TERESA e em 

sua ausência, por alguém por este indicado; 

§ 2º A Conselho Superior reunir-se-á ordinariamente no início e no fim de cada período letivo e 

extraordinariamente quando convocada pelo Presidente da Mantenedora ou Diretor-Geral ou por 

solicitação de ¼ (um quarto) de seus membros, com antecedência mínima de 48 horas, salvo em 

caso de urgência;  

§ 3º A Conselho Superior reunir-se-á com a presença da maioria absoluta de seus membros e 

decidirá pela maioria dos presentes; 

§ 4º Para cada reunião será lavrada numa ata, a qual deverá ser submetida à aprovação na 

reunião seguinte e se aprovada, assinada por todos os professores que dela participaram; 

§ 5º O Diretor-Geral terá apenas o voto de qualidade; 

§ 6º Os representantes do Corpo Docente, previstos no inciso VI, serão eleitos por seus pares e 

terão mandato de dois anos, permitida uma recondução; 

§ 7º O representante do Corpo Discente será eleito por seus pares e terá mandato de um ano, 

permitida uma recondução; 

Art. 7º. À Conselho Superior compete: 

I. Analisar e julgar o Plano Anual das Atividades Acadêmicas da Instituição; 

II. Avaliar e Autorizar a Execução do Plano de Desenvolvimento Institucional; 

III. Aprovar as políticas Institucionais: Acadêmicas e Administrativas; 

IV. Instituir e Deliberar acerca do Regime de Contratação de Pessoal; 

V. Propor medidas visando o aprimoramento institucional; 

VI. Avaliar e autorizar atos administrativos e acadêmicos de natureza superior; 

VII. Propor medidas visando o aprimoramento da Instituição; 

VIII. Participar da cerimônia solene de colação de grau; 

IX. Decidir sobre a concessão de dignidades acadêmicas; 
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X. Instituir os cursos de Graduação e de Pós-Graduação autorizados pelo Ministério da 

Educação. 

Seção II 

Dos Colegiados de Cursos 

Art. 8º. O Colegiado de Curso é um órgão de deliberação coletiva constituído por todos os 

professores de um determinado curso da FACULDADE SANTA TERESA e um representante 

discente do respectivo curso; 

§ 1º. A cada curso de graduação corresponde um Colegiado de Curso, o qual é presidido por um 

coordenador do curso respectivo, e em sua ausência, um professor por ele designado; 

§ 2º. O Coordenador de Curso é membro nato do Colegiado de Curso e por extensão preside as 

atividades desse órgão. 

§ 3º. Os chefes dos órgãos executivos previstos neste Regimento poderão participar de reuniões 

de qualquer Colegiado de Curso, com direito a voz, mas sem direito a voto.  

§ 4º. O representante discente é eleito por seus pares e terá assento por um semestre letivo, 

prorrogável por no máximo mais um semestre. 

§ 5º. O Colegiado de Curso reunirá com a presença da maioria absoluta de seus membros e 

decidirá por maioria simples dos presentes; 

§ 6º. O Coordenador do curso participará da votação e no caso de empate, terá o voto de 

qualidade; 

§ 7º. Nenhum membro do Colegiado de curso poderá participar de sessão em que se aprecie 

matéria de seu interesse particular; 

§ 8º. O Colegiado de curso reunirá ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente 

quando convocado pelo Diretor Geral, para cada reunião será lavrada uma ata, a qual deve ser 

submetida à aprovação na reunião seguinte e se aprovada, assinada por todos os professores 

que dela participaram. 

§ 9º Pode ainda realizar reuniões por solicitação de 1/3 de seus membros, com antecedência 

mínima de 48 horas, salvo em caso de urgência, para cada reunião será lavrada uma ata, a qual 

deve ser submetida à aprovação na reunião seguinte e se aprovada, assinada por todos os 

professores que dela participaram. 

Art. 9º. Compete ao Colegiado de Curso, no âmbito do curso respectivo: 

I. Planejar, acompanhar e a avaliar todas as atividades do curso; 
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II. Apreciar e avaliar alterações curriculares sugeridas pelo Núcleo Docente Estruturante, visando 

sempre a melhoria do curso; 

III. Atuar junto ao Núcleo Docente Estruturante na elaboração e aprovação de ementas, 

programas, planos de ensino, cargas horárias e bibliografia das disciplinas componentes do 

currículo pleno do curso; 

IV. Zelar pela interdisciplinaridade dos conteúdos programáticos das disciplinas; 

V. Propor alterações na carga horária e conteúdo programático das disciplinas para serem 

submetidas ao Conselho Superior; 

VI. Colaborar e acompanhar as atividades do Estágio Supervisionado do Curso, quando for o 

caso; 

VIII. Decidir sobre a oferta de disciplinas optativas e sobre as atividades complementares; 

IX. Elaborar propostas para o aperfeiçoamento dos professores, com vista a melhoria da 

qualidade de ensino nos cursos de graduação; 

X. Encaminhar à Coordenadoria de Ensino, através do Coordenador de Curso, os problemas 

relativos à atuação didático-pedagógica dos professores; 

XI. Realizar, em parceria com a Coordenadoria de Ensino, a avaliação sistemática de 

desempenho do Corpo Docente; 

XII. Avaliar e acompanhar e aprovar, projetos de pesquisa e atividades de extensão vinculadas ao 

curso; 

XIII. Aprovar atividades de extensão vinculadas ao curso; 

XVI. Apreciar, em primeira instância, tudo que disser respeito às atividades acadêmicas do curso. 

Art. 10º. Compete ao Coordenador do Colegiado de curso: 

I. Coordenar o trabalho do colegiado do curso, administrando e supervisionando todas as suas 

atividades e reuniões, o Coordenador de Curso é o coordenador nato do Colegiado de Curso; 

II. Convocar os membros para reuniões do Colegiado de curso e presidi-las; 

III. Trabalhar em consonância com as diretrizes da Diretoria Geral, Coordenação de Ensino; 

Regulamentos Internos e Regimento  

IV. encaminhar ao colegiado a pauta das reuniões com 72horas mínimas de antecedência.  

XI. Integrar a Conselho Superior; 
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XII. Zelar pelo cumprimento de todas as competências do colegiado de curso. 

CAPÍTULO II 

DOS ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO 

Seção I 

Da Diretoria Geral 

Art. 11º. A Diretoria é o órgão executivo responsável pela administração superior da FACULDADE 

SANTA TERESA. 

§ 1º. A Diretoria é exercida pelo Diretor Geral e, em sua ausência por pessoa por este designada. 

§ 2º. O Diretor Geral é um profissional designado pelo Presidente da Mantenedora por ser 

elemento de sua confiança, com mandato de quatro anos, podendo ser reconduzido. 

Art. 12º. São atribuições do Diretor Geral: 

I. Administrar a FACULDADE SANTA TERESA, de forma a promover seu funcionamento dentro 

das normas de regulação do ensino superior emitidas pelos órgãos competentes; 

II. Responder pela FACULDADE SANTA TERESA, representando-a perante pessoas ou 

instituições públicas e/ou privadas; 

III. Responder, junto à Mantenedora, por todos os atos de gestão da Faculdade; 

IV. Convocar e presidir as reuniões da Conselho Superior; 

V. Designar e dar posse aos Cargos de Coordenação e chefias na FACULDADE SANTA 

TERESA; 

VI. Propor à Mantenedora a contratação ou demissão do pessoal docente, ouvido os 

Coordenadores de Curso; 

VII. Propor à Mantenedora a contratação ou demissão do pessoal técnico e administrativo, ouvido 

o Coordenador de Planejamento e Administração; 

VIII. Submeter ao Conselho Superior o calendário acadêmico, elaborado pela Coordenação de 

Ensino; 

IX. Submeter ao Conselho Superior o plano anual de atividades de ensino, pesquisa e extensão 

elaborado pelas respectivas coordenações; 

X. Elaborar o plano de gestão e coordenar o processo de elaboração do Plano de 

Desenvolvimento Institucional para submetê-lo ao Conselho Superior; 
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XI. Encaminhar ao Conselho Superior os relatórios, prestação de contas e demais documentos 

referentes à administração da FACULDADE SANTA TERESA; 

XII. Propor à Mantenedora providência destinadas à melhoria da qualidade da Instituição, após 

avaliação institucional; 

XIII. Exercer o poder disciplinar de acordo com o presente Regimento; 

XIV. Integrar a Conselho Superior; 

XV. Exercer atos de expedientes; portarias e resoluções nos limites de sua competência. 

Seção II 

Da Coordenação de Planejamento e Administração 

Art. 13º. A Coordenação de Planejamento e Administração é o órgão executivo de planejamento, 

coordenação e supervisão administrativa da FACULDADE SANTA TERESA, subordinada à 

Diretoria Geral. 

§ 1º. A Coordenação de Planejamento e Administração é exercida pelo Coordenador de 

Planejamento e Administração. 

§ 2º. O Coordenador de Planejamento e Administração é um profissional designado pelo 

Presidente da Mantenedora, pessoa de sua confiança. 

Art. 14º. São atribuições do Coordenador de Planejamento e Administração: 

I. Planejar, organizar, dirigir, controlar e avaliar as ações administrativas da FACULDADE SANTA 

TERESA; 

II. Providenciar as medidas indispensáveis à otimização dos recursos materiais, de segurança, de 

informatização de dados, de tratamento de dados e arquivamento em geral dos assuntos 

institucionais; 

III. Levantar e sugerir os recursos humanos necessários às atividades administrativas 

da FACULDADE SANTA TERESA a serem contratados pela Mantenedora; 

IV. Articular-se com a Mantenedora a fim de prover o suprimento e armazenamento adequado dos 

materiais permanentes e de consumo; 

V. Promover a higienização e a conservação predial de forma a assegurar que seja mantido um 

ambiente seguro e saudável de trabalho; 

VI. Zelar pela manutenção geral da área administrativa e da rede física da Faculdade; 

VII. Efetivar o controle do plano de capacitação de recursos humanos; 
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VIII. Coordenar e fazer executar as atividades relacionadas à: recepção, protocolo, reprografia, 

zeladoria, vigilância, copa, transporte, telefonia e serviços gerais; 

IX. Responsabilizar-se pelas folhas de pagamento do pessoal e de pagamento avulsos a terceiros; 

X. Manter efetivo controle sobre a situação geral do pessoal; 

XI. Elaborar proposta orçamentária para ser encaminhada à Mantenedora, com visto do Diretor 

Geral; 

XII. Responsabilizar-se pelos serviços de tesouraria e de contabilidade, podendo delegar esta 

tarefa a pessoa de sua inteira confiança, desde que obtenha autorização da Direção Geral; 

XIII. Submeter à Diretoria, para encaminhamento ao Conselho Superior, relatórios, prestação de 

contas e demais documentos referentes à área administrativa da FACULDADE SANTA TERESA; 

XIV. Assessorar o Diretor Geral, em assuntos de sua competência; 

XV. Integrar o Conselho Superior; 

XVI. Exercer atos de expedientes nos limites de sua competência. 

Seção III 

Da Coordenadoria de Ensino 

Art. 15º. A Coordenadoria de Ensino é o órgão executivo de coordenação e supervisão dos cursos 

de graduação da FACULDADE SANTA TERESA, subordinado à Diretoria Geral. 

§ 1º. A Coordenadoria de Ensino é exercida pelo Coordenador de Ensino; 

§ 2º. O Coordenador de Ensino é um profissional designado pelo Diretor Geral por ser elemento 

de sua confiança, com mandato de quatro anos, podendo ser reconduzido. 

Art. 16º. São atribuições do Coordenador de Ensino: 

I. Coordenar os Colegiados de Cursos de graduação; 

II. Acompanhar, orientar, supervisionar e avaliar o trabalho dos Cursos de graduação e pós-

graduação da FACULDADE SANTA TERESA; 

III. Levar ao conhecimento da Diretoria Geral, fatos que afetem de maneira positiva ou negativa o 

bom funcionamento dos cursos e demais atividades da área acadêmica da FACULDADE SANTA 

TERESA; 

V. Elaborar o Calendário Acadêmico da FACULDADE SANTA TERESA; 
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VI. Propor e avaliar cursos e submetê-los ao Conselho Superior, com aval da Direção Geral; 

VIII. Acompanhar a realização do trabalho pedagógico nos cursos de graduação desde o 

planejamento até a avaliação, zelando pelo cumprimento dos princípios pedagógicos 

institucionais; 

IX. Avaliar e acompanhar o rendimento acadêmico dos cursos de graduação; 

X. Prestar assistência pedagógica aos núcleos Docentes Estruturantes; colegiados dos cursos e 

Coordenação de Cursos em questões de sua competência; 

XI. Trabalhar em consonância com as diretrizes da Diretoria Geral, observando o marco 

regulatório vigente; 

XII. Exercer atos de expedientes nos limites de sua competência. 

XIII. Integrar a Conselho Superior 

Seção IV 

Da Coordenadoria de Extensão e Pesquisa 

Art. 17º. A Coordenadoria de Extensão e Pesquisa é o órgão executivo de coordenação e 

supervisão das atividades de Extensão e de Pesquisa da FACULDADE SANTA TERESA, 

subordinado à Diretoria Geral. 

§1º. A Coordenadoria de Extensão e Pesquisa é exercida pelo Coordenador de Extensão e 

Pesquisa; 

§2º. O Coordenador de Extensão e Pesquisa é um profissional designado e empossado pelo 

Diretor Geral, sendo pessoa de sua confiança; 

Art. 18º. Compete ao Coordenador de Extensão e Pesquisa: 

I. Fixar diretrizes gerais para extensão e para pesquisa observando o marco regulatório vigente; 

II. Avaliar e propor atividades de extensão e de pesquisa; 

III. Receber, analisar e encaminhar aos órgãos competentes, as propostas de atividades de 

extensão e de pesquisa assessorando as Coordenações de Curso; 

IV. Coordenar e supervisionar a execução dos planos de extensão e de pesquisa aprovados pelo 

Conselho Superior; 

V. Convocar reuniões de interesse da Coordenação de Extensão; 

VI. Convocar reuniões de interesse da Coordenação de Pesquisa; 
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VII. Assessorar os Núcleos Docentes Estruturantes e os Colegiado de curso interessado, na 

elaboração do plano de atividades extensionistas e de pesquisa a serem desenvolvidas em cada 

período letivo; 

VIII. Elaborar o Plano de Extensão anual e o relatório anual; 

IX. Elaborar o Plano de Pesquisa anual e o relatório anual; 

X. Definir programas de iniciação à pesquisa em concordância com as propostas dos Colegiados 

de curso; 

XI. Articular-se com a Diretoria de Planejamento e Administração, objetivando o suprimento das 

necessidades da Coordenadoria de Extensão e Pesquisa, no que concerne aos recursos 

humanos e materiais, com vistas à consecução de seus objetivos;  

XII. Exercer atos de expedientes nos limites de sua competência. 

XIII. Integrar a Conselho Superior 

Seção V 

Da Coordenação Financeira 

Art. 19º. A Coordenadoria Financeira é o órgão executivo de coordenação e supervisão das 

atividades financeiras da FACULDADE SANTA TERESA, subordinado à Diretoria Geral. 

Art. 20º. Compete ao Coordenador Financeiro: 

I. Controlar o processo de contas a pagar da empresa (compras, serviços, etc.) atentando 

para a validação da documentação e prazos estipulados: recebe os documentos (NFs, 

relatórios bancários, etc.); 

 

II. Agenda e registra no sistema, dados relativos a pagamentos e recebíveis da FACULDADE 

SANTA TERESA; 

 

 

III. Atualizar o saldo bancário confrontando-o com o volume de pagamentos a serem efetuados 

com base nos extratos diários solicitando a intervenção do superior para a baixa de 

aplicações, se necessário, para cumprir com as obrigações. 

 

IV. Fazer a conciliação bancária das contas pagas verificando o débito realizado com o 

respectivo lançamento, emite os comprovantes, anexa ao boleto e encaminha à 

contabilização.  

 

V. Acompanhar os créditos efetuados em conta corrente conciliando-os com a documentação 

processada visando o cumprimento da agenda de recebimentos; 
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VI. Apurar informações para avaliação de concessão de crédito, descontos e realiza as 

negociações com os clientes mediante solicitações; 

 

 

VII. Pesquisar informações no mercado, consulta associações de proteção ao crédito e 

encaminha ao superior para decisão; 

 

VIII. Realizar a prestação de contas, acompanha e paga contas e tributos da FACULDADE 

SANTA TERESA. 

 

IX. Preparar anualmente a previsão das contas a pagar de natureza fixa para o período com 

base em dados do período anterior ou orientações do superior, para efeitos de orçamento. 

 

X. Exercer atos de expedientes nos limites de sua competência. 

Seção VI 

Da Coordenação Comercial e Marketing 

Art. 21º. A Coordenadoria Comercial e Marketing é o órgão executivo de coordenação e 

supervisão das atividades comerciais de captação, retenção e divulgação da FACULDADE 

SANTA TERESA, subordinada diretamente a Diretoria Geral. 

Art. 22º. Compete ao Coordenador Comercial e de Marketing: 

I. Analisar as estratégias de captação de alunos; 

II. Acompanhar a concorrência identificando potencialidades da FACULDADE SANTA 

TERESA no mercado educacional 

III. Identificar e apontar as tendências mercadológicas do ensino superior; 

IV. Estudar projeções e quadros comparativos entre os concorrentes; 

V. Elaborar relatórios gerenciais, para subsidiar informações à Direção Geral na tomada de 

decisão e atender as metas previstas; 

VI. Cuidar da imagem institucional da FACULDADE SANTA TERESA, observando as redes 

sociais e demais canais midiáticos; 

VII. Propor estratégias de marketing e gerenciar a marca FACULDADE SANTA TERESA.  

VIII. Exercer atos de expedientes nos limites de sua competência. 

 

 

Seção VII 

 

Da Coordenação de Tecnologia da Informação 
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Art. 23º. A Coordenadoria de Tecnologia da Informação é o órgão executivo de coordenação e 

supervisão das atividades de TI e segurança da informação da FACULDADE SANTA TERESA, 

subordinada diretamente a Diretoria Geral. 

Art. 24º. Compete ao Coordenador de TI e Segurança da Informação: 

I. Coordenar e supervisionar atividades da área de Informática; 

II. Elaborar projetos de implantação, racionalização e redesenho de processos, incluindo 

desenvolvimento e integração de sistemas; 

III. fazer interface com áreas do consumidor para viabilizar o melhor aproveitamento dos 

recursos tecnológicos a comunidade acadêmica; 

IV. Acompanhar os indicadores de utilização do sistema; 

V. Elaborar e executar planos de melhoria para aumentar a utilização do sistema; 

VI. Fazer follow-up das ações de melhoria dos diferentes sistemas utilizados pela 

FACULDADE SANTA TERESA; 

VII. Zelar e cuidar da segurança da informação, incluindo o banco de dados da FACULDADE 

SANTA TERESA; 

VIII. Exercer atos de expedientes nos limites de sua competência. 

Seção VIII 

Da secretaria acadêmica 

Art. 25º. O Secretário é o profissional responsável pelo registro, arquivo e certificação dos dados 

pessoais e acadêmicos referentes aos membros da comunidade escolar da FACULDADE SANTA 

TERESA. 

§ 1º. A Secretaria é dirigida por um secretário. 

§ 2º. O Secretário é um profissional qualificado, indicado e empossado pelo Diretor Geral por 

exercer cargo de confiança. 

Art. 26º. A Secretaria Acadêmica compete: 

I. Manter atualizado o serviço de recepção e expedição de documentos relativos aos cursos de 

gradação e pós-graduação; 

III. Organizar os serviços de Secretaria relativos aos cursos de gradação e pós-graduação; 

IV. Manter atualizado, um arquivo, com índice remissível, das Resoluções e demais atos legais 

emitidos pelo Conselho Superior; 
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V. Elaborar e manter atualizado o arquivo relativo aos Planos de Curso, Ementários e Matrizes 

Curriculares relativos aos Cursos de Graduação e de Pós-Graduação. 

VI. Responsabilizar-se por todos os serviços relativos à matrícula e ao registro, controle e arquivo 

da documentação escolar dos discentes, inclusive expedição de diplomas dos cursos de 

graduação e pós-graduação; 

VII. Orientar sobre as normas acadêmicas a todos os membros da comunidade escolar; 

VIII. Manter atualizado de forma organizada e lógica o arquivo das pastas dos discentes, com 

todos os dados cadastrais dos alunos; 

IX. Promover a matrícula de todos os alunos da FACULDADE SANTA TERESA; 

X. Efetivar os trancamentos e cancelamentos de matrícula deferidos pela Diretor Geral; 

XI. Promover o controle das transferências de estudantes para outra IES, preparando a 

documentação relativa às Guias de Transferência; 

XII. Providenciar correções de lançamentos de notas e frequências, quando autorizados pelos 

professores; 

XIII. Preparar e encaminhar ao setor responsável pelo processamento de dados do sistema de 

informações acadêmicas os dados que devem ser objeto de processamento por parte daquele 

órgão; 

XIV. Manter atualizado o quadro da população discente identificando o status do aluno: se 

regularmente matriculado ou com matrícula trancada ou cancelada, se aluno formado; se aluno 

em dependência; 

XV. Fazer o controle do histórico escolar do aluno em relação ao cumprimento do currículo do 

curso ao qual esteja vinculado; 

XVI. Registrar os aproveitamentos de estudos; 

XVII. Expedir certidões, declarações, atestados, históricos escolares, com visto do Diretor Geral; 

XVIII. Formar processo para registro de Diploma, tomando as providências cabíveis; 

IX. Manter o registro de todos os diplomas expedidos 

XXI. Providenciar o apostilamento e o registro no verso do diploma da ênfase ou habilitação de 

Cursos conforme o caso; 

XXII. Emitir confirmação de matrícula; 

XXIII. Emitir boletins de nota e boletins de frequência; 
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XIV. Responsabilizar-se pelo serviço de protocolo da própria Secretaria; 

XXV. Responsabilizar-se pelo arquivo dos diários de classes e atas finais de cada disciplina 

oferecida; e 

XXVI. Responsabilizar-se por toda escrituração acadêmica. 

Art. 27º. São atribuições do Secretário (a): 

I. Coordenar e supervisionar os serviços da Secretaria, responsabilizando-se por sua execução e 

zelando pelo cumprimento de suas competências; 

II. Assegurar o perfeito funcionamento e controle dos serviços de arquivo da secretaria; 

III. Suprimento das necessidades da Secretaria, no que concerne aos recursos humanos e 

materiais; 

IV. Formar e instruir processos e emitir pareceres em questões de sua competência. 

V. Organizar e controlar os processos que tramitam na Secretaria; 

VIII. Agendar audiências da Diretoria Geral; 

IX. Assessorar todos os órgãos da Faculdade nos assuntos de sua competência; 

XII. Exercer atos de expedientes nos limites de sua competência. 

 

CAPÍTULO III 

DOS ÓRGÃOS AUXILIARES 

Seção I  

Biblioteca 

Art. 28º. A Biblioteca da FACULDADE SANTA TERESA, como fonte de informações bibliográficas, 

é dotada de acervo permanentemente atualizado, para atender as necessidades de consulta, 

pesquisa e leitura dos professores e alunos de todos os cursos da instituição e está aberta à 

comunidade externa. 

§ 1º. A Biblioteca é dirigida por um profissional habilitado em Biblioteconomia, designado e 

empossado pelo Diretor Geral; 

§ 2º. A organização e funcionamento da Biblioteca estão normatizados no Regulamento da 

Biblioteca, aprovado pelo Conselho Superior. 
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Art. 29º. São atribuições do Bibliotecário: 

I. Planejar e Atualizar o acervo em articulação com os Coordenadores de Curso, elaborando 

o Plano de atualização de acervo da FACULDADE SANTA TERESA; 

II. Promover políticas de incentivo a leitura no âmbito da FACULDADE SANTA TERESA; 

III. Assessorar as Coordenações de Curso, Corpo Docente e Discente no manuseio correto do 

acervo institucional.   

 

Seção II 

Comissão Própria de Avaliação 

Art. 30º. A Comissão própria de Avaliação é um órgão assessor da Mantenedora e da Direção 

Geral que tem atuação voltada para o desenvolvimento da qualificação acadêmica, científica e 

cultural da FACULDADE SANTA TERESA, por meio dos processos de autoavaliação institucional, 

que devem subsidiar as estratégias, os instrumentos e ações institucionais necessárias para a 

formulação de políticas acadêmico-administrativas que possibilitem a melhoria continua dos 

serviços educacionais prestados pela FACULDADE SANTA TERESA à sua comunidade 

acadêmica.  

Art. 31º. São atribuições da CPA 

I. Planejar e conduzir os processos de avaliação interna da instituição, da sistematização e 

de coleta de informações; 

II. Formular propostas para o desenvolvimento institucional, com base nos resultados do 

processo de avaliação; 

III. Sistematizar a prestação das informações solicitadas pelo MEC/INEP/SINAES e por outras 

instâncias governamentais de caráter normativo, de execução e de supervisão; 

IV. Acompanhar as atividades da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior – 

CONAES, no que lhe couber; 

V. Promover a participação e acompanhar o desempenho da FACULDADE SANTA TERESA 

no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE; 

VI. Organizar os instrumentos de coleta de dados (questionários) e sensibilizar a comunidade 

acadêmica para a participação no projeto de autoavaliação institucional; 

VII. Analisar relatórios e encaminhar recomendações às instâncias competentes; 

VIII. Reunir-se, ordinariamente, no mínimo duas vezes ao semestre. 
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Seção III 

                                                          Procuradoria Institucional 

Art. 32º. O pesquisador Institucional será o responsável pelas respectivas informações no 

Cadastro e-mec e nos Processos Regulatórios correspondentes, bem como pelos Elementos de 

avaliação, incluídas as informações necessárias à realização do ENADE. 

Art. 33º. São atribuições do Pesquisador Institucional: 

I. Coletar e preencher o Questionário Eletrônico do Censo da Educação Superior; 

II. Prestar as respectivas informações no Cadastro e-MEC acerca dos Processos Regulatórios 

correspondentes, bem como pelos Elementos de avaliação, incluídas as informações 

necessárias à realização do ENADE. 

 

TÍTULO IV 

DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS 

CAPÍTULO I 

DO ENSINO 

Seção I 

Dos Cursos 

Art. 34º.  A FACULDADE SANTA TERESA, em atendimento ao art. 44 da lei 9394/96, atua no 

Ensino Superior, abrangendo os seguintes Cursos e programas:   

 
I. Cursos de graduação; 
II. Cursos sequenciais; 
III. Cursos de pós-graduação (Lato Sensu e Stricto Sensu); 
IV. Cursos de extensão. 

Art. 35º. Os Cursos de Graduação compreendem o Bacharelado e Licenciatura visando a 

formação de nível superior para atuação profissional nos diversos campos de conhecimento, 

sendo o bacharelado mais voltado para o desenvolvimento de trabalhos relacionados à pesquisa, 

enquanto a licenciatura para a formação de professores e especialistas para o exercício do 

magistério na educação básica. 

§ 1º Para os Cursos de Licenciatura, utilizaremos a Resolução No. 02 de 01 de julho de 2015 

CNE/CP, a qual atualiza os mecanismos de oferta de formação inicial em nível superior (cursos de 

licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura)  
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Art. 36º. Os cursos de graduação são abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio 

ou equivalente classificados em processo seletivo realizado em articulação com o ensino médio, 

sem ultrapassar este nível de complexidade. 

§ 1º. O planejamento, coordenação didática, oferta de disciplinas e avaliação dos cursos de 

graduação competem ao Colegiado do Curso respectivo. 

§ 2º. As Matrizes Curriculares dos Cursos de Graduação serão divulgadas publicamente em todos 

os canais de comunicação da IES. 

Art. 37. Os cursos sequenciais serão concebidos como conjunto de atividades sistemáticas de 

formação por campo de saber. 

§ 1º. Os cursos sequenciais serão de dois tipos: de formação específica e de complementação de 

estudos. 

§ 2º. Os cursos sequenciais serão disciplinados através de Resoluções do Conselho Superior, 

após aprovação dos órgãos competentes. 

Art. 38º. Os cursos de pós-graduação compreenderão os cursos de especialização, mestrado e 

doutorado. 

Art. 39º. Os cursos de especialização serão ministrados aos portadores de diploma de nível 

superior e destinam-se respectivamente a aperfeiçoar conhecimentos e técnicas e a formar 

especialistas em setores específicos de áreas de conhecimento, correlatos a oferta de graduação 

no âmbito da FACULDADE SANTA TERESA. 

Parágrafo único. Cada Programa de Pós-graduação terá sua regulamentação disciplinada em 

Resolução do Conselho Superior. 

Art. 40º. Os cursos de Mestrado e Doutorado, quando autorizados pelas instâncias legais 

reguladoras da oferta, serão ministrados aos portadores de nível superior, visando o 

aprimoramento e capacitação de pessoal para o exercício da pesquisa e do magistério superior. 

 Art. 41º. Os cursos de extensão serão ministrados destinam-se aos membros da comunidade 

interna e externa à FACULDADE SANTA TERESA, oportunizando a oferta de cursos de pequena 

duração em assuntos de relevância e atualização de conhecimentos nas áreas de atuação da 

FACULDADE SANTA TERESA. 

Parágrafo único. Os cursos de extensão terão sua regulamentação disciplinada em Resolução do 

Conselho Superior e serão de responsabilidade da Coordenação de Extensão e Pesquisa. 

 

Seção II 

Da Estrutura dos Cursos 



122 

 

Art. 42º. A estrutura dos cursos observará as Diretrizes Curriculares emanadas do Poder Público, 

organizando-se numa sequência de disciplinas, garantindo a interdisciplinaridade, a 

transversalidade e a flexibilidade curricular, obedecendo o marco regulatório vigente. 

Art. 43º. A integralização da Carga Horária completa de um determinado curso dará direito a seu 

concludente à obtenção do respectivo grau. 

Art. 44º. O currículo de cada curso de graduação compreende: 

I. As disciplinas obrigatórias específicas do curso indicadas no Projeto Político Pedagógico do 

Curso; 

II. As disciplinas optativas indicadas no Projeto Político Pedagógico do Curso 

III. As atividades complementares de livre escolha do aluno para integralizar a carga horária do 

curso, em acordo com o Regulamento de Atividades Complementares Vigentes; 

IV. os Projetos Integradores e Atividades Práticas quando se tratar de cursos tecnológicos; 

V. As atividades práticas dos Cursos de Licenciatura em acordo com a legislação vigente; 

VI. O estágio curricular, quando for o caso; 

VII. O trabalho de conclusão de curso, quando for o caso.  

Art. 45º.Os planos de ensino de cada disciplina, com as respectivas metodologias e bibliografias 

serão elaborados pelo professor ou grupo de professores, acompanhado pelo Núcleo Docente 

Estruturante, em consonância ao que preconiza o projeto pedagógico do curso; 

Art. 46º. Os currículos dos cursos sequenciais, de aperfeiçoamento, especialização, mestrado, 

doutorado e de extensão serão fixados em cada plano do curso respectivo, acompanhados por 

suas respectivas coordenações. 

CAPÍTULO II 

DA EXTENSÃO, DA PESQUISA E DO ESTÁGIO  

Art. 47º. A FACULDADE SANTA TERESA, em conformidade com a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, incentiva o trabalho de pesquisa e a investigação científica visando o 

desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo. 

Parágrafo único. Os projetos de pesquisa, aprovados pelos Colegiados de Curso, serão 

coordenados pela Coordenadoria de Extensão e Pesquisa em articulação com a Coordenação de 

Curso. 
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Art. 48º. A FACULDADE SANTA TERESA promoverá frequentemente atividades de extensão 

para a difusão de conhecimentos técnicos pertinentes a sua área de atuação e de interesse da 

comunidade. 

Parágrafo único. As atividades de extensão e de pesquisa institucionais, compreendem os 

projetos que não se encontram vinculados aos Cursos de Graduação de maneira direta, devendo 

estes, serem aprovados pelo Conselho Superior, e coordenados pela Coordenadoria de Extensão 

e Pesquisa, responsável por sua realização. 

Art. 49º. Os Estágios Obrigatórios e Não Obrigatórios, são consideradas atividades de ensino e 

são regulamentados por regulamento próprio, estando presentes nos projetos pedagógicos de 

Curso, observando a especificidade de cada formação e o campo de estágio onde se realizará. 

Parágrafo Único: Em casos de Estágios Obrigatórios e Estágios Não Obrigatórios, os mesmos não 

se constituem em vínculo empregatício entre os entes conveniados e em ambos os casos devem 

pautar-se pela lei de estágio e ainda pelo disposto do art. 82, parágrafo único da lei no 9394/96. 

TÍTULO V 

DAS NORMAS ACADÊMICAS 

CAPÍTULO I 

DAS FORMAS DE INGRESSO EM CURSOS DA FACULDADE SANTA TERESA 

Art. 50º. O ingresso de alunos a qualquer curso ministrado pela FACULDADE SANTA TERESA se 

dá, conforme exigência da legislação em vigor, sempre através de um processo seletivo. 

Art. 51º. O ingresso em um curso de graduação se dará através de: 

I. Processo Seletivo; 

II. Transferência; 

IV. Portador de Diploma de Curso Superior; e 

V. Reopção. 

Art. 52º. O ingresso nos demais cursos se dará mediante seleção, cujos critérios serão definidos 

nos Planos aprovados dos cursos respectivos pelo Conselho Superior. 

Seção I 

Do Processo Seletivo 

Art. 53º. O Processo Seletivo é um exame seletivo e classificatório a que se submetem aqueles 

que concluíram o ensino médio ou equivalente e que desejam ingressar em curso de graduação. 



124 

 

§ 1º. O Processo Seletivo será aberto por edital e será elaborado em articulação com o ensino 

médio, sem ultrapassar este nível de complexidade. 

§ 2º. No edital, deverá constar, além dos nomes e número de vagas dos cursos, o conceito 

recebido por ocasião de sua avaliação pela Comissão Ministerial em seus processos de 

autorização ou reconhecimento; 

§ 3º. A classificação dos candidatos aprovados obedece a ordem decrescente de pontos obtidos, 

até o preenchimento das vagas definidas para cada curso e turno da preferência do candidato 

registrados no ato de sua inscrição. 

§ 4º. O Processo Seletivo, com validade exclusiva para o ano ao qual se destina, será realizado 

antes do início de cada ano letivo, sob a responsabilidade do Diretor Geral. 

§ 5º.Em atenção ao disposto no art.. 51 da Lei No. 9394/96, A FACULDADE SANTA TERESA em 

suas normas de seleção e admissão de estudantes, considerará em seus critérios de seleção as 

orientações do ensino médio, articulando-se com os órgãos normativos dos sistemas de ensino. 

Art. 54º. O Processo Seletivo será planejado e coordenado pelo Diretor Geral que cumprirá 

rigorosamente as normas fixadas pelo Conselho Superior e a legislação federal em vigor. 

Parágrafo Único. O Ingresso por processo seletivo dar-se-á conforme art. 44 da lei 9394/96 que 

considera como condição a conclusão do ensino médio ou seu equivalente.  

Art. 55º. A FACULDADE SANTA TERESA, ao publicar o edital do Processo Seletivo, em 

conformidade com as exigências da legislação federal, disponibilizará o catálogo dos cursos na 

Secretaria e demais canais de comunicação institucionais, de maneira a tornar público aos 

interessados o número de vagas e os critérios de seleção. 

Seção II 

Da Transferência 

Art. 56º. Transferência é a forma de admissão de estudantes oriundos de outra Instituição de 

Ensino Superior - IES no decorrer de um curso de graduação 

§ 1º. Aos alunos regulares é permitida a transferência para cursos afins na hipótese de existência 

de vagas, a partir de requerimento de transferência interna, em observância aos prazos calendário 

acadêmico; 

§ 2º. Aos alunos regulares é permitida a transferência de turno na hipótese de existência de 

vagas, a partir de requerimento de transferência interna, em observância aos prazos calendário 

acadêmico; 

§ 3º. Será concedida transferência a alunos regulares, sem possibilidade de negação em razão de 

inadimplência e de processo disciplinar, ou ainda em razão do aluno estar frequentando o primeiro 

e o último período de seu curso, em atendimento ao ordenamento legal pertinente. 
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Art. 57º. A transferência poderá ser obrigatória ou facultativa. 

§ 1º. A transferência obrigatória, denominada ex-officio, é feita na forma da lei 9.536/97, que se 

realizar de maneira independente de época e da existência de vagas no curso pleiteado, 

assegurando o direito dos servidores públicos federais e seus dependentes transferidos a 

interesse da administração. 

§ 2º. A transferência facultativa depende da existência de vaga no curso ou curso afim e sua 

autorização para a matricula, está condicionada ao atendimento das exigências das normas 

estabelecidas pelo Conselho Superior, mediante processo seletivo. 

Art. 58º. A FACULDADE SANTA TERESA, ao deferir a vaga, deverá solicitar do candidato a 

respectiva a seguinte documentação: 

I. Histórico escolar completo do aluno a ser transferido, no qual conste inclusive o semestre e ano 

letivo em que foi aprovado no processo seletivo; 

II. Currículo do curso, com a indicação do programa e carga horária de cada disciplina cursada; 

III. Regime ou critério de aprovação; 

Seção III 

Do Portador de Diploma de Curso Superior 

Art. 59º. O Portador de Diploma de Curso Superior poderá ser admitido em curso de graduação 

da FACULDADE SANTA TERESA em vagas remanescentes do Processo Seletivo. 

Parágrafo Único. O Conselho Superior estabelecerá os critérios para o processo seletivo dos 

candidatos em normas complementares. 

Seção IV 

Da Reopção 

Art. 60º. Reopção é transferência interna de um curso de graduação para outro da mesma área 

permitida a alunos regulares da FACULDADE SANTA TERESA, através de seleção. 

Art. 61º. Os critérios exigidos para o deferimento do pedido de reopção são: 

I. Existência de vaga no curso pretendido; 

II. Comprovação de regularidade de matrícula no curso de origem; e 

III. Comprovação de que o estudante já tenha cursado, pelo menos, dois períodos do curso de 

origem. 
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Parágrafo único. O Conselho Superior estabelecerá os critérios para o processo seletivo dos 

candidatos em normas complementares. 

Seção V 

Da Matrícula Institucional 

Art. 62º. O candidato selecionado por uma das formas de ingresso a um curso de graduação, 

concluído o ensino médio) ou de pós-graduação (concluído a graduação) da FACULDADE SANTA 

TERESA deverá efetuar sua matrícula institucional na Secretaria da Instituição no prazo 

estipulado no edital do Processo Seletivo. 

Parágrafo único. A não efetivação da matrícula institucional, expirados todos os prazos de 

chamada, implica na perda do direito à vaga. 

Art. 63º. O requerimento de matrícula institucional é feito em formulário próprio pelo estudante ou 

seu representante legal, anexando a este, a seguinte documentação: 

I Para o estudante de curso de graduação ou sequencial: 

 

a - Certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente; 

b - histórico escolar do ensino médio; 

c - título de eleitor; 

d - Certidão de nascimento ou casamento, se for o caso; 

e - Comprovante de quitação com o serviço militar; e 

f - 2 (duas) fotos 3/4. 

II Para o estudante de curso de pós-graduação: 

 
a- Diploma do curso superior; 
b - Histórico escolar do curso superior; 
c - título de eleitor; 
d - Certidão de nascimento ou casamento se for o caso; 
e - Comprovante de quitação com o serviço militar; e 

f - 2 (duas) fotos 3/4. 

Art. 64º. O deferimento do pedido de matrícula institucional só poderá ser concedido à vista de 

toda documentação exigida. 

Parágrafo único. A matrícula efetuada sem a observância das exigências legais e regimentais será 

irrecorrivelmente anulada e o interessado imediatamente notificado. 

Art. 65º. Os cursos de graduação da FACULDADE SANTA TERESA serão oferecidos em regime 

seriado semestral, devendo o estudante matricular-se em todas as disciplinas do período que irá 

cursar naquele semestre. 
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Art. 66º. A matrícula institucional deverá ser renovada no início de cada período letivo na data 

estipulada no calendário acadêmico. 

Parágrafo único. A não renovação da matrícula implica em abandono de curso e na desvinculação 

do aluno da FACULDADE SANTA TERESA. 

Art. 67º. Os alunos, que pertencem a cursos que oferecem mais de uma habilitação, podem 

retornar aos estudos para cursar outra habilitação do mesmo curso, após conclusão da primeira. 

Art. 68º. A matrícula dos alunos para os cursos de extensão ou para disciplinas isoladas para 

enriquecimento curricular será feita na Secretaria, no prazo estipulado no calendário acadêmico 

em consonância com as normas complementares definidas pelo Conselho Superior. 

§ 1º. A matrícula em disciplinas isoladas para enriquecimento curricular está condicionada à 

existência de vaga na turma desejada e nunca poderá ultrapassar 50% das disciplinas de um 

mesmo curso. 

§ 2º. Os alunos dos cursos de extensão e de disciplinas isoladas para enriquecimento curricular 

constituem os alunos não regulares. 

CAPÍTULO II 

DO ANO LETIVO 

Art. 69º. O ano letivo regular independe do ano civil, deverá, como determina a legislação vigente, 

ter a duração de duzentos dias de trabalho acadêmico efetivo; 

Parágrafo Único. No que compete à FACULDADE SANTA TERESA, o ano letivo terá 200 dias de 

efetivo trabalho acadêmico, obedecendo o caráter semestral de seu regime, oferecendo dois 

semestres de 100 dias.   

Art. 70º. A Coordenação de Ensino Acadêmica elaborará um calendário acadêmico para cada ano 

letivo, com aval da Direção Geral e submissão para aprovação do Conselho Superior. 

 

CAPÍTULO III 

DO TRANCAMENTO DE MATRÍCULA 

Art. 71º. O trancamento de matrícula para efeito de suspensão de todas as atividades 

acadêmicas, pode ser concedido ao aluno por um prazo máximo de dois anos, consecutivos ou 

não, mantendo, no entanto, a vinculação do estudante com a Faculdade, em conformidade com 

as orientações preditas no Parecer CNE/CES no. 365/2003 e no art. 5º. Da Constituição Federal 

que versa acerca dos direitos e deveres individuais e coletivos.  
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Parágrafo único. O trancamento é coordenado pela Secretaria Acadêmica, após deferimento da 

Diretoria Geral e deve ser efetuado no prazo estipulado no calendário acadêmico, a cada 

semestre acadêmico, para efeitos de solicitação de trancamento o aluno deve proceder com a 

seguinte documentação: 

i. Apresentação de requerimento institucional preenchido e assinado, com as informações 

necessárias para a identificação do aluno e formalização do pedido 

ii. Cópia do RG e CPF, para garantia da fidedignidade das informações prestadas.  

Art. 72º. Ao retornar aos estudos, o aluno que houver trancado a matrícula, deverá prosseguir o 

curso vinculando-se ao currículo pleno em vigência. 

CAPÍTULO IV 

DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 

Art. 73º.  A FACULDADE SANTA TERESA, mediante solicitação expressa do estudante, 

procederá ao aproveitamento de estudos de disciplinas cursadas com aprovação, em curso 

superior em outra IES ou em curso de graduação da própria Faculdade, observando os seguintes 

aspectos: 

I. Equivalência ou proporcionalidade correta entre a carga horária da disciplina cursada e a e 

a disciplina para qual foi solicitado o aproveitamento.  

II. Equivalência entre o conteúdo programático descrito na ementa da disciplina cursada e a 

disciplina para qual foi solicitado o aproveitamento. 

Parágrafo Único: Em processos de aproveitamento entre instituições diferentes, ou da mesma 

instituição em cursos distintos, ou mesmo iguais, deve-se observar as competências e habilidades 

descritas nas Diretrizes Curriculares de Curso, submetendo a análise qualificada e técnica o 

conteúdo do aproveitamento.  

 

Art. 74º. A FACULDADE SANTA TERESA, institui, no âmbito dos cursos de graduação, o Exame 

para Aproveitamento Extraordinário de Estudos, a ser realizado nos termos e para fins previstos 

específica para este fim. 

Parágrafo Único. Constitui-se em aproveitamento extraordinário a oportunidade de seus alunos de 

graduação obterem dispensa, mediante a comprovação de extraordinário aproveitamento de estudos 

de até um módulo ou um semestre, ou ainda, da carga horária correspondente a um módulo ou um 

semestre em atendimento ao disposto na Lei 9394/96. 

 

 



129 

 

CAPÍTULO V 

DA AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR 

Art. 75º. A avaliação do rendimento escolar será feita por disciplina de forma contínua e 

cumulativa, prevalecendo sempre os aspectos qualitativos sobre os quantitativos. 

Parágrafo único. Na avaliação do rendimento escolar serão considerados a frequência e o 

aproveitamento escolar. 

Art. 76º. A frequência às aulas e demais atividades curriculares é obrigatória, sendo vedado 

expressamente o abono de faltas. 

Parágrafo único. As exceções permitidas estão previstas em lei. 

Art. 77º. O aluno que não atingir o percentual de 75% (setenta e cinco por cento) de frequência da 

carga horária total de aulas e demais atividades curriculares programadas para cada período 

letivo, será considerado reprovado. 

Art. 78º. A verificação e registro da frequência são de responsabilidade do professor, e seu 

controle, para efeito do artigo anterior, da Secretaria. 

Art. 79º. Os instrumentos de avaliação serão os mais diversificados possíveis, ficando a critério do 

professor a forma e a quantidade deles. 

Art. 80º. Os critérios para avaliação do rendimento escolar deverão ser estabelecidos pelos 

professores e discutidos previamente com os alunos. 

Art. 81º. A avaliação do rendimento do aluno em cada disciplina é feita atribuindo-se uma nota 

expressa em grau numérico de 0 (zero) a 10 (dez), com aproximação até a primeira casa decimal. 

§ 1°. O aluno que, por motivo justo devidamente comprovado, deixar de comparecer às avaliações 

de rendimento escolar na data fixada pelo professor, poderá solicitar na Secretaria, no prazo de 

dois dias úteis, a realização de prova de segunda chamada. 

§ 2°. Pode ser concedida revisão de nota, quando requerida no prazo de dois dias após sua 

divulgação. 

§ 3°. O professor deverá entregar as médias das disciplinas nas datas fixadas no calendário 

acadêmico. 

Art. 82º. A média final em cada disciplina é obtida mediante a seguinte fórmula: 

                         ADP1 + AD2 = M.ADP´S 

MADP´S + ADG /2 = MF > 6 PARA APROVAÇÃO 
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Onde: 

MF corresponde a Final; 

ADP1 corresponde a 1a nota e significa Avaliação de Desempenho Parcial 1 

ADP2 corresponde a 2a nota e significa Avaliação de Desempenho Parcial 2 

MADP´S corresponde à média aritmética simples alcançada pela soma das ADP´s 

ADG = Avaliação de Desempenho Global (avaliação integradora de caráter interdisciplinar)  

§ 1º.  A Apuração do rendimento acadêmico e o processo de avaliação da aprendizagem será 

normatizado por resolução própria aprovada pelo Conselho Superior. 

§ 2º. Em caso de Média Final inferior a 6 no componente curricular o aluno poderá realizar o 

Exame final previsto no calendário acadêmico sem custo adicional ao aluno para efeito de 

composição de nova Média e possível aprovação.  

§ 2º. Em caso de realização de Exame Final a nota para aprovação deverá ser calculada na 

seguinte forma: 

MF + EXF  2 = 6,0 

Onde; 

MF corresponde a Média Final no Componente Curricular (Disciplina) 

EXF corresponde a nota alcançada no Exame Final  

Art. 83º. Atendida em qualquer caso a frequência mínima de 75% às aulas e demais atividades, é 

considerado aprovado na disciplina, o aluno que obtiver MF igual ou superior a 6,0 (cinco); 

Parágrafo único. O aluno será considerado reprovado no componente curricular (disciplina), se; 

I. A MF for inferior a 6,0 (seis); e 

II. A frequência for inferior a 75%. 

Art. 84º. É promovido para o período seguinte o aluno aprovado em todas as disciplinas do 

período ou reprovado, em até 50% das disciplinas, as quais cursará em regime de dependência 

no período letivo subsequente. 

Parágrafo único. Não se admite nova promoção, com dependência de disciplina de período não 

imediatamente anterior, ressalvada a hipótese do não oferecimento da disciplina 

pela FACULDADE SANTA TERESA. 
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Art. 85º. O aluno com extraordinário aproveitamento nos estudos poderá submeter-se à Exame 

Especial por disciplina aplicado por banca examinadora especial, com o objetivo de ter abreviada 

a duração de seu curso, conforme determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

Parágrafo único. A regulamentação e os critérios de aprovação no Exame Especial mencionado 

no caput deste artigo serão definidos pelo Conselho Superior em normas complementares. 

CAPÍTULO VI 

DAS FORMAS DE DESVINCULAÇÃO DA FACULDADE SANTA TERESA 

Art. 86º. O aluno poderá ser desvinculado da FACULDADE SANTA TERESA, mediante: 

I. Colação de grau; 

II. Transferência para outra IES; 

III. Desistência voluntária; 

IV. Jubilação; e 

V. Expulsão. 

Art. 87º. O aluno da FACULDADE SANTA TERESA que cumprir todos os requisitos necessários 

para a conclusão do curso ao qual está vinculado fará jus ao grau respectivo. 

Art. 88º. O ato de colação de grau é realizado em sessão solene e pública, em local, hora e data, 

previamente determinadas pelo Diretor Geral, que o preside. 

§ 1°. Do ato de colação de grau será lavrado um termo, assinado pelo Diretor Geral, professores 

presentes, Secretário e diplomados. 

§ 2°. É permitida a colação de grau em caráter especial quando há impossibilidade do 

comparecimento do diplomado à cerimônia solene, devendo o Diretor Geral realizá-la na presença 

de pelo menos três professores da FACULDADE SANTA TERESA. 

Art. 89º. No ato da colação de grau, o Diretor Geral conferirá o título correspondente ao aluno 

concludente, gerando o direito ao respectivo diploma, que será expedido pela FACULDADE 

SANTA TERESA. 

Parágrafo único. O diploma a que se refere este artigo é assinado pelo Diretor Geral, pelo 

Secretário e pelo diplomado. 

Art. 90º. A transferência é a desvinculação da FACULDADE SANTA TERESA, no decorrer do 

curso, do aluno que irá cursá-lo em outra IES. 
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Art. 91º. A desistência voluntária é o desligamento do aluno que expressamente desiste do seu 

curso, desvinculando-se por este ato do corpo discente da FACULDADE SANTA TERESA. 

Art. 92º. Jubilação é a desvinculação do aluno do corpo discente da FACULDADE SANTA 

TERESA por abandono de curso. 

Art. 93º. No caso de arrependimento do pedido de desistência voluntária ou de jubilação, o aluno 

poderá solicitar, num prazo máximo de 3 (três) anos, o seu retorno à FACULDADE SANTA 

TERESA mediante solicitação expressa e negociação de suas pendências referentes ao período 

de abandono ou desistência voluntária. 

§ 1°. O deferimento do pedido de retorno à FACULDADE SANTA TERESA está condicionado à 

existência de vaga no curso; 

§ 2°. O aluno readmitido na FACULDADE SANTA TERESA deverá ser vinculado ao currículo do 

curso em vigência no momento de seu retorno. 

Art. 94º. Expulsão é a desvinculação do aluno por aplicação de sanção disciplinar em caso 

extremo, por deliberação do Conselho Superior. 

TÍTULO VI 

DA COMUNIDADE ACADÊMICA 

Art. 95º. O corpo docente é formado por todos os professores que exercem, na FACULDADE 

SANTA TERESA, atividades de magistério. 

Art. 96º. A admissão do professor será feita mediante seleção curricular pelo Colegiado de curso 

que encaminhará o nome ao Diretor Geral para solicitação de sua contratação à Mantenedora, 

§ 1°. Na admissão do professor, deverão ser observados os seguintes critérios básicos: 

I. Idoneidade moral do candidato; 

II. Títulos acadêmicos, científicos e experiência profissional; e 

III. Diploma de graduação plena, cujo currículo contenha a matéria a ser lecionada. 

§ 2°. Os professores serão contratados pela Mantenedora no regime jurídico pela Consolidação 

das Leis Trabalhistas CLT. 

§ 3°. O professor, integrante do quadro permanente de docentes, deverá ser contratado pela 

Mantenedora em: 

I. Regime de vinte horas semanais; 

II. Regime de trinta horas semanais; e 
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III. Regime de quarenta horas semanais. 

§ 4º. Em situações emergenciais, poderão ser contratados Professores Colaboradores em regime 

de hora / aula que receberão pelo número de aulas dadas. 

Art. 97º. A FACULDADE SANTA TERESA obedecerá ao Plano de Carreira do Magistério, 

exclusivo para os docentes do quadro permanente, no qual constarão os programas de 

capacitação e promoção dos professores. 

Art. 98º. São atribuições do professor: 

I. Participar da elaboração da proposta pedagógica do curso ou cursos a que esteja vinculado; 

II. Elaborar e cumprir o plano de trabalho, em consonância com a proposta pedagógica; 

III. Ministrar o ensino da (s) disciplina (s) de sua responsabilidade determinada pelo Colegiado de 

curso ao qual esteja vinculado; 

IV. Elaborar o plano de ensino de cada disciplina de sua responsabilidade, submetendo-o, com 

antecedência, à aprovação do Colegiado do Curso e executá-lo integralmente; 

V. Organizar, realizar e controlar as avaliações do rendimento escolar dos alunos matriculados 

nas turmas de sua responsabilidade; 

VI. Entregar à Secretaria o resultado das médias semestrais, e finais no prazo estipulado no 

calendário acadêmico; 

VII. Participar das reuniões dos órgãos colegiados a que esteja vinculado bem como das demais 

atividades para as quais for designado pelos diretores, desde que pertinentes a sua contratação; 

VIII. Ser assíduo e pontual, 

IX. Agir sempre com probidade, retidão, lealdade e justiça; 

X. Participar da discussão sobre elaboração e/ou alteração de matrizes curriculares, ementas e 

bibliografia do curso ao qual esteja vinculado; 

XI. Exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em lei e neste Regimento. 

Parágrafo Único: Em atendimento ao disposto no § 3º do artigo 43 da Lei No. 9304/96 e o 

disposto no Parecer CNE/CES No. 282/2002, aos professores dos cursos de natureza presencial 

a frequência é obrigatória. 

Art. 99º. O corpo técnico administrativo é formado pelos servidores que exercem funções técnicas 

e administrativas, 
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Parágrafo único. Os servidores do corpo técnico-administrativo serão contratados pela 

Mantenedora no regime jurídico regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas CLT. 

Art. 100º. O corpo discente é formado por todos os alunos dos cursos de graduação, sequenciais, 

pós-graduação e extensão da FACULDADE SANTA TERESA. 

Art. 101º. O corpo discente é constituído de duas classes de alunos: 

I. Alunos regulares; e 

II. Alunos não regulares 

§ 1°. O aluno regular é aquele matriculado em cursos sequenciais, de graduação ou de pós-

graduação. 

§ 2°. O aluno não regular é aquele matriculado em cursos de extensão e em disciplinas isoladas 

para enriquecimento curricular. 

Art. 102º. O corpo discente poderá dispor de órgão de representação estudantil, com regimento 

próprio desde que elaborado nos termos da legislação vigente. 

Art. 103º. São direitos dos alunos: 

I. Usufruir dos serviços acadêmicos, administrativos e técnicos oferecidos pela Faculdade; 

II. Participar das aulas e demais atividades constantes na proposta pedagógica de seu curso; 

III. Votar e ser votado, na forma da lei, nas eleições para os órgãos de representação estudantil, 

para o Conselho Superior e Colegiado de Curso; 

IV. Participar de programas de monitoria, quando selecionado; 

V. Ter conhecimento de seu desempenho estudantil, sendo informado sobre suas notas e 

frequência. 

Art. 104º. São deveres dos alunos: 

I. Cumprir com seus deveres de aluno; 

II. Frequentar as aulas e demais atividades curriculares, 

III. Respeitar os integrantes dos corpos docente, técnico-administrativo e discente da Faculdade; 

IV. Zelar pela boa ordem da Instituição; 

V. Zelar pelo material de propriedade ou de responsabilidade da FACULDADE SANTA TERESA, 

inclusive instalações e objetos de outros membros da comunidade escolar; 
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VI. Acatar determinações superiores; e 

VII. Observar o regimento e comportar-se, dentro e fora da Faculdade, de acordo com os 

princípios éticos condizentes; 

TÍTULO VII 

DO REGIME DISCIPLINAR 

Art. 105º. Todos os segmentos da comunidade acadêmica estão sujeitos a sanções disciplinares 

que serão aplicadas conforme a gravidade da infração em desrespeito aos códigos nacionais em 

vigência e ao presente Regimento. 

§ 1º. A gradação das penas considerará a gravidade da infração cometida e os seguintes 

elementos: 

I. A primariedade do infrator; 

II. O dolo ou a culpa do infrator; 

III. O valor do bem moral, cultural ou material atingido. 

§ 2º. Será sempre assegurado o direito de defesa ao acusado. 

Art. 106º. Aos membros dos corpos docente e técnico-administrativo podem ser aplicadas as 

sanções previstas na legislação trabalhista: 

Art. 107º. Cometerá infração, o professor ou servidor que: 

I. Deixar de cumprir os deveres inerentes de sua função; 

II. Desrespeitar, ofender ou agredir verbal, por escrito ou fisicamente alguém nas dependências 

da FACULDADE SANTA TERESA; 

III. Denegrir ou difamar a Instituição ou integrantes de seus quadros; 

IV. Atentar contra o patrimônio e demais bens da instituição; 

V. Praticar atos atentatórios contra a moral e a ordem pública; 

VI. Praticar ações que revelem discriminação de raça ou de classe social; 

VII. Abandonar o trabalho; 

VIII. Desacatar determinações dos órgãos deliberativos da FACULDADE SANTA TERESA; 

IX. Descumprir dispositivos deste Regimento e/ou legislação vigente; 
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X. Praticar atos de improbidade funcional ou incompatível com a finalidade da FACULDADE 

SANTA TERESA; e 

XI. Praticar atos considerados como transgressões ou crimes previstos em Lei. 

Art. 108º. Os membros do corpo discente estão sujeitos às seguintes sanções disciplinares: 

I. Advertência verbal; 

II. Repreensão por escrito; 

III. Suspensão das atividades escolares; e 

IV. Expulsão do quadro do corpo discente da FACULDADE SANTA TERESA. 

§ 1º. A sanção advertência verbal será aplicada pelo Coordenador do Colegiado Curso ou 

Coordenador de Curso ao qual o aluno esteja vinculado, após apuração com direito a ampla 

defesa da ocorrência da infração; 

§ 2º. A sanção repreensão por escrito será aplicada pelo Diretor Geral, após apuração com direito 

a ampla defesa, da ocorrência da infração; 

§ 3º. A aplicação das penas de suspensão das atividades e expulsão do quadro do corpo discente 

da FACULDADE SANTA TERESA pelo Conselho Superior é precedida de sindicância e a sanção 

devida será definida pelo próprio Conselho Superior. 

Art. 109º. Cometerá infração disciplinar, o aluno que: 

I. Deixar de cumprir com seus deveres de aluno; 

II. Desrespeitar, ofender ou agredir verbal, por escrito ou fisicamente alguém nas dependências 

da FACULDADE SANTA TERESA; 

III. Ofender ou agredir alguém mesmo fora do recinto escolar da FACULDADE SANTA 

TERESA quando redunde em desrespeito ou afronta à Instituição, aos integrantes de seus 

quadros ou a sua Mantenedora; 

XII. Denegrir ou difamar a Instituição ou integrantes de seus quadros; 

XIII. Atentar contra o patrimônio e demais bens da instituição; 

XIV. Praticar atos atentatórios contra a moral e a ordem pública; 

XV. Praticar ações que revelem discriminação de raça ou de classe social; 

XVI. Desacatar determinações dos órgãos deliberativos da FACULDADE SANTA TERESA; 
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XVII. Descumprir dispositivos deste Regimento e/ou legislação vigente; e 

XVIII. Praticar atos considerados como transgressões ou crimes previstos em Lei. 

Parágrafo Único: Será garantido em todas as fases processuais de apuração da infração 

disciplinar o direito ao contraditório e a ampla defesa, em observância aos artigos 1º. E 5º. Da 

Constituição Federal de 1988.  

TÍTULO VIII 

DO REGISTRO, ESCRITURAÇÃO E ARQUIVOS ACADÊMICOS 

Art. 110º. A Secretaria procederá ao registro, escrituração e arquivo de todos os atos escolares, 

registrando-os no sistema acadêmico informatizado e/ou em livros e formulários padronizados. 

§ 1º. Os livros de escrituração escolar conterão termos de abertura e de encerramento; 

§ 2º. A assinatura do Diretor Geral e do Secretário garantirá a autenticidade e certificação dos 

documentos e escrituração escolar; e 

§ 3º. Ao Secretário cabe a responsabilidade por toda a escrituração e expedição de documentos 

escolares. 

TÍTULO IX 

DOS TÍTULOS E DIGNIDADES ACADÊMICAS 

Art. 111º. A FACULDADE SANTA TERESA conferirá títulos honoríficos de: 

I. Mérito Docente; 

II. Mérito Acadêmico Discente 

§ 1º. O título de Mérito Acadêmico será conferido a professores da FACULDADE SANTA 

TERESA que se tenham destacado com relevância nas suas atividades didático-pedagógicas no 

ensino, na pesquisa e/ou na extensão, cujos nomes tenham sido aprovados pelo Conselho 

Superior. 

§ 2º. O título de Mérito Discente será atribuído a alunos que se destacaram no semestre letivo por 

seu desempenho acadêmico aferido pelo rendimento acadêmico 

§ 3º. O título é conferido em sessão solene e pública, mediante entrega do respectivo diploma, 

assinado pelo Diretor Geral e pelo agraciado, devendo ser lavrado um termo do ato pela 

Secretaria Geral. 

Art. 112º. O Mérito Docente e o Mérito Acadêmico discente será disciplinado por Resolução 

própria, aprovada pelo Conselho Superior.    
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TÍTULO X 

Seção I 

Da Avaliação Institucional 

Art. 113º. A FACULDADE SANTA TERESA manterá um programa de avaliação Institucional com 

o objetivo de: 

 

I. Promover um diagnóstico de seu desempenho Institucional; 

II. Confrontar os objetivos propostos com os objetivos alcançados; 

III. Identificar os índices de evasão e repetência; 

IV. Conhecer o nível de satisfação e toda a comunidade escolar; 

V. Identificar pontos positivos e negativos da Instituição; e 

VI. Buscar estratégias necessárias à consecução dos objetivos da Instituição. 

Parágrafo único. O Programa de Avaliação Institucional será submetido à aprovação do Conselho 

Superior pelo Diretor Geral. 

Seção II 

 Da Comissão de Avaliação Institucional  

Art. 114º. A comissão de Avaliação Institucional constitui-se em unidade de apoio à administração 

da Faculdade e tem por objetivo o acompanhamento, controle e avaliação dos procedimentos 

institucionais e acadêmicos com vistas ao atendimento da sua missão; aperfeiçoamento do 

processo de aprendizagem e qualificação de seu pessoal docente e administrativo; identificação 

dos índices de evasão e repetência; levantamento do nível de satisfação de toda a comunidade; 

identificação dos pontos positivos e negativos da Instituição. 

§ 1º A Comissão, presidida pelo Diretor Geral, é composta por até dez membros, garantindo-se a 

representação equitativa dos vários segmentos institucionais e da sociedade de entorno; 

§ 2º Os membros da Comissão são designados pelo Diretor-Geral, escolhidos entre os docentes, 

discentes e pessoal administrativo da FACULDADE SANTA TERESA e também por membro de 

reconhecida representatividade da comunidade; 

§ 3º A Comissão obedece a Regulamento Próprio e independente segundo a Política de Avaliação 

da Faculdade, observados os preceitos legais e normativos. 
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 TÍTULO XI 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 115º. O presente Regimento poderá ser alterado por força da Lei ou por interesse da 

FAMENTRO, desde que as alterações estejam na forma da Lei e sejam submetidas à aprovação 

dos órgãos superiores competentes, inclusive o MEC. 

Art.116º. Todo pronunciamento público relacionado à FACULDADE SANTA TERESA deverá ser 

feito pelo Diretor-Geral ou por alguém por ele autorizado. 

Art. 117º. Toas as informações pertinentes a vida acadêmica do aluno estarão disponíveis no 

Manual do Aluno posto à disposição dos mesmos em meios diversos, a fim de garantir 

acessibilidade as informações de interesse coletivos e individual para orientação dos mesmos.  

Art. 118º. Os casos omissos neste Regimento terão como foro normativo o Conselho Superior da 

FACULDADE SANTA TERESA. 

Art. 119º.  O presente Regimento entrará em vigor na data de sua aprovação pelo MEC. 

 

 

         Publique-se. Registre-se e cumpra-se. 

Manaus, __ de ________ de  20__ 

 

AMANDA DE SOUSA ESTALD 

DIRETORA GERAL DA FACULDADE SANTA TERESA 
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REGULAMENTOS 
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REGULAMENTO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO –CPA /FST 

 

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º. A Comissão Própria de Avaliação da FACULDADE SANTA TERESA é o órgão 

responsável pela coordenação dos processos internos de avaliação da instituição, de 

sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), de acordo com o artigo 14 da Lei nº 10.861, de 

14 de abril de 2004.  

Parágrafo único. O desenvolvimento das atividades da CPA dar-se-á com autonomia em 

relação ao Comitê Acadêmico e demais Órgãos Colegiados existentes na FACULDADE SANTA 

TERESA. 

 Art. 2º. A CPA terá todo o apoio institucional, além daquele previsto no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), para a realização plena do processo de Autoavaliação da 

FACULDADE SANTA TERESA.  

CAPÍTULO II - DA COMPETÊNCIA 

Art. 3º. Compete à CPA:  

I. Elaborar o Projeto de Autoavaliação Institucional a ser encaminhado à Comissão Nacional 

de Avaliação do Ensino Superior (CONAES), submetendo-o à prévia aprovação dos membros 

dos órgãos colegiados existentes;  

II. Conduzir os processos de Autoavaliação da FACULDADE SANTA TERESA  

III. Apresentar semestralmente o resultado dos trabalhos para os membros do Comitê 

Acadêmico e demais órgãos colegiados existentes;  

IV. Implementar as atividades necessárias à sensibilização da comunidade para a 

importância da Avaliação Institucional e sua integração com a missão da FACULDADE SANTA 

TERESA;  

V. Colaborar com os procedimentos de autoavaliação de cursos e áreas, cuja realização 

deverá estar pautada pelas diretrizes da CONAES e pelo projeto de autoavaliação institucional;  

VI. Sistematizar e analisar as informações institucionais, produzindo relatórios a serem 

encaminhados às instâncias competentes para ciência;  

VII. Delegar competências, indicando prazos para o cumprimento dos objetivos 

estabelecidos;  

VIII. Assessorar Cursos nos procedimentos de avaliação externa;  

IX. Convidar membros da comunidade e da sociedade civil para prestarem informações e 

emitirem opiniões sobre o processo de avaliação institucional;  
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X. Elaborar e modificar seu Regimento Interno, conforme a legislação vigente;  

XI. Prestar as informações solicitadas pelo INEP, além de elaborar e enviar, no prazo 

previsto, o Relatório de Avaliação Interna estabelecido na Resolução CONAES nº 1/2005;  

XII. Dar ampla divulgação de todas as suas atividades.  

 

CAPÍTULO III - DA CONSTITUIÇÃO E MANDATO 

Art. 4º. A CPA da FACULDADE SANTA TERESA será composta por cinco membros, eleitos 

diretamente em chapa composta para este fim, assim distribuídos:  

I. Um representante do corpo docente, sendo um o Coordenador da CPA.  

II. Um representante do corpo discente.  

III. Um representante do corpo técnico-administrativo.  

IV. Um representante da sociedade civil organizada. 

Art. 5º. Os membros da CPA serão nomeados por ato do Diretor Acadêmico.  

Art. 6º. O representante da Sociedade Civil poderá convidado pelo Diretor Acadêmico da 

Instituição.  

Art. 7º. A perda da condição de docente, de discente ou de técnico-administrativo implica no 

imediato término da condição de membro da CPA, com o mandato sendo complementado por 

outro representante cuja indicação deverá ser idêntica à do membro que se retira.  

Art. 8º. O mandato dos membros da CPA será de 2 (dois) anos, permitida uma recondução.  

 

CAPÍTULO IV - DO FUNCIONAMENTO 

Art. 9º. A CPA reunir-se-á, ordinariamente, uma vez a cada semestre nas datas previstas em 

calendário elaborado por seus membros em sua primeira reunião e, extraordinariamente, quando 

convocada por seu Coordenador ou por pelo menos um terço de seus membros.  

§ 1º. A pauta das reuniões ordinárias será divulgada com antecedência mínima de 48 horas.  

§ 2º. As reuniões extraordinárias serão convocadas com antecedência de 5 dias, com prévia 

e ampla divulgação de sua pauta.  

§ 3º. O prazo de convocação das reuniões extraordinárias poderá ser reduzido, em caso de 

urgência, podendo a pauta ser comunicada verbalmente, desde que justificado o procedimento 

pelo Coordenador.  

§ 4º. As reuniões da CPA serão presididas pelo Coordenador ou por um dos membros da 

Comissão, por ele previamente designado. 

§ 5º. As reuniões serão instaladas quando se obtiver o quórum mínimo de metade mais um 

de seus membros.  

§ 6º. As reuniões da CPA deverão ser secretariadas e suas discussões e decisões 

registradas em ata.  
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Art.10º. As deliberações da CPA serão aprovadas sempre por maioria de votos favoráveis 

de seus membros presentes.  

Parágrafo único. O Coordenador, em caso de empate, terá voto de qualidade.  

Art. 11º O comparecimento às reuniões é obrigatório e, exceto quanto aos membros 

representantes da sociedade civil, tem precedência sobre qualquer outra atividade.  

§ 1º. O membro que estiver ausente em três reuniões consecutivas ou cinco alternadas, de 

forma injustificada, perderá o seu mandato.  

§ 2º. Em caso de coincidência de horário entre as reuniões da CPA e as atividades 

acadêmicas, os representantes discentes que compareçam às primeiras terão direito à 

recuperação de aulas e trabalhos escolares.  

CAPÍTULO V – DA AVALIAÇÃO 

Art. 12º. A Avaliação pela qual a CPA é responsável dar-se-á em dois níveis, a saber: 

I. Um nível interno, no qual será avaliada a dimensão acadêmico-administrativos, com 

ênfase nos aspectos pedagógicos internos aos cursos de graduação, dando-se 

sempre no primeiro semestre do ano letivo. 

II. Um segundo nível externo, no qual será avaliada a dimensão acadêmico-

administrativa, com ênfase nos aspectos macro institucionais da IES.  

Art. 13º. O resultado da Avaliação será encaminhado para análise qualitativa das 

Coordenações de Curso, Diretoria de Ensino e Coordenação Geral, subsidiando o processo de 

tomada de decisão na IES, e a elaboração do Planejamento Acadêmico-administrativo interno do 

curso. 

Art. 12. O presente Regulamento entra em vigor após aprovação.  

 

 

AMANDA DE SOUSA ESTALD 

DIRETORA GERAL DA FACULDADE SANTA TERESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 

 

ANEXO 1 – MODELO DE QUESTIONÁRIO  

QUESTIONÁRIO AUTOAVALIAÇÃO (MACRO) FST 

          Este questionário tem por objetivo analisar a melhoria da qualidade da IES. Sua 

participação é voluntária e suas informações são sigilosas e de uso exclusivo para Autoavaliação 

Institucional. Esclarecemos que o conceito “Concordo Plenamente” tem pontuação máxima (5), e 

o conceito “Discordo Totalmente” tem conceito (1); e não se Aplica (0). Esta avaliação é um 

instrumento criado para que você nos ajude a avaliar e pensar permanentemente sobre esse 

compromisso. Assim, solicitamos que as perguntas abaixo sejam respondidas com respeito e 

sinceridade, pois as respostas serão consideradas no planejamento contínuo de nossa instituição.  

                Com o objetivo de analisar a melhoria da qualidade da IES e seguem os eixos 

avaliativos recomendados pelo SINAES (Sistema de Avaliação do Ensino Superior). Sua 

participação é voluntária e suas informações são sigilosas e de uso exclusivo para Autoavaliação 

Institucional. Esclarecemos que o conceito “Concordo Plenamente” tem pontuação máxima (5), e o 

conceito “Discordo Totalmente” tem conceito (1); e não se Aplica (0) 

EIXO 1 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

1. Conhece o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da IES. 

(  ) Concordo Plenamente 

(  ) Concordo Parcialmente 
(  ) Indiferente 
(  ) Discordo Parcialmente 
(  ) Discordo Totalmente 
(  ) Não se aplica 
 
2. A Instituição divulga a comunidade acadêmica os resultados do processo de Avaliação 

Institucional Interno e Externo 

(  ) Concordo Plenamente 

(  ) Concordo Parcialmente 
(  ) Indiferente 
(  ) Discordo Parcialmente 
(  ) Discordo Totalmente 
(  ) Não se aplica 
 
EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
 
3. Conhece a missão da instituição. 

(  ) Concordo Plenamente 
(  ) Concordo Parcialmente 
(  ) Indiferente 
(  ) Discordo Parcialmente 
(  ) Discordo Totalmente 
(  ) Não se aplica 
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4. Conhece as atividades de extensão oferecidas pela instituição. 

(  ) Concordo Plenamente 

(  ) Concordo Parcialmente 
(  ) Indiferente 
(  ) Discordo Parcialmente 
(  ) Discordo Totalmente 
(  ) Não se aplica 
 
5. Participa das atividades de extensão. 
(  ) Concordo Plenamente 

(  ) Concordo Parcialmente 
(  ) Indiferente 
(  ) Discordo Parcialmente 
(  ) Discordo Totalmente 
(  ) Não se aplica 
 
 
6. A instituição promove atividades artísticas e culturais. 
(  ) Concordo Plenamente 

(  ) Concordo Parcialmente 
(  ) Indiferente 
(  ) Discordo Parcialmente 
(  ) Discordo Totalmente 
(  ) Não se aplica 
 
7. A instituição divulga os projetos e ações sociais e ambientais. 
(  ) Concordo Plenamente 
(  ) Concordo Parcialmente 
(  ) Indiferente 
(  ) Discordo Parcialmente 
(  ) Discordo Totalmente 
(  ) Não se aplica 
 
8. Você participa dos projetos e ações sociais e ambientais oferecidos pela Instituição. 
(  ) Concordo Plenamente 

(  ) Concordo Parcialmente 
(  ) Indiferente 
(  ) Discordo Parcialmente 
(  ) Discordo Totalmente 
(  ) Não se aplica 
 
 
9. As ações da instituição promovem a defesa dos direitos humanos e igualdade étnico-
racial. 
(  ) Concordo Plenamente 

(  ) Concordo Parcialmente 
(  ) Indiferente 
(  ) Discordo Parcialmente 
(  ) Discordo Totalmente 
(  ) Não se aplica 
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EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS 
 
10. A instituição oferece programa de monitoria. 
(  ) Concordo Plenamente 

(  ) Concordo Parcialmente 
(  ) Indiferente 
(  ) Discordo Parcialmente 
(  ) Discordo Totalmente 
(  ) Não se aplica 
 
11. A instituição oferece cursos de pós-graduação lato sensu. 
(  ) Concordo Plenamente 

(  ) Concordo Parcialmente 
(  ) Indiferente 
(  ) Discordo Parcialmente 
(  ) Discordo Totalmente 
(  ) Não se aplica 
 
 
12. A instituição incentiva as publicações científicas, oferecendo bolsa para pesquisa 
iniciação científico/tecnológica 
(  ) Concordo Plenamente 

(  ) Concordo Parcialmente 
(  ) Indiferente 
(  ) Discordo Parcialmente 
(  ) Discordo Totalmente 
(  ) Não se aplica 
 
13. A instituição divulga à comunidade externa informações acerca dos resultados das 
avaliações, da divulgação de cursos, da extensão e da pesquisa 
(  ) Concordo Plenamente 

(  ) Concordo Parcialmente 
(  ) Indiferente 
(  ) Discordo Parcialmente 
(  ) Discordo Totalmente 
(  ) Não se aplica 
 
14. Você tem acesso a Ouvidoria da instituição 
(  ) Concordo Plenamente 

(  ) Concordo Parcialmente 
(  ) Indiferente 
(  ) Discordo Parcialmente 
(  ) Discordo Totalmente 
(  ) Não se aplica 
15. A instituição mantém parcerias com empresas de vários setores, oferecendo 
oportunidade no mercado de trabalho 
(  ) Concordo Plenamente 

(  ) Concordo Parcialmente 
(  ) Indiferente 
(  ) Discordo Parcialmente 
(  ) Discordo Totalmente 
(  ) Não se aplica 
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EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO 
 
16. A instituição oferece capacitação (formação continuada), qualificação aos docentes e 
administrativos 
(  ) Concordo Plenamente 

(  ) Concordo Parcialmente 
(  ) Indiferente 
(  ) Discordo Parcialmente 
(  ) Discordo Totalmente 
(  ) Não se aplica 
 
17. A instituição oferece representatividade aos órgãos de gestão e colegiados, com a 
participação de docentes, discentes, técnicos e sociedade civil organizada 
(  ) Concordo Plenamente 

(  ) Concordo Parcialmente 
(  ) Indiferente 
(  ) Discordo Parcialmente 
(  ) Discordo Totalmente 
(  ) Não se aplica 
 
 
18. Os serviços oferecidos pela secretaria acadêmica apresentam agilidade no atendimento 
(  ) Concordo Plenamente 

(  ) Concordo Parcialmente 
(  ) Indiferente 
(  ) Discordo Parcialmente 
(  ) Discordo Totalmente 
(  ) Não se aplica 
 
19. A Direção está receptiva para atender ao discente/docente 
(  ) Concordo Plenamente 

(  ) Concordo Parcialmente 
(  ) Indiferente 
(  ) Discordo Parcialmente 
(  ) Discordo Totalmente 
(  ) Não se aplica 
 
 
EIXO 5 -  INFRA-ESTRUTURA FÍSICA 

20. O espaço da Coordenação destinado ao atendimento dos professores é suficiente 

(  ) Concordo Plenamente 

(  ) Concordo Parcialmente 
(  ) Indiferente 
(  ) Discordo Parcialmente 
(  ) Discordo Totalmente 
(  ) Não se aplica 
 
21. A instituição dispõe de quantidade suficiente de funcionários para o apoio 
administrativo e acadêmico. 
(  ) Concordo Plenamente 

(  ) Concordo Parcialmente 
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(  ) Indiferente 
(  ) Discordo Parcialmente 
(  ) Discordo Totalmente 
(  ) Não se aplica 
 
22. As condições de infraestrutura das salas de aula são adequadas. 
(  ) Concordo Plenamente 

(  ) Concordo Parcialmente 
(  ) Indiferente 
(  ) Discordo Parcialmente 
(  ) Discordo Totalmente 
(  ) Não se aplica 
 
23. Os equipamentos de informática atendem as necessidades dos docentes/discente. 
(  ) Concordo Plenamente 

(  ) Concordo Parcialmente 
(  ) Indiferente 
(  ) Discordo Parcialmente 
(  ) Discordo Totalmente 
(  ) Não se aplica 
 
24.  A biblioteca dispõe das referências bibliográficas que os docentes/discentes 
necessitam. 
(  ) Concordo Plenamente 

(  ) Concordo Parcialmente 
(  ) Indiferente 
(  ) Discordo Parcialmente 
(  ) Discordo Totalmente 
(  ) Não se aplica 
 
 
25.  A instituição conta com espaços de cultura, lazer, de convívio e interação social. 
(  ) Concordo Plenamente 

(  ) Concordo Parcialmente 
(  ) Indiferente 
(  ) Discordo Parcialmente 
(  ) Discordo Totalmente 
(  ) Não se aplica 
 
26.  A instituição dispõe de refeitório, cantina e banheiros em condições adequadas que 
atendem as necessidades. 
(  ) Concordo Plenamente 

(  ) Concordo Parcialmente 
(  ) Indiferente 
(  ) Discordo Parcialmente 
(  ) Discordo Totalmente 
(  ) Não se aplica 

 

Registre sua opinião no espaço a seguir: 
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QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOCENTE 
 

Prezados Alunos, nós da FACULDADE SANTA TERESA, acreditamos que o ensino de 

qualidade é um compromisso que deve ser levado a cabo considerando a avaliação dos nossos 

alunos. Esta avaliação é um instrumento criado para que você nos ajude a avaliar e pensar 

permanentemente sobre esse compromisso. Assim, solicitamos que as perguntas abaixo sejam 

respondidas com respeito e sinceridade, pois as respostas serão consideradas no planejamento 

continuo de nossa proposta pedagógica.  

Docente: ________________________________________________________ 
 
Unidade Curricular: _______________________________________________ 
 

Seguem-se um conjunto de afirmações relativas ao desempenho do docente da 
unidade curricular, se.pretende saber a sua opinião quanto à frequência com que cada 
afirmação se aplica ao docente, dessa forma, solicitamos que marque uma “X” apenas 
dentro do quadrado que expressa a sua opinião. Para isso deverá seguir os seguintes 
conceitos: 
 
A = Sempre; B = Muitas Vezes; C = Algumas Vezes; D = Poucas Vezes; E = Nunca 
 O docente da unidade curricular... A B C D E 

Cumprimento 
das 

Formalidades da 
Docência 

1 – Cumpre sistematicamente, o horário previsto para as 
aulas 

     

2 – Define as regras de funcionamento da Unidade 
Curricular no início do semestre 

     

3 – Indica bibliografia geral e específica atualizada      

4 – Explicita os objetivos/ competências da unidade 
curricular enquadrados no contexto das competências 
gerais do curso 

     

5 – Define a metodologia de desenvolvimento da 
Unidade Curricular no início do semestre 

     

6 – Tem coerência entre a metodologia e a avaliação      

7 – Apresenta sumários atualizados      

Competências 
para a Docência 

8 – Incentiva a Pesquisa      

9 – Domina a matéria que leciona      

10 – Utiliza novas tecnologias no apoio às aulas      

11 – Transmite claramente aos alunos o Programa ou 
Plano de Ensino da Unidade Curricular 

     

12 – Torna evidente, para os alunos, o objetivo da 
Unidade Curricular 

     

13 – Demonstra clareza e objetividade na abordagem do 
conteúdo ensinado 

     

14 – Esclarece as dúvidas formuladas pelos alunos      

15 – Disponibiliza materiais de apoio às aulas      

16 – Explicita e discute a avaliação com os alunos no 
início do semestre 

     

17 – Demonstra à vontade para tirar dúvidas      

Relações 
Interpessoais 

18 – Tem boa relação com os alunos      

19 – Está motivado para ensinar      



150 

 

 

MODELO DE QUESTIONÁRIO.  

Caro Docente:  

Revisando seu desempenho em nossa Instituição no primeiro semestre de ______, você considera: 

 

 CONCEITO (ASSINALAR COM UM X) 

CAMPO DE 

ANÁLISE 
ESPECIFICAÇÃO ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE 

ASPECTOS 

FUNCIONAIS 

Assiduidade     

Pontualidade     

Observância de Prazos     

ASPECTOS 

PESSOAIS 

RELACIONAMENTO com Direção 

Geral 
    

Com Direção Acadêmica     

Com Direção Financeira     

Com Direção Administrativa     

Comprometimento com a 

proposta da Instituição 
    

ASPECTOS 

TÉCNICO-

PEDAGÓGICOS 

Interesse em atualizar-se     

Planejamento participativo     

Metodologia diversificada     

Aceitação de críticas     

Reflexão sobre procedimentos     

Contextualização e 

interdisciplinaridade 
    

Ensino com pesquisa     

Orientação sistemática aos 

trabalhos de campo 
    

Interesse e estratégias 

adequadas para recuperação 

do aluno 

    

Avaliação sistemática     

Conhecimento do nível dos 

alunos 
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Avalie os setores da FST e dê notas de 1 a 5, sendo: 

5 – Excelente, 4 – Muito bom, 3 – Bom, 2 – Regular e 1 – Insatisfatório. 

 
RELACIONAMENTO 

CORDIAL 
ATENDIMENTO 

EFICIENTE 
SATISFAÇÃO 

GERAL 

Direção Geral    
Direção Financeira    
Direção Administrativa    
Setor Pessoal    
Coordenador(a)    
Secretaria Acadêmica    
Biblioteca    
Lanchonete    
Reprografia    
Portaria    
Telefonia    
Limpeza    

 

A partir de sua vivência na Instituição, ofereça sugestões para melhoria: 
 

 
Avalie os setores da FMF e dê notas de 1 a 5, sendo:  

5 – Excelente, 4 – Muito bom, 3 – Bom, 2 – Regular e 1 – Insatisfatório 

 
RELACIONAMENTO 

CORDIAL 
ATENDIMENTO 

EFICIENTE 
SATISFAÇÃO 

GERAL 

Direção Geral    
Direção Acadêmica    
Direção Financeira    
Direção Administrativa    
Setor Pessoal    
Coordenador(a)    
Secretaria Acadêmica    
Biblioteca    
Lanchonete    
Reprografia    
Portaria    
Telefonia    
Limpeza    

 

A partir de sua vivência na Instituição, ofereça sugestões para melhoria:  
____________________________________________________________________ 
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ENQUETE DE PERCEPÇÃO ACERCA DA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

Caros alunos, com o objetivo de buscar melhoria contínua para a nossa instituição, e 

sabendo que a realização das avaliações é um importante momento de reflexão acerca do 

desempenho acadêmico, solicitamos sua participação para responder esta enquete e nos 

ajudar a construir uma instituição cada vez melhor.  

 

1. Você percebe que as disciplinas cursadas, até o momento, têm contribuído para a 

sua formação, como cidadão e futuro profissional.  

(     ) Sim     (      ) Não 

 

2. As metodologias de ensino, utilizadas no curso, até o presente momento, 

desafiaram você a aprofundar conhecimentos e desenvolver competências reflexivas e 

críticas.  

(    ) Sim     (      ) Não 

 

3. Você vivenciou, até o momento do curso, experiências de aprendizagem 

inovadoras e diferentes.  

(     ) Sim     (      ) Não 

 

4. você teve oportunidade de aprender a trabalhar em equipe, durante as suas aulas, 

até o presente momento? 

(     ) Sim     (      ) Não 

 

5. As avaliações se apresentaram redigidas de maneira clara, facilitando o seu 

entendimento acerca do que foi solicitado? 

(     ) Sim     (      ) Não 

 

6. Os Conteúdos ministrados em sala de aula, foram desenvolvidos de maneira 

satisfatória e compatível com o que foi solicitado nas Avaliações? 

(     ) Sim     (      ) Não 

 

7. Você se sentiu seguro e preparado para realizar as Avalições? 

(     ) Sim     (      ) Não 

 

8. Você recebeu todas as orientações necessárias, por parte de seus professores, 

antes da realização das Avaliações? 

(     ) Sim     (      ) Não 
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REGULAMENTOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



154 

 

 

 

REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 

DA FACULDADE SANTA TERESA 

  

CAPÍTULO I - DAS FINALIDADES 

Art. 1º - As Atividades Complementares se constituem em parte integrante o currículo dos cursos 

de Graduação da Faculdade Santa Teresa.   

§1º - As Atividades Complementares devem ser desenvolvidas dentro do prazo de conclusão do 

curso, conforme definido em seu Projeto Pedagógico.   

§2º - Caberá ao aluno participar de Atividades Complementares que privilegiem a construção de 

comportamentos sociais, humanos, culturais e profissionais.  

Art. 2º - As Atividades Complementares têm por objetivo enriquecer o processo de ensino-

aprendizagem, privilegiando:   

I. atividades de complementação da formação social, humana e cultural;   

II. atividades de cunho comunitário e de interesse coletivo;   

III. atividades de extensão; 

IV. atividades de iniciação científica, tecnológica e de formação profissional.   

  

CAPÍTULO II - DO LOCAL E DA REALIZAÇÃO 

Art. 3º - As Atividades Complementares poderão ser desenvolvidas na própria Faculdade Santa 

Teresa ou em organizações públicas e privadas, que propiciem a complementação da formação 

do aluno, assegurando o alcance dos objetivos previstos nos Artigos 1º e 2º deste Regulamento.   

Parágrafo único - As Atividades Complementares quando ofertadas pela Faculdade Santa Teresa, 

devem ser ofertadas de modo a não comprometer a carga horária das atividades acadêmicas 

curriculares, não sendo, portanto, justificativa para faltas em outras disciplinas/componentes 

curriculares.   

  

CAPÍTULO III - DAS ATRIBUIÇÕES 

SEÇÃO I DO COORDENADOR DO CURSO 

 Art. 4º - Ao Coordenador do Curso compete:   

I. coordenar a oferta e a divulgação das atividades complementares no âmbito de seu curso;   

II. avaliar e realizar o registro de horas complementares dos alunos no âmbito do seu curso 

validando as mesmas; 

III. supervisionar o desenvolvimento das atividades complementares quando organizadas pelo 

seu curso;   
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IV. definir, ouvido o Colegiado de Curso, as atividades complementares que poderão ser 

ofertadas em calendário acadêmico do respectivo ano letivo. 

V. encaminhar à Secretaria Acadêmica – SECAD, o resultado da avaliação das Atividades 

Complementares, quando for o caso; 

VI. informar sobre o Regulamento e as atividades oferecidas dentro ou fora da Faculdade 

Santa Teresa que propiciem pontuações para atividades Complementares; 

VII. participar das reuniões necessárias para a operacionalização das ações referentes às 

Atividades Complementares.   

 

§1º - O coordenador de curso poderá, ouvido o colegiado, designar um professor responsável 

pelas atividades complementares no âmbito do curso, a fim de que o mesmo, proceda a 

avaliação, validação e registro das mesmas na carga horária do aluno, observando este 

regulamento.   

 

SEÇÃO II  

DO COLEGIADO DO CURSO 

Art. 5º - Ao Colegiado do Curso compete:   

I. propor ao Coordenador do Curso, a realização de atividades complementares em acordo 

com as finalidades previstas no capítulo I. 

II. propor ao Coordenador do Curso a avaliação das Atividades Complementares não 

previstas neste Regulamento.   

III. Aprovar calendário de atividades complementares para o curso no ano letivo respectivo.  

SEÇÃO IV 

DO ALUNO 

 

Art. 7º - Aos alunos da Faculdade Santa Teresa, matriculados nos cursos de Graduação, 

compete:   

I. inscrever-se e participar efetivamente das atividades; 

II. solicitar a matrícula e a avaliação em Atividades Complementares, conforme prevê este 

Regulamento;   

III. providenciar a documentação comprobatória, relativa à sua participação efetiva nas 

atividades realizadas;  

IV. Entregar a documentação necessária para a pontuação e a avaliação das Atividades 

Complementares, até a data limite estabelecida no Calendário Acadêmico;   

V. arquivar a documentação comprobatória das Atividades Complementares e apresentá-la 

sempre que solicitada;  

§1º - A documentação a ser apresentada deverá ser devidamente legitimada pela Instituição 

emitente, contendo carimbo e assinatura ou outra forma de validação e especificação de carga 

horária, período de execução e descrição da atividade.  
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§2º - A documentação não retirada no prazo estabelecido neste Regulamento será destruída.   

CAPÍTULO IV 

DO PROCESSO DE VALIDAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Art. 8º - O aluno deverá protocolar junto a coordenação de curso ou junto ao professor 

responsável, por esta designado, a entrega da documentação comprobatória para avaliação e 

validação em atividades complementares, no momento que julgar ter os pontos necessários 

para avaliação.   

§1º - A documentação comprobatória deverá ser entregue até a data limite prevista em 

Calendário Acadêmico.   

§2º - Não serão admitidas para fins de avaliação e validação, atividades complementares 

realizadas em âmbito externo a instituição, com data anterior à matrícula do aluno na 

Faculdade Santa Teresa.  

§3º - Caso o aluno complete o número mínimo de carga horária exigido em sua matriz 

curricular poderá solicitar a avaliação para fins de validação das suas atividades, antes do 

período previsto neste regulamento. 

§4º - Caso o aluno tenha como único requisito faltante para conclusão do curso as Atividades 

Complementares e não complete a carga horária mínima exigida, não poderá colar grau.   

Art. 9º - A avaliação, validação e registro das atividades complementares deverão ser 

entregues para a coordenação de curso ou professor por esta designado, até o penúltimo 

período do seu respectivo curso de graduação.  

Art. 10º - Quando prevista na matriz curricular do curso, não haverá dispensa do cumprimento 

da carga horária das atividades complementares.   

  

CAPÍTULO V  

DA AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

  

Art. 12 - Na avaliação das Atividades Complementares, desenvolvidas pelos alunos, serão 

considerados:   

I. a compatibilidade e a relevância das atividades desenvolvidas, de acordo com o 

Regulamento, e os objetivos do curso em que o aluno estiver matriculado;  

II. o total de horas dedicadas à atividade.   

Art. 13º - Poderão ser validadas como Atividades Complementares:   

Grupo 1 - Atividades de complementação da formação social, humana e cultural, inclusas:   

i. atividades esportivas - participação nas atividades esportivas;   
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ii. cursos de língua estrangeira – participação com aproveitamento em cursos de língua 

estrangeira;   

iii. participação em atividades artísticas e culturais; 

iv. participação efetiva na organização de exposições e seminários de caráter artístico ou 

cultural;   

v. participação como expositor em exposição artística ou cultural.   

 Grupo 2 - Atividades de cunho comunitário e de interesse coletivo, estando inclusas: 

i. participação efetiva em Diretórios e Centros Acadêmicos, Entidades de Classe, Conselhos 

e Colegiados internos à Instituição;   

ii. participação efetiva em trabalho voluntário, atividades comunitárias, CIPAS, associações 

de bairros, brigadas de incêndio e associações escolares;  

iii. participação em atividades beneficentes;  

iv. atuação como instrutor em palestras técnicas, seminários, cursos da área específica, 

desde que não remunerados e de interesse da sociedade;   

v. engajamento como monitor em cursos de graduação na instituição; 

vi. participação em projetos de extensão, de interesse social.   

Grupo 3 - Atividades de iniciação científica, tecnológica e de formação profissional, estando 

inclusas:  

i. participação em cursos extraordinários da sua área de formação, de fundamento científico 

ou de gestão e liderança;  

ii. participação em palestras, congressos e seminários técnico-científicos;   

iii. participação como apresentador de trabalhos em palestras, congressos e seminários 

técnico-científicos;   

iv. participação em projetos de iniciação científica e tecnológica, relacionados com o objetivo 

do Curso;   

v. participação como expositor em exposições técnico-científicas;   

vi. participação efetiva na organização de exposições e seminários de caráter acadêmico;   

vii. publicações em revistas técnicas;   

viii. publicações em anais de eventos técnico-científicos ou em periódicos científicos de 

abrangência local, regional, nacional ou internacional;   

ix. estágio não obrigatório na área do curso;   

x. trabalho com vínculo empregatício, desde que na área do curso;  

xi. trabalho como empreendedor social na área do curso;   

xii. estágio acadêmico;  

xiii. participação em visitas técnicas organizadas pela Faculdade Santa Teresa;   

xiv. participação e aprovação em disciplinas/unidades curriculares de enriquecimento 

curricular de interesse do Curso, desde que tais disciplinas/unidades curriculares 

tenham sido aprovadas pelo Colegiado de Curso e estejam de acordo com o Projeto 

Pedagógico do Curso; 

xv. participação em Empresa Júnior, Incubadora Tecnológica e outras atividades de 

treinamento de competência profissional, desde que não obrigatórias como estágios 

curriculares obrigatórios, por exemplo; 

xvi. participação em projetos multidisciplinares ou interdisciplinares e projetos de 

integração curricular.   

 §1º - Os estágios previstos referem-se a estágios de característica não obrigatória por parte do 

discente; 
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 §2º. O Estágio Curricular Obrigatório não poderá ser pontuado em Atividades Complementares, 

por já possuir carga horária e registro de nota próprios.   

§3º - O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), os projetos Integradores e as Atividades práticas 

previstas na matriz curricular, não poderão ser aceitos como atividades complementares, por já 

possuir carga horária e registro de nota próprios.   

CAPÍTULO VI 

DA PONTUAÇÃO 

Art. 14º.- As Atividades Complementares serão avaliadas, segundo a carga horária ou por 

participação efetiva nas atividades, atendendo ao disposto na tabela de conversão anexo a este 

regulamento 

Parágrafo único - As atividades que se enquadram em mais de um item serão pontuadas por 

aquele que propiciar maior pontuação.   

Art. 15º - O aluno deverá participar de atividades que contemplem os Grupos listados no Artigo 13 

deste Regulamento, completando no mínimo 20 pontos em cada um dos grupos.   

Art. 16º - O aluno poderá integralizar:   

I. no grupo 1 o máximo de 30 pontos;   

II. no grupo 2 o máximo de 30 pontos;  

III. no grupo 3 o máximo de 40 pontos.   

Art. 17º - Caberá ao Conselho Superior alterar em resolução a pontuação das atividades 

complementares previstas no anexo 1 deste regramento. 

Art. 18º - Para fins de registro acadêmico constará no histórico escolar do aluno apenas o conceito 

carga horária cumprida em atividades complementares, não sendo registrado o número de pontos 

que o aluno auferiu para obtenção de tal conceito.   

Art. 19º - em caso de transferência de instituição caberá ao aluno apresentar para a coordenação 

de curso ou professor por esta designado, os registros que comprovem a participação em 

atividades complementares para fins de registro nos documentos de transferência.  

 CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 Art. 19º - Os casos omissos neste Regulamento serão tratados pela Direção Geral da instituição. 

 

AMANDA DE SOUZA ESTALD 

DIRETORA GERAL DA FACULDADE SANTA TERESA 
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ANEXO 1 PONTUAÇÃO SUGERIDA PARA AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES  

 Os alunos deverão enquadrar-se na pontuação estabelecida para o curso em que estiverem 

matriculados.   

 

ATIVIDADE PONTUAÇÃO MÁXIMA COMPROVAÇÃO 

Eventos ou atividades 

acadêmicas internas 

(palestras, seminários, 

congressos, conferências, 

oficinas ou minicursos)  

 

Participação como 

apresentador de trabalhos em 

palestras, congressos e 

seminários técnico-científicos;   

 

 

30h 

Quando houver indicação de 

carga horária no certificado 

de participação 5h por dia de 

atividades 

Quando a Carga Horária for 

inferior igual ou inferior a 4 

horas considerar a carga 

horária efetivamente cursada 

 

 

DECLARAÇÃO OU 

CERTIFICADO EMITIDO PELA 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA 

Participação em eventos de 

natureza acadêmico-cultural 

ou profissional na IES  

 

Participação em cursos 

extraordinários da sua área de 

formação, de fundamento 

científico ou de gestão e 

liderança na IES;  

 

 

30h 

Quando houver indicação de 

carga horária no certificado 

de participação 5h por dia de 

atividades 

Quando a Carga Horária for 

inferior igual ou inferior a 4 

horas considerar a carga 

horária efetivamente cursada 

 

DECLARAÇÃO OU 

CERTIFICADO EMITIDO PELA 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA 

Participação em eventos de 

natureza acadêmico-cultural 

ou profissional fora da IES;  

 

Participação em cursos 

extraordinários da sua área de 

formação, de fundamento 

20h 

Quando houver indicação de 

carga horária no certificado 

de participação 5h por dia de 

atividades 

Quando a Carga Horária for 

inferior igual ou inferior a 4 

 

DECLARAÇÃO OU 

CERTIFICADO EMITIDO PELA 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA 
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científico ou de gestão e 

liderança fora da IES;  

 

horas considerar a carga 

horária efetivamente cursada 

Participação efetiva em 

Diretórios e Centros 

Acadêmicos, Entidades de 

Classe, Conselhos e 

Colegiados internos à 

Instituição;   

 

Participação efetiva em 

trabalho voluntário, atividades 

comunitárias, CIPAS, 

associações de bairros, 

brigadas de incêndio e 

associações escolares; 

 

Participação em projetos 

multidisciplinares ou 

interdisciplinares e projetos de 

integração curricular.   

 

 

 

10h por semestre 

20h Carga Horária Máxima 

 

DECLARAÇÃO OU 

CERTIFICADO EMITIDO PELA 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA 

Eventos ou atividades 

acadêmicas externas 

10h 

Quando houver indicação de 

carga horária no certificado 

de participação 5h por dia de 

atividades 

Quando a Carga Horária for 

inferior igual ou inferior a 4 

horas considerar a carga 

horária efetivamente cursada 

 

DECLARAÇÃO OU 

CERTIFICADO EMITIDO PELA 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA 

Atividades esportivas - 

participação nas atividades 

esportivas; 

 

Participação em eventos de 

natureza acadêmico-cultural 

10h 

Quando houver indicação de 

carga horária no certificado 

de participação 5h por dia de 

atividades 

Quando a Carga Horária for 

 

DECLARAÇÃO OU 

CERTIFICADO EMITIDO PELA 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA 
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ou profissional fora da IES 

 

Participação em atividades 

beneficentes; 

 

Atuação como instrutor em 

palestras técnicas, seminários, 

cursos da área específica, 

desde que não remunerados e 

de interesse da sociedade;   

 

inferior igual ou inferior a 4 

horas considerar a carga 

horária efetivamente cursada 

Participação em cursos de e 

Extensão em qualquer 

Instituição reconhecida e/ou 

ministrado pela Faculdade 

Santa Teresa. 

20h 

Quando houver indicação de 

carga horária no certificado 

de participação 5h por dia de 

atividades 

Quando a Carga Horária for 

inferior igual ou inferior a 4 

horas considerar a carga 

horária efetivamente cursada 

DECLARAÇÃO OU 

CERTIFICADO EMITIDO PELA 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA 

Participação em projetos de 

extensão, de interesse social.   

 

 

Participação em Empresa 

Júnior, Incubadora 

Tecnológica e outras 

atividades de treinamento de 

competência profissional, 

desde que não obrigatórias 

como estágios curriculares 

obrigatórios, por exemplo; 

 

10h por semestre de 

participação 

 

20h carga Horária Máxima 

DECLARAÇÃO OU 

CERTIFICADO EMITIDO PELA 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA 

Participação em visitas 

técnicas orientadas por 

professores da IES 

organizadas pela Faculdade 

20h 

Quando houver indicação de 

carga horária no certificado 

 

DECLARAÇÃO OU 

CERTIFICADO EMITIDO PELA 
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Santa Teresa de participação 5h por dia de 

atividades 

Quando a Carga Horária for 

inferior igual ou inferior a 4 

horas considerar a carga 

horária efetivamente cursada 

 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA 

Ações Empreendedoras 

(atividade desenvolvida no 

período da graduação e ligada 

à área de formação); 

 

Trabalho como empreendedor 

social na área do curso;   

 

 

 

 

20h 

Quando houver indicação de 

carga horária no certificado 

de participação 5h por dia de 

atividades 

Quando a Carga Horária for 

inferior igual ou inferior a 4 

horas considerar a carga 

horária efetivamente cursada 

 

 

DECLARAÇÃO OU 

CERTIFICADO EMITIDO PELA 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA 

Nivelamento 

 

20h DECLARAÇÃO OU 

CERTIFICADO EMITIDO PELA 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA 

Cursos de língua estrangeira – 

participação com 

aproveitamento em cursos de 

língua estrangeira;   

 

20h 

 

DECLARAÇÃO OU 

CERTIFICADO EMITIDO PELA 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA 

Eventos culturais e artísticos: 

cinema, teatro, dança, ópera, 

exposição indicados pela IES 

 

Participação efetiva na 

organização de exposições e 

seminários de caráter artístico 

ou cultural; 

 

Participação como expositor 

10h 

Quando houver indicação de 

carga horária no certificado 

de participação 5h por dia de 

atividades 

Quando a Carga Horária for 

inferior igual ou inferior a 4 

horas considerar a carga 

horária efetivamente cursada 

 

 

DECLARAÇÃO OU 

CERTIFICADO EMITIDO PELA 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA 
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em exposição artística ou 

cultural.   

 

Publicação de artigo em 

revista indexada (Publicação 

de trabalho como autor ou co-

autor em revistas ou 

periódicos) 

 

Publicações em anais de 

eventos técnico-científicos ou 

em periódicos científicos de 

abrangência local, regional, 

nacional ou internacional;   

 

Publicações em revistas 

técnicas;   

 

 

 

 

 

 

30h 

10h por publicação 

 

 

DECLARAÇÃO OU 

CERTIFICADO EMITIDO PELA 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA 

Estágios extracurriculares na 

área de formação 

Estágio não obrigatório na 

área do curso;   

 

 

 

 

30h 

 

DECLARAÇÃO OU 

CERTIFICADO EMITIDO PELA 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA 

Monitorias em disciplinas 

constantes da organização 

curricular e nivelamento - 

engajamento como monitor em 

cursos de graduação na 

instituição; 

 

 

30h 

10h por cada semestre de 

monitoria 

 

DECLARAÇÃO OU 

CERTIFICADO EMITIDO PELA 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA 

Apresentação de trabalho em 

congresso 

30h 

10h por cada apresentação 

DECLARAÇÃO OU 

CERTIFICADO EMITIDO PELA 
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realizada INSTITUIÇÃO PROMOTORA 

Participação em projetos de 

iniciação científica e 

tecnológica, relacionados com 

o objetivo do Curso;   

 

 

 

 

 

30h 

10h por projeto (participação) 

 

DECLARAÇÃO OU 

CERTIFICADO EMITIDO PELA 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA 

Participação como expositor 

em exposições técnico-

científicas;   

 

Participação efetiva na 

organização de exposições e 

seminários de caráter 

acadêmico;   

 

20h 

Quando houver indicação de 

carga horária no certificado 

de participação 5h por dia de 

atividades 

Quando a Carga Horária for 

inferior igual ou inferior a 4 

horas considerar a carga 

horária efetivamente 

declarada em documento. 

 

 

 

DECLARAÇÃO OU 

CERTIFICADO EMITIDO PELA 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA 
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REGULAMENTO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO PSICOPEDAGÓGICO E INCLUSÃO 

 

Capítulo I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º O presente regulamento tem por finalidade normatizar as atividades do Núcleo de 

Atendimento Psicopedagógico, doravante assim denominado, no âmbito da Faculdade SANTA 

TERESA. 

 

Capítulo II 

DA FINALIDADE E OBJETIVOS DO NAP 

Seção I 

Da Finalidade 

 

Art. 2º A finalidade do NAPsI é orientar e realizar intervenções breves nas dimensões 

psicopedagógico e social para o corpo discente, docente e técnicos administrativos da 

faculdade. 

 

Parágrafo único. Para os casos que se fizer necessário um atendimento mais especializado, 

o NAPsI deverá sugerir o devido encaminhamento. 

 

Seção II 

Do Objetivo Geral 

Art. 3º Promover, por meio do atendimento psicopedagógico e social, a saúde dos 

relacionamentos interpessoais e institucionais, contribuindo para o processo de aprendizagem 

do aluno e seu pleno desenvolvimento. 

 

Seção III 

Dos Objetivos Específicos 

 

Art. 4º São objetivos específicos do NAPsI: 

I. auxiliar acadêmicos na integração destes ao contexto universitário; 
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II. realizar orientação ao aluno, no que se refere à dificuldades acadêmicas, proporcionando 

a identificação dos principais fatores envolvidos nas situações problemas e estratégias de 

enfrentamento pessoais e institucionais; 

III. realizar pesquisas a partir dos dados coletados nos atendimentos, relacionados à 

tipologia das dificuldades apresentadas pelos alunos e encaminhar relatórios junto à 

coordenação dos cursos e à direção acadêmica com a finalidade de desenvolver estratégias de 

intervenção institucional; 

IV. criar espaços de reflexão, através de atendimentos de grupo, sobre as necessidades da 

sociedade contemporânea no que se refere à formação profissional; 

V. acompanhar projetos culturais que possibilitem a convivência dos acadêmicos com a 

diversidade biopsicossocial; 

VII. assessorar os cursos de graduação em consonância ao Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) e Projeto Pedagógico dos Cursos (PPC), buscando estratégias 

psicopedagógicos específicas para cada um;  

VIII. acompanhar acadêmicos que apresentem dificuldades de aprendizagem, visando o 

desenvolvimento de competências e habilidades acadêmicas, acompanhando o desempenho 

acadêmico, a evasão escolar, índices de aproveitamento e de frequência às aulas e demais 

atividades acadêmicas; 

IX. auxiliar na avaliação acadêmica de alunos ingressantes, buscando identificar as 

dificuldades de aprendizagem e auxiliar no planejamento de cursos de nivelamento, bem como 

acompanhar individualmente os acadêmicos que apresentarem dificuldades específicas de 

aprendizagem. 

 

Capítulo III 

DA ATUAÇÃO DO NAPsI 

 

Art. 5º O NAPsI realiza suas intervenções considerando quatro eixos fundamentais: 

I. atendimento aos corpos discente; 

II. apoio à coordenação de cursos e de ensino; 

III. pesquisa de demanda da Faculdade; 

IV. projetos institucionais. 

 

Seção I 

Do Atendimento aos Corpos Discente 

Art. 6º Os atendimentos aos corpos discente, poderão ser individuais ou em grupo, de 

acordo com a demanda e análise prévia de cada situação problema. 
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§ 1º A demanda de atendimento poderá ser manifestada pelo próprio aluno junto ao NAP ou 

pela Diretoria de Ensino, considerando relatório da coordenação de curso. 

 

Subseção I 

Do Atendimento Individual 

 

Art. 7º Os atendimentos individuais serão agendados nos horários de funcionamento do 

NAPsI e comunicado ao interessado. 

 

Art. 8º Os atendimentos individuais visam: 

I. atendimento aos casos relativos às dificuldades de aprendizagem e estudo; 

II. atendimento a alunos e funcionários com problemas psicoativos; 

III. encaminhamento para profissionais e serviços especializados dependendo da demanda 

apresentada; 

IV. atendimento relativo às dificuldades de relacionamento interpessoal que ofereçam 

dificuldades de adaptação e motivação na dimensão acadêmica e profissional; 

V. atendimento aos casos relativos ao comportamento e conduta do acadêmico; 

VI. atendimento aos encaminhamentos da direção, coordenação de curso, coordenação de 

estágio, corpo docente e Comissão Própria de Avaliação (CPA). 

VII. Atendimento às demandas relacionadas à profissão e à formação profissional. 

 

Art. 9º Cada acadêmico poderá ser atendido individualmente em no máximo 10 (dez) 

sessões por semestre, de acordo com disponibilidade. 

 

Art. 10 O NAPsI utilizará um formulário padrão – Prontuário de Atendimento – para registro 

dos atendimentos individuais. 

 

Subseção II 

Do Atendimento em Grupo 

Art. 11º. Os atendimentos em grupo serão agendados nos horários de funcionamento do 

NAPsI e comunicado aos interessados. 

 

Art. 12º. Os atendimentos em grupo serão realizados em um espaço de reflexão e 

enfrentamento de problemas cognitivos, relacionais e desenvolvimento de habilidades 

acadêmicas e profissionais no que se refere à dimensão relacional. 
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Art. 13º. Os atendimentos de grupo terão um limite de participantes, a ser definido pelo 

coordenador do NAPsI, de acordo com o tipo de trabalho a ser desenvolvido. 

 

Art. 14º. Os encontros dos atendimentos em grupo serão planejados a partir das demandas 

dos alunos, das pesquisas institucionais desenvolvidas pelo NAPsI, das solicitações dos 

colegiados de cursos e/ou da CPA. 

 

Art. 15º. Os temas e áreas envolvidos nos atendimentos em grupo envolvem: 

I. Orientação Profissional: reflexão sobre as necessidades, dúvidas e enfrentamento de 

dificuldades relacionadas a escolha profissional ou adaptação acadêmica. 

II. Relações Humanas: oficinas de dinâmica de grupo visando o desenvolvimento de 

competências relacionais e interpessoais, liderança, comunicação e resolução de conflitos 

interpessoais. 

III. Treinamento de Assertividade: oficinas de dinâmicas de grupo diretamente relacionada a 

alunos que apresentem alto grau de ansiedade presente em situações que envolvam 

apresentação de trabalhos em público ou dificuldades relacionadas a relações de trabalhos de 

equipe. 

IV. Orientação de Estudos: grupo reflexivo que aborda temas ligados a maximização de 

recursos envolvendo o planejamento de estudos acadêmicos ou voltados para concursos 

profissionais e/ou públicos. 

 

Art. 16º.  Cada grupo poderá ser atendido em no máximo 5 (cinco) sessões por semestre, 

de acordo com disponibilidade. 

 

Art. 17º O NAPsI utilizará um formulário padrão – Plano de Trabalho – para planejamento e 

registro dos atendimentos em grupo. 

Seção II 

Do Apoio à Coordenação de Cursos e de Ensino 

 

Art. 18º O NAPsI irá atuar junto à coordenação dos cursos e de ensino na compreensão e 

resolução de problemas específicos de aprendizagem e relacionais, juntamente com a 

assessoria pedagógica da Faculdade. 
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Art. 19º O NAPsI participará do planejamento do curso de Formação Continuada dos 

Docentes, promovido pela Faculdade, atuando principalmente na reflexão e orientação de 

situações problemas comuns, a partir dos dados coletados em suas pesquisas. 

 

Art. 20º O NAPsI irá, em situações específicas, disponibilizar aos professores um 

acompanhamento na implementação de projetos de inclusão de acadêmicos portadores de 

necessidades especiais. 

 

Art. 21º.O apoio à coordenação de cursos e de ensino será realizado pelo NAP através de 

reuniões institucionais, atendimentos individuais e orientações específicas.  

 

Seção III 

Da Pesquisa de Demanda da Faculdade 

 

Art. 22º. O NAPsI poderá, por solicitação da direção, elaborar pesquisas e relatórios com o 

objetivo de auxiliar na compreensão do perfil dos alunos, suas dificuldades e possíveis 

intervenções. 

 

§ 1º No caso de utilização de dados gerados a partir dos atendimentos individuais ou em 

grupo, ou ainda, oriundos da CPA, para elaboração de pesquisas e relatórios, o NAP deverá 

observar o critério de sigilo profissional que envolve essas informações. 

 

Seção IV 

Dos Projetos Institucionais 

 

Art. 23º O NAPsI participa de projetos institucionais que envolvam as dimensões 

acadêmicas, culturais, semana das profissões, atividades extracurriculares, projetos de inclusão 

de necessidades especiais, estágios profissionalizantes. 

Parágrafo único O NAPsI realiza suas atividades em parceria com os setores acad~emicos 

e Coordenações de Curso. 

 

Capítulo IV 

DOS RELATÓRIOS 

Art. 24º A partir das atividades desenvolvidas pelo NAPsI serão elaborados relatórios 

informativos para fundamentar pesquisas e avaliações dos processos acompanhados, podendo 

estes serem disponibilizados para a direção e coordenação dos cursos. 
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Parágrafo único. O relatório previsto neste artigo trata-se apenas de dados referentes ao 

número de atendimentos, tipologia dos atendimentos, tipologia da demanda ou outras 

informações que não comprometam o sigilo profissional. 

 

Capítulo V 

DO SIGILO PROFISSIONAL 

 

Art. 25º. Os atendimentos e atividades do NAP, quando executados por profissional da área 

da Psicologia e da Pedagogia serão registrados em formulários específicos, respeitando nos 

atendimentos clínicos individuais e grupais o critério de sigilo profissional e as normas e 

resoluções do CFP (Código de Ética Profissional; Resolução CFP 07/2003; 01/2009). 

 

Art. 26º. Os dados dos atendimentos individuais e em grupo serão de acesso exclusivo do 

profissional psicólogo, registrado no órgão de classe, e serão arquivados em armários com 

chaves onde apenas o mesmo terá acesso para 

consulta e registros dos casos acompanhados. 

 

Art. 27º. Outros profissionais da instituição não terão acesso às informações confidenciais, 

salvo outros profissionais psicólogos autorizados pelo coordenador do NAP, que componham a 

equipe de trabalho ou o usuário ou responsável por menores de idade, de acordo com a 

Resolução CFP 01/2009. 

 

Art. 28º. No caso da extinção do serviço ou da substituição de funções ou profissionais da 

área clínica serão adotados os procedimentos do Art.15, do Código de Ética Profissional/CFP. 

 

Capítulo VI 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 29º. Este Regulamento só pode ser alterado se aprovado pela maioria simples dos 

membros do órgão colegiado máximo da Faculdade. 

 

Art. 30º. Os casos omissos e as interpretações deste regulamento serão dirimidos pela 

direção da Faculdade juntamente com a coordenação do NAPsI. 
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Art. 31º. Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo órgão colegiado 

máximo da Faculdade. 

 

 

 

AMANDA DE SOUZA ESTALD 

DIRETORA GERAL DA FACULDADE SANTA TERESA 
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REGULAMENTO DE PROGRAMA DE NIVELAMENTO DO CONHECIMENTO 

 

CAPÍTULO I 

APRESENTAÇÃO 

 

Art. 1º - O estudante ao ingressar no Ensino Superior traz uma bagagem de conhecimento 

que é peculiar a cada pessoa. Essa diversidade de níveis de informação, devido ao contexto da 

Educação Básica brasileira, implica em necessidades de políticas educacionais que possibilitem 

um nivelamento que torne o grau de conhecimento básico mais homogêneo, para 

prosseguimento do ensino a fim de que se alcance o êxito acadêmico desejado. 

Art. 2º - Para auxiliar essa carência desnivelar do conhecimento, a FST apresenta como 

subsidio aos alunos ingressantes nos Cursos de Graduação da faculdade, o Programa de 

Nivelamento do Conhecimento, oportunizando aos ingressantes elementos básicos da Língua 

Portuguesa, Matemática. 

 

CAPÍTULO II 

DO OBJETIVO 

 

Art. 3º - O Programa de Nivelamento da Faculdade SANTA TERESA - FST tem como 

objetivo principal amenizar deficiências do aluno em sua escolaridade em nível de formação 

básica, visando promover uma atualização ou aprendizagem dos conhecimentos esquecidos ou 

não aprendidos, de forma que seu aproveitamento acadêmico seja compatível com os 

pressupostos estabelecidos pela instituição, acelerando assim, sua adaptação ao ambiente 

acadêmico. 

 

Art. 4º - Como objetivos específicos têm-se: 

I. Contribuir para a superação das lacunas herdadas do ensino nos níveis anteriores e ajude 

os discentes a realizar um curso superior de qualidade. 

II. Estimular os alunos a reconhecer a importância de se revisar os conteúdos estudados no 

ensino médio de forma a adquirir mais condições para ter um maior aproveitamento das 

disciplinas do ensino superior; 
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III. Possibilitar que os alunos percebam que a revisão de conteúdos os levará a uma série 

de posturas lógicas que constituem a via mais adequada para auxiliar na sua formação; 

IV. Revisar conteúdos considerados imprescindíveis para o entendimento e 

acompanhamento das disciplinas do curso. 

 

CAPÍTULO III 

DO PÚBLICO ALVO 

 

Art. 5º - O Programa de Nivelamento destina-se, primeiramente, aos estudantes 

matriculados no primeiro semestre dos Cursos de Graduação da FST. 

§ 1º - Por orientação do Serviço de Atendimento Psicopedagógico - SAP ou da 

Coordenação de Curso, o acadêmico poderá ser convocado a participar do Programa de 

Nivelamento. 

§ 2º – Também podem participar do Programa de Nivelamento os alunos, regularmente 

matriculados, que não foram convocados e que estejam cursando os 1º e 2ª semestres. 

 

CAPÍTULO IV 

DA OFERTA 

 

Art. 6º - A Faculdade SANTA TERESA ofertará, de forma gratuita e voluntária, o Programa 

de Nivelamento do Conhecimento dos módulos de Língua Portuguesa, Matemática, aos alunos 

interessados e que se enquadrem no disposto no capítulo anterior. 

§ Único: A obrigatoriedade só será efetivada, mediante o sobredito no § 1º do Artigo 5º. 

Art. 7º - A oferta será feita de forma modular e sempre que houver turmas ingressantes na 

instituição. 

 

CAPÍTULO V 

DA METODOLOGIA 

 

Art. 8º - A metodologia utilizada busca orientar o aluno a adotar uma postura de estudo de 

forma a adquirir intimidade com os livros e a pesquisar espontaneamente em bibliotecas e outros 

meios de informação com o fim de obter postura, habilidade e competências inerentes ao 

prosseguimento de seus estudos. 

Art. 9º - As aulas serão ofertadas durante o semestre, sempre aos sábados com encontros 

de 2h aulas por disciplina. O professor deverá utilizar-se de aulas dialogadas, expositivas e 

questionadas e também na forma de oficinas.  
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CAPÍTULO VI 

DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 

Art. 10º - O Programa de Nivelamento da FST está organizado em 03 (três) módulos, 

independentes entre si, a saber: 

 

I. Módulo I: Conhecimentos de Língua Portuguesa; 

II. Módulo II: Conhecimentos de Matemática e 

 

CAPÍTULO VII 

DAS INSCRIÇÕES 

 

Art. 11º – As inscrições serão abertas a cada início de semestre letivo, por meio de Edital. 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS COMPETÊNCIAS 

 

Art. 12º - São envolvidos nas ações do Programa de Nivelamento: 

I. Coordenador de Curso de Graduação; 

II. Docentes; e 

III. Discentes 

 

Art. 13º - Compete ao Coordenador do Curso de Graduação: 

I. Assegurar o bom desenvolvimento do programa; 

II. Encaminhar ao Programa os alunos que dele necessitem, de acordo com análise do 

processo seletivo, informações de professores ou por orientação do Núcleo de Atendimento 

Psicopedagógico. 

III. Identificar as necessidades de recursos materiais e humanos para o bom 

desenvolvimento do programa, coordenando ações para supri-las; 

IV. Promover a ação continuada do programa por meio da ação-reflexão-ação; 

V. Analisar e aprovar as atividades acadêmicas propostas pelos docentes; 

VI. Reunir dados e elaborar relatórios estatísticos para apresentar à Diretoria Acadêmica. 

 

Art. 14º - Serão envolvidos no Programa de Nivelamento, tanto os docentes ministrantes dos 

Componentes Curriculares do Curso de Graduação, quanto o docente do Programa de 

Nivelamento, competindo-lhes as seguintes atribuições: 
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I. Docente do Componente Curricular do Curso de Graduação: 

a) incentivar os alunos a participarem do programa de nivelamento, informando seus 

benefícios e o quanto poderá contribuir para o seu bom desempenho acadêmico; 

b) encaminhar alunos ao Coordenador do Curso a fim de inseri-lo no Programa, 

apresentando suas observações e diagnósticos; 

c) avaliar os alunos participantes do Programa, apontando seus avanços e necessidades. 

 

II. Docente do Programa de Nivelamento: 

a) conduzir as aulas e respectivas atividades, de acordo com os objetivos do programa e 

considerando o perfil dos alunos e o programa de disciplinas.  

b) promover metodologias diferenciadas, com vistas ao melhor desempenho dos discentes; 

c) avaliar o desempenho dos alunos, elaborando relatórios de desenvolvimento e 

aproveitamento das turmas; 

d) colaborar com a Coordenação do Curso, no que for necessário. 

e) entregar, com antecedência às aulas o Plano de Ensino e Plano de Aulas, bem como as 

Atividades extraclasses. 

III. Discentes: 

a) inscrever-se, obedecendo a datas propostas Edital do Programa de Nivelamento; 

b) frequentar 75% (setenta e cinco por cento), no mínimo, da carga horária proposta; 

c) obedecer a prazos prefixados para entrega de atividades acadêmicas e de provas. 

d) alcançar 60% de aproveitamento no computo geral das atividades avaliativas. 

 

CAPÍTULO IX 

DA AVALIAÇÃO 

 

Art. 15º - A participação nas avaliações será obrigatória a todos os discentes participantes 

do Programa de Nivelamento. 

Art. 16º.- Haverá, obrigatoriamente, 01 (uma) avaliação escrita, individual e sem consulta ao 

final de cada encontro e 01(uma) avaliação em formato estipulado pelo docente, em Plano de 

Ensino, correspondentes a cada período de estudo á distância. 

§ 1º - As notas serão graduadas de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, permitindo-se 

fracionamentos. 

§ 2º - Ao aluno que, não comparecer a avaliação será atribuída nota 0 (zero). 

§ 3º - A nota final do aluno em cada módulo, verificada ao término de cada período, será 

obtida através da média aritmética simples entre as notas para verificação de aproveitamento. 
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§ 4º - Os módulos do Programa de Nivelamento não contemplam justificativas de faltas ou 

licenças especiais e nem reposição de aulas a que o aluno tenha faltado, seja qual for o motivo, 

não cabendo eventuais responsabilidades à FST. 

Art. 17º - Para obter aprovação no módulo o aluno deverá, respeitando os limites mínimos 

de frequência, obter a média final igual ou superior a 6,0 (seis), sendo considerado reprovado 

aquele que não a obtiver. 

§ Único - O acadêmico não poderá requerer a revisão de sua prova. 

 

CAPÍTULO X 

DA CERTIFICAÇÃO 

 

Art. 18º - Ao participante do Programa de Nivelamento será ofertado Certificação do Módulo 

cursado, desde que tenha cumprido com as seguintes exigências: 

 

I. Discente Voluntário: 

a) Participação nas avaliações de aprendizagem; 

b) Frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) na parte presencial do Módulo; 

c) Média de aproveitamento igual ou superior a 6,0 (seis). 

 

II. Discente Convocado: 

d) Participação nas avaliações de aprendizagem; 

e) Frequência mínima de 80% (oitenta por cento) na parte presencial do Módulo; 

f) Média de aproveitamento igual ou superior a 6,0 (seis). 

§ Único - Não será certificado o aluno que participar pela segunda vez do Programa de 

Nivelamento. 

 

CAPÍTULO XI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 19º - Este Regimento entra em vigor na data de aprovação  

 

 

AMANDA DE SOUZA ESTALD 

DIRETORA GERAL DA FACULDADE SANTA TERESA 
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REGULAMENTO GERAL REPRESENTANTE DISCENTE 

 

OBJETIVO GERAL 

              Desenvolver o estudo preparando e oportunizando o aluno para o exercício da 

liderança. Dessa forma espera-se que através da prática com variadas situações possibilite a 

vivência da democracia e seu exercício através de sua representatividade. Estimular a 

participação, iniciativa, mobilização, criatividade e outros componentes da prática da gestão 

democrática com noções de cidadania e participação política de forma organizada. 

 

ART. 1º - Poderão se candidatar a Representante de turma e Vice Representante o aluno 

devidamente matriculado na turma, mediante preenchimento de ficha de inscrição, no período 

estabelecido, condizendo com as datas divulgadas no cronograma acadêmico. 

ART. 2º - O Representante de Turma forma uma chapa que será escolhida por eleição 

secreta, na qual os alunos interessados se candidatam. 

I. Os demais colegas de classe e os próprios candidatos votam naqueles que melhor 

possam representar a turma. Assim a chapa vencedora será a que obtiver maior número de 

votos. 

II. A eleição poderá se dá por aclamação desde que não haja mais de uma chapa 

concorrendo   

III. Os representantes devem manter seus dados atualizados, comunicando quaisquer 

alterações. 

ART. 3º - O tempo da gestão do representante e do vice tem duração de 1 semestre 

prorrogado por mais um semestre. 

ART. 4º - O Representante poderá participar nas eleições seguintes, por mais um semestre. 

Essa reeleição poderá ocorrer apenas uma vez, de modo a permitir o surgimento de novas 

lideranças. 

ART. 5º - O representante de turma poderá ser qualquer um dos alunos eleito pelos colegas 

para representá-los. O aluno escolhido para representar a turma recebe a maioria dos votos, de 

confiança, para exercer a função. 

ART. 6º - Para candidatarem a função de Representantes de turma os alunos deverão 

atender às seguintes condições: 

I - Estarem regularmente matriculados na turma; 
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II- Terem disponibilidade para o exercício das funções; 

III- Não estarem respondendo a processo disciplinar; 

IV- Conhecer o calendário acadêmico. 

ART. 7 º São atribuições dos Representantes de turma: 

I - Representar sua turma perante a Direção; Coordenação de Curso e o Colegiado 

Discente, Diretoria de Ensino; 

II- Estimular a cooperação entre alunos e entre professores e alunos; 

III- Encaminhar e discutir com a Direção, Coordenação de Curso; Diretoria de Ensino e 

Colegiado Discente as reivindicações ou reclamações da turma; 

 

ART. 8 - Representante perderá o mandato: 

I. Por renúncia; 

II. Por perda de vínculo com a instituição; 

III. No caso de adotar comportamento considerado inadequado com sua turma, com outros 

alunos, com a Direção, Coordenação de Curso, Diretoria de Ensino, com o corpo docente ou 

corpo técnico-administrativo da instituição 

IV. Se faltar com os deveres previstos neste guia ou no Regimento da FACULDADE SANTA 

TERESA; 

V. No caso de conflito com sua própria turma; 

VI. No caso de receber qualquer das penalidades previstas no Regimento da FACULDADE 

SANTA TERESA; 

VII. Por pedido expresso dos alunos da turma, assinado pela maioria absoluta; 

 

ART. 9 - Substituição em caso perda de mandato: 

I - Em caso de perda de mandato, será realizada nova eleição, garantindo a 

representatividade da turma no diálogo institucional. 

Art. 10 – Do processo eleitoral: 

I – O processo eleitoral dos representantes discentes deverá ser presidido pelo coordenador 

de curso que procederá ao registro das candidaturas e lavrará a ata de eleição. 

 

 

AMANDA DE SOUZA ESTALD 

DIRETORA GERAL DA FACULDADE SANTA TERESA 
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REGULAMENTO DOS ESTÁGIOS CURRICULARES OBRIGATÓRIOS E NÃO-

OBRIGATÓRIOS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA FACULDADE SANTA TERESA 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º O presente Regulamento fixa diretrizes e normas básicas para o funcionamento do 

estágio curricular obrigatório e não-obrigatório dos cursos de Graduação da Faculdade SANTA 

TERESA, em conformidade com a Lei n.º 11.788, de 25 de setembro de 2008.  

 

CAPÍTULO II 

DO CONCEITO E CARACTERIZAÇÃO DO ESTÁGIO CURRICULAR 

Art. 2º O estágio curricular, que se constitui num processo educativo de aprendizagem e de 

formação profissional, compreende o estágio obrigatório e o não-obrigatório e efetiva-se 

mediante atividades de aprendizagem social, profissional e cultural, proporcionadas ao 

estudante pela participação em situações reais de vida e trabalho de seu meio, sendo realizado 

na comunidade em geral ou junto a pessoas jurídicas de direito público e privado, sob 

responsabilidade e coordenação da Faculdade SANTA TERESA.  

§ 1º O estágio curricular obrigatório é aquele definido como tal no projeto pedagógico do 

curso, cuja carga horária é requisita para aprovação e obtenção de diploma, decorrente da 

natureza da qualificação profissional, a ser planejado, executado, acompanhado e avaliado em 

conformidade com regulamento específico, aprovado pelas instâncias internas competentes e 

obedecer às normas emanadas da legislação específica, do Estatuto e Regimento Geral da 

Faculdade SANTA TERESA.  

§ 2º O estágio curricular não-obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, de 

acordo com o projeto pedagógico do curso, acrescida à carga horária regular e obrigatória, a ser 

realizado em local de interesse do estudante e, de acordo com suas peculiaridades, pode dar 

direito a comprovante de atividades complementares, desde que devidamente regulamentado 

pelo Colegiado de Curso.  

Art. 3º O estágio, tanto na hipótese do § 1º quanto do § 2º do art. 2º deste regulamento, não 

cria vínculo empregatício de qualquer natureza, observados os seguintes requisitos:  

I – Matrícula e frequência regular do estudante em curso de graduação e atestado pela 

instituição de ensino;  
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II – Celebração de termo de compromisso entre o estudante, a parte concedente do estágio 

e a instituição de ensino;  

III – compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no 

termo de compromisso.  

§ 1º O estágio, como ato educativo escolar supervisionado, deve ter acompanhamento 

efetivo pelo professor orientador da instituição de ensino e por supervisor da parte concedente, 

comprovado por vistos nos relatórios dos estagiários.  

§ 2º O descumprimento de qualquer dos incisos deste artigo ou de qualquer obrigação 

contida no termo de compromisso caracteriza vínculo de emprego do estudante com a parte 

concedente do estágio para todos os fins da legislação trabalhista e previdenciária.  

Art. 4º É facultado à FACULDADE SANTA TERESA celebrar com entes públicos e privados 

convênio de concessão de estágio, nos quais se explicitem o processo educativo compreendido 

nas atividades programadas para seus estudantes e as condições de que tratam o s arts. 6º a 14 

Lei n.º 11.788, de 25 de setembro de 2008.  

Parágrafo único. A celebração de convênio de concessão de estágio entre a FACULDADE 

SANTA TERESA e a parte concedente não dispensa a celebração do termo de compromisso.  

 

CAPÍTULO III 

DA COORDENAÇÃO GERAL DOS ESTÁGIOS E ATRIBUIÇÕES DO NÚCLEO DE 

COORDENAÇÃO DE ESTÁGIOS. 

Art. 5º Os estágios nos cursos de graduação estão vinculados à Direção Acadêmica, 

assessorada pela Diretoria e Coordenações de cursos.  

Art. 6º O NÚCLEO DE COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR é o setor de apoio e 

assessoria ao desenvolvimento dos estágios curriculares obrigatórios e não-obrigatórios da 

FACULDADE SANTA TERESA, no que se refere, em especial, aos aspectos administrativos.  

Art. 7º Compete ao Núcleo de Coordenação de Estágio Curricular:  

I – Zelar pelo cumprimento desta resolução, prestando assessoria e serviços 

administrativos, sempre que necessário, aos coordenadores de curso e professores-orientadores 

de estágio;  

II – Zelar para que os estágios curriculares sejam realizados em locais que tenham efetivas 

condições de proporcionar aos estagiários experiências profissionais ou de desenvolvimento 

sociocultural e científico;  

III – Elaborar o Termo de Compromisso de Estágio, mediante informações fornecidas, no 

Plano de Atividades, pelas organizações concedentes de estágio e estagiário;  

IV – Elaborar e dar os devidos encaminhamentos aos instrumentos de avaliação dos 

estágios não- obrigatórios;  
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V – Representar a FACULDADE SANTA TERESA perante agente de integração e 

organizações concedentes de estágio;  

VI – Manter atualizadas a documentação e legislação educacional pertinentes aos estágios 

curriculares;  

VII – Deliberar, conjuntamente com a Direção Acadêmica, Diretoria de Ensino e 

Coordenação de Cursos, sobre assuntos inerentes aos estágios;  

VIII – Comunicar à parte concedente do estágio, o planejamento do período letivo, as datas 

de realização de avaliações escolares ou acadêmicas.  

 

CAPÍTULO IV 

DO ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO 

Art. 8º Compete às coordenações de curso e/ou de estágios, em articulação com o 

colegiado do curso respectivo, a coordenação dos estágios, bem como regulamentar e organizar 

o estágio curricular obrigatório de forma a assegurar:  

I – Seleção dos campos de estágio;  

II – Formalização do estágio, mediante encaminhamento ao NÚCLEO DE COORDENAÇÃO 

DE ESTÁGIO CURRICULAR para celebração do termo de compromisso com a unidade 

concedente de estágio; 

III - encaminhamento formal do estagiário aos campos de estágio selecionados, mediante 

carta de apresentação e/ou demais documentos/formulários necessários;  

IV – Planejamento, desenvolvimento E avaliação das atividades;  

V – Avaliação global do estágio nos campos e no curso.  

§ 1º Para melhor organização e planejamento, as atividades de estágio devem ser 

programadas por meio de plano de atividades de estágio, elaborados por estagiários, 

devidamente orientados pelos supervisores/orientadores, de acordo com o regulamento de 

estágios do respectivo curso.  

§ 2º O acompanhamento e a avaliação do estágio devem ser periódicos e obedecer ao 

regulamento próprio do curso, observando-se:  

a) a qualidade da formação acadêmico-profissional;  

b) a atuação dos estagiários e supervisores/orientadores;  

c) as condições do campo para o desenvolvimento do estágio;  

d) a efetiva visita in loco.  

Art. 9º Para fins de aproveitamento de créditos, é vedada a equivalência entre estágio 

curricular obrigatório e não-obrigatório.  
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CAPÍTULO V 

DO ESTÁGIO CURRICULAR NÃO-OBRIGATÓRIO 

 

Art.10º. Compete às coordenações de curso e/ou de estágios a coordenação dos estágios 

não- obrigatórios, assessoradas pelo NÚCLEO DE COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO 

CURRICULAR.  

§ 1ºPara melhor organização e planejamento, as atividades de estágio devem ser 

programadas por meio de plano de atividades, elaborado pelo estagiário, devidamente orientado 

pelo orientador, de acordo com roteiro padrão disponível no NÚCLEO DE COORDENAÇÃO DE 

ESTÁGIO CURRICULAR e na Coordenação do respectivo curso.  

§ 2ºA avaliação do estágio deve ser periódica e obedecer à normatização do próprio do 

curso ou do NÚCLEO DE COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR, observando-se:  

a) a qualidade da formação acadêmico-profissional;  

b) a atuação dos estagiários e supervisores/orientadores;  

c) as condições do campo para o desenvolvimento do estágio.  

§ 3ºCada curso define o semestre ou disciplinas/área de conhecimento a partir do qual pode 

ser realizado estágio curricular não-obrigatório.  

 

Art. 11º. São atribuições do coordenador do curso, no âmbito dos estágios curriculares não-

obrigatórios:  

I – Definir, em conjunto com o colegiado do Curso, a organização dos estágios no Projeto 

Pedagógico do Curso ou sua reestruturação;  

II – Fornecer as informações necessárias ao adequado desenvolvimento do estágio ao 

NÚCLEO DE COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR;  

III – prestar informações ao NÚCLEO DE COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR 

quanto às atividades que podem ser desenvolvidas pelos estagiários e os pré-requisitos 

específicos para desenvolvimento de estágio relativo ao curso que coordena.  

 

CAPÍTULO VI 

DOS AGENTES DE INTEGRAÇÃO 

Art. 12º. A FACULDADE SANTA TERESA e as partes concedentes de estágio podem, a seu 

critério, recorrer a serviços de agentes de integração, públicos e privados, mediante condições 

acordadas em instrumento jurídico apropriado, devendo ser observada, no caso de contratação 

com recursos públicos, a legislação que estabelece as normas gerais de licitação.  

§ 1º Cabe aos agentes de integração, como auxiliares no processo de aperfeiçoamento do 

estágio:  
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I – Identificar oportunidades de estágio;  

II – Ajustar suas condições de realização;  

III – Fazer o acompanhamento administrativo;  

IV – Encaminhar negociação de seguros contra acidentes pessoais;  

V – Cadastrar os estudantes.  

§ 2º É vedada a cobrança de qualquer valor dos estudantes, a título de remuneração pelos 

serviços referidos nos incisos deste artigo.  

§ 3º Os agentes de integração serão responsabilizados civilmente se indicarem estagiários 

para a realização de atividades não compatíveis com a programação curricular estabelecida para 

cada curso, assim como estagiários matriculados em cursos ou instituições para as quais não há 

previsão de estágio curricular.  

Art. 13º. O local de estágio pode ser selecionado a partir de cadastro de partes cedentes, 

organizado pelas instituições de ensino ou pelos agentes de integração  

 

CAPÍTULO VII 

DA ORGANIZAÇÃO CONCEDENTE DE ESTÁGIO 

Art. 14º. São organizações concedentes de estágio instituições públicas, privadas e não-

governamentais, bem como profissionais liberais de nível superior devidamente registrados em 

seus respectivos conselhos de fiscalização profissional, que devem:  

I – Apresentar condições necessárias para o desenvolvimento das atividades de estágio e 

proporcionar experiências práticas para que o estagiário possa vivenciar o processo de 

intervenção interdisciplinar e as experiências político-pedagógicas e tecnológicas na área de sua 

formação.  

II – Reconhecer o estagiário como educando, considerando-o sujeito em processo de 

formação e qualificação;  

III- atentar para que se obedeça às normas prescritas na legislação geral e específica de 

cada curso.  

Parágrafo único. Deve ser dada prioridade aos campos de estágio que, pela abrangência, 

qualidade, complexidade e pluralidade de ação, permitam a vivência da interdisciplinaridade e de 

atividades multiprofissionais, bem como a proposição e fortalecimento de políticas públicas e 

projetos de interesse social.  

Art. 15º. Antes de iniciar o estágio, deve ser formalizado o Termo de Compromisso para 

cada estagiário, assinado por este e pelo representante da organização concedente de estágio, 

com anuência do NÚCLEO DE COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR.  
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Parágrafo único. Os documentos de estágio são fornecidos ao estagiário pelo NÚCLEO DE 

COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR e/ou Coordenação do Curso, cabendo a este 

devolvê-los ao setor responsável no prazo estabelecido e devidamente assinados.   

Art. 16º. Os casos omissos a este Regulamento serão deliberados pelo Conselho Maior da 

Faculdade SANTA TERESA 

 

 

AMANDA DE SOUZA ESTALD 

DIRETORA GERAL DA FACULDADE SANTA TERESA 
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REGULAMENTO DO COLEGIADO DE CURSO DA FACULDADE SANTA TERESA 

 

TÍTULO I 

DA NATUREZA E DAS FINALIDADES 

CAPÍTULO I 

Da Natureza e das Finalidades 

 

Art. 1º - O Colegiado de Curso é órgão normativo, deliberativo, executivo e consultivo, que 

será constituído para cada um dos cursos superiores da Faculdade SANTA TERESA, e que 

exerce as atribuições previstas neste Regulamento Interno, subordinando-se ao Conselho Maior 

da FST. 

 

TÍTULO II 

DA CONSTITUIÇÃO E DAS ATRIBUIÇÕES 

 

CAPÍTULO II 

Da Constituição 

 

Art. 2º - O Colegiado do Curso será constituído de: 

I – Pelo Coordenador do Curso; 

II – Por professores do corpo docente do curso, designados por portaria emitida no semestre 

em curso; 

III – por 01 (um) discente, do curso, eleito por seus pares. 

 

Art. 3º - A indicação dos representantes dos colegiados de Curso será feita através de 

eleição, por seus pares, para um mandato de 02(dois) anos, e os discentes com mandato de 01 

(um) ano, com possibilidade de recondução. 

 

Art. 4º - Caberá a Diretoria de Ensino emitir junto a Direção o ato formal de constituição do 

Colegiado de Curso. 

 

Art. 5º - A representação dos discentes será eleita pelos acadêmicos do curso de 



186 

 

Graduação, dentre os estudantes que tenham cumprido, pelo menos 1(um) semestre da 

carga horária obrigatória do Curso, sendo designada através da Coordenação do Curso. 

 

Art. 6º - O Coordenador do Curso será o Presidente nato do Colegiado do Curso com 

mandato de 02 (dois) anos, permitida a recondução, enquanto se mantiver na função de 

Coordenador. 

 

CAPÍTULO II 

Das Atribuições do Colegiado e Seus Presidentes 

 

Art. 7º - São atribuições do Colegiado do Curso de Graduação: 

 

I – Apreciar e autorizar as modificações propostas pelo NDE (Núcleo Docente Estruturante), 

sempre que houver necessidade, o Projeto Pedagógico de Curso - PPC, em todos os seus 

aspectos; 

II – Analisar e aprovar os planos de ensino e as matrizes de conteúdo dos componentes 

curriculares do curso, propondo alterações quando necessárias com a participação da Diretoria 

de Ensino; 

III – estabelecer formas de acompanhamento e avaliação do curso, em articulação com a 

Comissão Própria de Avaliação (CPA), inclusive acompanhando e auxiliando na divulgação dos 

resultados; 

IV – Elaborar proposta do calendário acadêmico anual do curso, encaminhando para a 

Direção Geral e Diretoria de Ensino, que unificará as informações; 

V – Apreciar convênios, no âmbito acadêmico, referentes ao curso, encaminhados para 

parecer ao Departamento jurídico da IES; 

VI – Decidir, em primeira instância, sempre que houver necessidade, questões 

apresentadas por docentes e discentes; 

VII – analisar os casos de infração disciplinar e, quando necessário, encaminhar ao Órgão 

competente; 

VIII – propor e/ou avaliar as atividades extracurriculares necessárias para o bom 

funcionamento do curso, registrando-as em formulários próprios; 

IX – Apresentar a Diretoria de Ensino regulamentos específicos do Curso referentes às 

Atividades Complementares, Estágios Curriculares e Trabalhos de Conclusão de Curso; 

X – Avaliar, fixar normas e promover a integração dos componentes curriculares do 

curso, visando garantir-lhe a qualidade didático-pedagógica e a interdisciplinaridade; 

XI – exercer a fiscalização e o controle do cumprimento de suas decisões; 
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XII – solucionar os casos omissos neste Regulamento e as dúvidas que porventura 

Surgirem na sua aplicação. 

Art. 8º - Compete ao Presidente do Colegiado de Curso: 

 

I – Convocar e presidir as reuniões, com direito a voto de qualidade; 

II – Representar o Colegiado junto aos demais órgãos da Faculdade SANTA TERESA; 

III – executar as deliberações do Colegiado; 

IV - Designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida pelo 

Colegiado, quando for o caso; 

V – Promover a integração com os Colegiados dos demais cursos; 

VI - Exercer outras atribuições previstas em lei, neste Regulamento e nas demais normas da 

FACULDADE SANTA TERESA. 

 

Parágrafo Único: na ausência do Coordenador de Curso, a presidência do colegiado será 

exercida pelo representante docente mais antigo do Curso. 

 

CAPÍTULO III 

DAS REUNIÕES DO COLEGIADO 

 

Art. 14 - O Colegiado do Curso se reunirá, em sessão plena, independente de convocação, 

duas vezes a cada semestre, em horário a ser definido pelos membros, sendo que as reuniões 

terão a duração máxima de 02 (duas horas); 

 

Parágrafo único: Excepcionalmente este horário poderá ser prorrogado por mais 30 (trinta) 

minutos a requerimento de um dos membros do Colegiado; ocorrendo o impedimento, por 

motivo de força maior, a reunião será realizada no primeiro dia útil a seguir, no mesmo horário, 

independente de convocação. 

 

Art. 15 - As reuniões extraordinárias do Colegiado serão convocadas por escrito pelo 

Coordenador do Curso, por iniciativa própria ou atendendo ao pedido de, pelo menos, um terço 

dos membros, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, mencionando-se o 

assunto que deverá ser tratado. 

Parágrafo único: Em caso de urgência ou excepcionalidade, o prazo de convocação previsto 

no artigo 15, poderá ser reduzido e omitido à indicação de pauta, devendo a medida ser 

justificada no início da reunião. 
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Art. 16 - A pauta da reunião será organizada pelo Coordenador do Curso. 

 

Art. 17 - Os membros do Colegiado poderão sugerir a inclusão, a alteração ou a retirada de 

assunto em pauta, que se aprovado pelo Colegiado, constituirá a ordem do dia desta reunião, ou 

de reuniões seguintes. 

 

Art. 18 - No Expediente o Coordenador dará ciência de todos os documentos e 

correspondências. 

 

Art. 19 - Durante o expediente, os membros do Colegiado poderão usar a palavra, versando 

sobre assuntos tratados no expediente, sendo que cada membro terá o tempo máximo de uso 

da palavra de 05 (cinco) minutos, para discutir exclusivamente sobre o assunto em pauta; 

 

Art. 20 - O Colegiado do Curso funcionará com a presença da maioria absoluta dos seus 

membros.  

 

Parágrafo Único: As deliberações serão tomadas por maioria dos membros presentes, 

exceto nos casos especiais previstos no Regimento Geral da FACULDADE SANTA TERESA. 

 

Art. 21 - As reuniões obedecerão ao que prescreve o Regimento Geral da FACULDADE 

SANTA TERESA. 

 

Art. 22 - O comparecimento às reuniões do Colegiado será obrigatório e preferencial em 

relação a qualquer outra atividade administrativa, de ensino, pesquisa ou extensão universitária. 

 

Art. 23 - As votações serão simbólicas, podendo também ser usadas votações nominais. 

Parágrafo Único: Havendo voto vencido, far-se-á menção sobre o mesmo na ata. 

 

Art. 24 - Antes do início da votação de qualquer matéria, poderá ser concedida vista a 

Membro do Colegiado que a solicitar, devendo o processo ser devolvido à Secretaria uma (01) 

semana após. 

 

Art. 25 - A reunião do Colegiado poderá ser suspensa ou encerrada por: 

I – Conveniência da ordem; 

II – Falta de “quórum” para deliberações; 

III – Falta de matéria a ser discutida. 
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Art. 26 - Os casos omissos serão resolvidos pelo próprio Colegiado, com anuência da 

direção Geral. 

 

Art. 27 - O presente regulamento terá vigência a partir da data de sua aprovação. 

 

 

 

AMANDA DE SOUZA ESTALD 

DIRETORA GERAL DA FACULDADE SANTA TERESA 
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REGULAMENTO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DA FACULDADE SANTA 

TERESA 

 

CAPÍTULO I 

Das considerações preliminares 

Art. 1º. O presente Regulamento disciplina as atribuições e o funcionamento do Núcleo 

Docente Estruturante – NDE – dos Cursos Superiores Tecnológicos, de Bacharelado e 

Licenciaturas da Faculdade Santa Teresa - FST.  

Art. 2º. O Núcleo Docente Estruturante – NDE – é o Órgão Consultivo responsável pela 

concepção, consolidação e atualização do Projeto Pedagógico dos Cursos e de suas 

atualizações periódicas. 

 

CAPÍTULO II 

Das Atribuições 

Art. 3º. São atribuições do Núcleo Docente Estruturante:  

a) elaborar, acompanhar a execução, propor alterações no Projeto Pedagógico do Curso 

e/ou estrutura curricular e disponibilizá-lo à comunidade acadêmica do curso para apreciação;  

b) avaliar, constantemente, a adequação do perfil profissional do egresso do curso;  

c) zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades acadêmicas;  

d) indicar, formas de incentivo ao desenvolvimento de atividades de iniciação científica e 

extensão oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho e 

afinadas com as políticas pública relativas à área do conhecimento;  

e) zelar pelo cumprimento das diretrizes curriculares nacionais para o curso de graduação;  

f) propor, no PPC, procedimentos e critérios para a autoavaliação do curso;  

g) propor os ajustes no curso a partir dos resultados obtidos no autoavaliação e na avaliação 

externa;  

h) convidar consultores ad hoc para auxiliar nas discussões do projeto pedagógico do curso;  

i) levantar dificuldades na atuação do corpo docente do curso, que interfiram na formação do 

perfil profissional do egresso;  

j) propor programas ou outras formas de capacitação docente, visando formação 

continuada.  
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CAPÍTULO III 

Da Constituição 

 

Art.4º. O Núcleo Docente Estruturante será constituído:  

a) por, no mínimo, cinco (5) professores pertencentes ao corpo docente do curso, incluído o 

coordenador do curso, como seu presidente;  

b) por, pelo menos, sessenta por cento (60%) dos membros com titulação acadêmica de 

Mestre e/ou Doutor;  

§ 1°. Todos os membros deverão em regime de trabalho de tempo parcial ou integral, e pelo 

menos vinte por cento (20%) em tempo integral. 

§ 2°. O Núcleo Docente Estruturante deverá ser constituído por membros do corpo docente 

do curso, que exerçam liderança acadêmica no âmbito do mesmo, percebida na produção de 

conhecimentos na área, no desenvolvimento do ensino, e em outras dimensões entendidas 

como importantes pela instituição, e que atuem sobre o desenvolvimento do curso.  

Art. 5º. A indicação dos representantes docentes será feita pelo Colegiado de Curso, e 

tomando como base os critérios definidos no Art. 4°.  

Parágrafo único. Sendo o Núcleo Docente Estruturante um grupo de acompanhamento, 

seus membros devem permanecer por quatro (4) anos, com possibilidade de recondução, e 

adotada estratégia de renovações parciais, manutenção de 60% dos membros até o ato 

regulatório seguinte, para assegurar a continuidade das ações desenvolvidas para o 

acompanhamento e contínua melhoria do curso. 

 

CAPÍTULO IV 

Das Atribuições do Presidente 

Art. 6°. Compete ao Presidente do Núcleo Docente Estruturante:  

a) convocar e presidir as reuniões, com direito a voto, inclusive de qualidade;  

b) representar o NDE junto aos órgãos da instituição;  

c) encaminhar as deliberações do Núcleo;  

d) designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidido pelo NDE e um 

representante do corpo docente para secretariar e lavrar atas;  

e) coordenar e promover a integração com os demais colegiados e setores da Instituição.  

 

Parágrafo único. Na ausência ou impedimento eventual do Coordenador do Curso, a 

presidência do Núcleo Docente Estruturante será exercida por docente por ele indicado. 
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Art. 7°. O Núcleo Docente Estruturante reunir-se-á, ordinariamente por convocação de 

iniciativa de seu Presidente, uma (1) vez por semestre, no início do período letivo, e, 

extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente ou pela maioria de seus membros 

titulares.  

Art. 8º. Todo membro do Núcleo Docente Estruturante tem direito à voz e voto, cabendo ao 

Presidente o voto de qualidade.  

Art. 9°. Observar-se-á nas votações os seguintes procedimentos:  

a) em todos os casos a votação é em aberto;  

b) qualquer membro do Núcleo Docente Estruturante pode fazer consignar em ata 

expressamente o seu voto;  

c) nenhum membro do Núcleo Docente Estruturante deve votar ou deliberar em assuntos 

que lhe interessem pessoalmente;  

d) não são admitidos votos por procuração.  

Art. 10. Após cada reunião lavrar-se-á a ata, que será discutida e votada na reunião 

seguinte e, após aprovação, subscrita pelo presidente e membros presentes.  

Art. 11. As decisões do Núcleo Docente Estruturante serão tomadas por maioria simples de 

votos, com base no número de presentes, e encaminhadas à análise e deliberação do Colegiado 

de Curso. 

Art. 12. O membro que, por motivo de força maior, não puder comparecer à reunião 

justificará a sua ausência antecipadamente ou imediatamente após cessar o impedimento.  

Parágrafo único. O membro que faltar, sem justificativa aceita, a duas (2) reuniões 

seguidas ou a quatro (4) alternadas, no período de doze (12) meses, será destituído de sua 

função. 

CAPÍTULO VI 

Das Disposições Finais 

Art. 13. Os casos omissos serão resolvidos pela Direção Geral ou órgão superior de acordo 

com a competência dos mesmos.  

Art. 14. O presente Regulamento entra em vigor após aprovação do Conselho Maior.  

Legislação Núcleo Docente Estruturante (anexadas)  

- Parecer CONAES n° 4, de 17 de junho de 2010, homologado em 27/7/2010.  

- Resolução nº 1, de 17 de junho de 2010.  

- Despacho do Ministro, em 26 de julho de 2010, DOU nº 142, de 27.07.2010, Seção 1, 

página 14. 

AMANDA DE SOUZA ESTALD 

DIRETORA GERAL DA FACULDADE SANTA TERESA 



193 

 

 

 

 

REGULAMENTO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

REGULAMENTO      

 

I - Do Horário de Funcionamento 

Art. 1º. Os Laboratórios de Informática funcionam de segunda-feira a sexta-feira, das 17:00 

as 22:45 e nos sábados de 08:00 as 12:00, durante o período letivo regular. Os horários poderão 

ser alterados, e flexíveis para o laboratório móvel, a bem da comunidade, por ato da direção da 

Faculdade SANTA TERESA. 

II - Dos Usuários 

Art 2º. Enquadra-se como usuário do Laboratório de Informática todo e qualquer integrante 

do corpo docente, discente (regularmente matriculado) e funcional da Faculdade SANTA 

TERESA, sendo o Laboratório de Informática de uso exclusivo destes. A interrupção de vínculo 

com a Faculdade SANTA TERESA acarreta a consequente e imediata perda do direito de 

utilização do Laboratório de Informática. 

III - Das Reservas 

Art 3º. Nos horários reservados para a utilização dos Laboratórios de Informática por parte 

do corpo docente, para aulas curriculares ou esporádicas, é vedada a utilização concomitante da 

mesma sala por outros usuários.  

Art 4º. Os professores que desejarem utilizar o Laboratório de Informática para atividades 

acadêmicas devem efetuar reservas, com antecedência mínima de 24 horas, em formulário 

próprio junto aos funcionários do Suporte. 

IV - Da Utilização 

Art 5º. O Laboratório de Informática deve ser utilizado único e tão somente para atividades 

acadêmicas ligadas ao ensino, pesquisa e extensão. É vedada a sua utilização para fins não 

relacionados à atividade acadêmica.  

Art 6º. Os usuários que incorrerem em tal situação estão sujeitos a sansões e penalizações 

previstas no item X. O usuário é responsável, durante a sua utilização, dos recursos do 

Laboratório de Informática.  

Art 8º. O funcionário responsável deverá ser informado de qualquer anormalidade ocorrida 

durante a utilização dos recursos computacionais. O professor deve orientar os alunos para que 

deixem o ambiente limpo, organizado e com todos os recursos computacionais devidamente 

desligados, após o término das atividades acadêmicas. 
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Art 9º. Cada usuário recebe uma conta no servidor, com a respectiva senha pessoal e 

intransferível, que provê acesso e espaço em disco para gravação de arquivos. 

V - Dos Deveres 

Art. 10º. É dever de todo usuário do Laboratório de Informática zelar pelas instalações e 

recursos computacionais compostos de hardware, software e respeitar os funcionários do 

Laboratório de Informática. 

VI - Das Proibições 

Art. 11º. Fica expressamente proibido no âmbito do Laboratório de Informática da Faculdade 

SANTA TERESA: 

a) acessar, modificar ou distribuir materiais de ação ofensiva racial, social ou religiosa; 

b) acessar, modificar ou distribuir materiais de conteúdo adulto/pornográfico; 

c) usar vocabulário de baixo calão/ofensivo; 

d) utilizar sites ou salas de bate-papo, ICQ, MSN Messenger e assemelhados; 

e) Utilizar Jogos eletrônicos - salvo utilizados em atividades acadêmicas devidamente 

autorizadas; 

f) violar direitos autorais/propriedade intelectual; 

g) Propaganda político/partidária;  

h) Comer, beber ou portar alimentos; 

i) fumar ou conduzir cigarros e assemelhados acessos; 

j) utilizar equipamentos de comunicação como telefones celulares; 

k) perturbar o ambiente com brincadeiras e algazarras; 

l) praticar atividades que afetem ou coloquem em risco as instalações e/ou os recursos 

computacionais; 

m) praticar atividades que promovam o desperdício de recursos de energia e 

computacionais;  

n) Instalação ou desinstalação de softwares e hardware nos equipamentos do laboratório; 

o) Atos de vandalismo digital, tais como quebra de privacidade, invasões internas e 

externas, captura de senhas e pirataria de software; 

p) abrir, modificar, consertar ou reconfigurar a configuração dos recursos computacionais; 

q) Utilização de usuário e senha alheia; 

r) permanecer nas salas administrativas do Laboratório de Informática, salvo quando 

solicitado ou necessário. 

VII - Da Segurança lógica dos dados 

Art. 12º. O Suporte não se responsabiliza pela integridade dos arquivos gravados nos 

servidores, devendo cada usuário ser responsável pela cópia de segurança dos seus arquivos. 
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VIII - Da Conduta 

Art. 13º. É de responsabilidade dos funcionários responsáveis pelo Laboratório de 

Informática manter a disciplina e ordem no Laboratório de Informática.  

Art. 14º. Durante a utilização do mesmo para atividades acadêmicas esta responsabilidade 

decai sobre o professor responsável pela atividade.  

Art. 15º. O Laboratório de Informática é um local de estudo e, portanto, devem ser 

observadas a ordem e o silêncio.  

Art. 16º. Qualquer conduta indevida deve ser comunicada aos responsáveis pelo Laboratório 

de Informática, através de memorando interno, com provas anexadas para providência de 

medidas cabíveis. 

IX - Das Punições 

Art. 17º. O não cumprimento das normas deste regulamento aqui especificadas será 

penalizado de acordo com a sua gravidade conforme descrito abaixo e pelo ressarcimento de 

prejuízos e danos causados a infraestrutura do Laboratório de Informática: 

I. Advertência oral 

II. Advertência escrita 

III. Suspensão temporária dos direitos de utilização do Laboratório de Informática 

IV. Suspensão definitiva dos direitos de utilização do Laboratório de Informática; 

V. Responsabilidades civis ou pessoais cabíveis dentro da lei. 

 

X - Dos Funcionários Responsáveis 

Art. 18º. Os funcionários responsáveis pelo Laboratório de Informática da Faculdade SANTA 

TERESA têm como atribuições: 

I. Prestar suporte técnico aos usuários no desenvolvimento das atividades acadêmicas que 

necessitem dos recursos do Laboratório de Informática; 

II. Supervisionar e controlar o comportamento dos usuários e utilização dos equipamentos; 

III. Zelar pela conservação e manutenção dos recursos computacionais; 

IV. Instalar e configurar recursos computacionais; 

V. Prover manutenção dos recursos computacionais, salvo atividades que requeiram 

intervenção externa por profissionais ou empresas especializadas; 

 

Art. 19º. Não constituem atribuições dos funcionários: 

I. Desempenhar funções de monitoria em atividades acadêmicas; 
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XI - dos Casos Omissos 

Art 20º. Os casos omissos neste regulamento do Laboratório de Informática serão 

apreciados, em primeira e única instância, por uma comissão designada pela direção da 

Faculdade SANTA TERESA. 

Art. 21º.  Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

AMANDA DE SOUZA ESTALD 

DIRETORA GERAL DA FACULDADE SANTA TERESA 
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REGULAMENTO DA EDUCAÇÃO PARA OS DIREITOS HUMANOS 

 

Da definição 

Art 1º Direitos Humanos são entendidos como aqueles direitos fundamentais que o homem possui 

pelo fato de ser homem, por sua própria natureza humana, pela dignidade que a ela é inerente. 

São direitos que não resultam de uma concessão da sociedade política. 

 

Dos Objetivos da Educação para os Direitos Humanos 

Art 2º. Conforme o Art. 5º da Resolução no. 1 de 30 de maio de 2012, a Educação em Direitos 

Humanos tem como objetivo central a formação para a vida e para a convivência, no exercício 

cotidiano dos Direitos Humanos como forma de vida e de organização social, política, econômica 

e cultural nos níveis regionais, nacionais e planetário. 

 

Dos Temas 

Art 3º. Conforme o artigo 3º.  da Resolução nº 1, de 30 de maio de 2012, a Educação em Direitos 

Humanos, na Faculdade Santa Teresa será desenvolvida preferencialmente a partir dos seguintes 

eixos e temas: 

 

 I - Dignidade humana; 

II - Igualdade de direitos; 

III - Reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades; 

IV - Laicidade do Estado; 

V - Democracia na educação; 

VI - Transversalidade, vivência e globalidade; e 

VII - Sustentabilidade socioambiental. 

 

                           Das Formas de Operacionalização 

Art 4º. Na FST, a educação para os direitos humanos, será desenvolvida por meio da 

transversalidade em projetos de trabalho que contemplem as diferentes temáticas assinaladas 

neste regulamento. 

§ 1º. Todas as Matrizes Pedagógicas dos Cursos de Graduação ofertarão em caráter 

optativo a disciplina Educação para os Direitos Humanos. 

§ 2º. Nos Cursos de Licenciatura a Educação em Direitos Humanos será componente 
curricular obrigatório orientando a formação dos profissionais da educação. 
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Art 5º. A Faculdade Santa Teresa fomentará e divulgará, conforme determina a lei estudos e 

experiências bem sucedidas realizados na área dos Direitos humanos e da Educação em Direitos 

Humanos. 

 

Art 6º. A Faculdade Santa Teresa estimulará ações de extensão voltadas para a promoção de 

Direitos Humanos, em diálogo com os segmentos sociais em situação de exclusão social e 

violação de direitos, assim como com os movimentos sociais e a gestão pública. 

 

Art. 7º.  Este Regulamento entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

 

 

AMANDA DE SOUZA ESTALD 

DIRETORA GERAL DA FACULDADE SANTA TERESA 
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PLANOS E PROGRAMAS  
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FACULDADE SANTA TERESA 

PLANO QUINQUENAL PARA ACESSIBILIDADE 

 

Introdução 

        A FACULDADE SANTA TERESA, com vistas a sua vocação educacional, apresenta à 

comunidade acadêmica o seu Projeto de Acessibilidade, objetivando esclarecer quais suas 

intenções no tocante à temática para que todas as providências institucionais sejam tomadas 

com a finalidade de oferecer um serviço de qualidade à sociedade manauara. 

Observa-se que os debates emergentes na esfera da Educação Superior evidenciam a 

necessidade de que a educação seja vista para além dos tradicionais objetivos de instruir em 

termos técnicos. Nesse ínterim, educar ganha o sentido de formar pessoas capazes de operar 

transformações sociais, por meio de valores como ética, justiça e igualdade. 

O amadurecimento crescente desta discussão levou a FACULDADE SANTA TERESA, a 

elaboração de um Plano Quinquenal de Acessibilidade tendo em vista o período de vigência de 

seu PDI atual. Este Plano contém as linhas previstas para o Programa de Acessibilidade da IES, 

faz com que a tenhamos sempre a busca por melhora continua de serviços, articulando-os ao 

atendimento das necessidades da sociedade em que vivemos. 

Nesse sentido, o presente projeto almeja esclarecer a necessidade contínua de mudanças 

em termos materiais e imateriais, a fim de ajustar a infraestrutura organizacional da IES em 

questão, bem como sua estrutura de valores, na intenção de garantir uma política educacional 

que se contrapõe a práticas discriminatórias. 

 

1. As instituições de Ensino e a Acessibilidade. 

A temática da Acessibilidade tem sido amplamente discutida na sociedade contemporânea, 

dada a atual necessidade de promover iguais oportunidades a distintos sujeitos respeitando as 

suas diferenças. Todavia, há que se considerar que, em muitos espaços, o termo 

“acessibilidade” não é bem compreendido. Inúmeras pessoas, por exemplo, têm a concepção de 

que a acessibilidade se resume ao cuidado com o espaço físico para viabilizar a movimentação 

das pessoas com reduzida capacidade de locomoção. Embora o conceito aqui discutido, de fato, 

repouse sobre o aspecto comentado, é de fundamental importância esclarecer que a 

Acessibilidade deve ser entendida de maneira mais ampla. 

Dessa maneira, faz sentido discutir a Acessibilidade nos transportes, na estrutura física de 

um prédio, mas também se deve discutir a acessibilidade no âmbito da comunicação, da 
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pedagogia e na esfera digital. Seguindo tal ordem, para promover a Acessibilidade são 

essenciais medidas que podem ser vistas pelos olhos, as quais envolvem diretamente a 

dimensão arquitetônica dos espaços, mas também são de fundamental importância medidas 

imateriais e invisíveis que impactam diretamente na atitude da comunidade. 

Para a FACULDADE SANTA TERESA, a discussão de tal temática se torna imprescindível, 

ao passo que, pôr em pauta a Acessibilidade significa, necessariamente, buscar a inclusão 

educacional e garantir às pessoas, não somente o acesso ao ensino superior, mas, sobretudo, 

todas as condições necessárias para que se dê o efetivo aprendizado para todos os alunos, 

mantendo o respeito às suas diferentes necessidades. 

Vale ressaltar que há anos o Governo brasileiro, por meio de diferentes meios institucionais, 

tem buscado promover mudanças na esfera educacional que imprimam uma educação inclusiva. 

Cita-se, por exemplo, que a Constituição Federal de 1988 expressa claramente que todos devem 

ter o direito à educação e, além disso, demarca, no artigo 205 que deve haver igualdade de 

condições para o acesso e a permanência na escola. 

O Aviso Circular do MEC nº 27 de 1996 recomenda que as instituições de ensino flexibilizem 

os serviços, façam ajustes na infraestrutura e promovam a capacitação dos seus recursos 

humanos objetivando a permanência, com sucesso, de estudantes com deficiência. 

Outros importantes avanços, na esfera do ensino brasileiro foram: a Lei nº 10.436 de 2002, 

a qual reconhece a Língua Brasileira de Sinais (Libras) como uma forma legal de comunicação e 

expressão e a Portaria nº 2.678 de 2002, que aprovou as diretrizes para o uso, produção e 

difusão do sistema Braille em todas as modalidades de ensino. 

O Decreto nº 5.296 de 2004, buscando garantir o fácil acesso à estrutura física nas 

instituições de ensino para todas as pessoas, determina que: os estabelecimentos de ensino 

devem proporcionar às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida condições de acesso e 

utilização de todos os seus compartimentos e espaços físicos. 

Em 2007 e 2008 o Governo brasileiro, por meio do MEC, lançou respectivamente, o Plano 

de Desenvolvimento Nacional da Educação e a Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva Inclusiva. Tais documentos esclarecem que todas as instituições de ensino do país 

devem disponibilizar recursos e serviços de acessibilidade, atendimento educacional 

especializado, considerando, inclusive, atendimento complementar voltado para os estudantes 

com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e superdotação; bem como propõem, 

por exemplo, a formação de professores para a educação especial. 

Com isso fica patente que o Governo visa garantir o direito à Educação, de modo que é 

mister para toda e qualquer instituição de ensino, pública e privada, entender que a tarefa de 

educar traz importantes considerações quanto a maneira pela qual se transmite os conteúdos e, 
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para além disso, considera também a necessidade de incutir conteúdos em prol da justiça, 

cidadania e garantia dos direitos humanos. 

Ou seja, há tempos o tema da Acessibilidade está em voga nos debates de Educação e, 

portanto, não é mais possível adiar tal discussão nas Instituições de Educação Superior. 

 

1.1 A Acessibilidade na Instituição 

         A FACULDADE SANTA TERESA considera a acessibilidade como princípio 

fundamental de seu projeto institucional. Neste sentido o seu projeto arquitetônico foi concebido 

tendo em vista aquilo que preconiza o Decreto nº 5.296 de 2004, para garantir as condições 

necessárias de acesso aos espaços físicos e aos serviços educacionais que pretendemos 

ofertar. 

        Neste caso, estão também presentes neste processo os dispositivos descritos no art. 

16, inciso VII, alínea "c" do Decreto nº 5.773/2006 e art. 14, § 1º, inciso VIII do Decreto nº 

5626/2005. 

          Assim FACULDADE SANTA TERESA pretende ter entre seus alunos pessoas com 

deficiência as quais terão todo o aparato institucional ao seu dispor. Estão previstos: 

✓ Vagas específicas para cadeirantes, gestantes e idosos no estacionamento; 

✓ Acesso especial a cadeirantes e pessoas com pouca mobilidade à biblioteca, 

laboratórios Didáticos e salas de aula. 

✓ Disponibilidade de elevador para que todas as pessoas com dificuldades de 

locomoção possam chegar aos espaços em que as atividades acadêmicas, 

culturais ou de extensão acontecem.  

✓ Projeto Arquitetônico que prevê a localização de laboratórios de informática, 

bibliotecas e área de convivência no mesmo andar, ao qual se chega por 

meio de escadas ou elevador.  

✓ Também como intuito de facilitar a mobilidade de pessoas com dificuldade de 

locomoção, os demais laboratórios da FACULDADE SANTA TERESA, o 

serviço de reprografia, secretaria, a sala dos professores, a tesouraria, a 

biblioteca e as salas de leitura localizam-se no térreo. 

✓ Eliminação das barreiras arquitetônicas, facilitando a circulação, todos os 

andares dispõem de banheiros adaptados (com barras de apoio nas paredes 

e pias para o pleno e adequado uso dos cadeirantes).  

✓ Disponibilidade de serviços de tradutor e intérprete de Língua Brasileira de 

Sinais – LIBRAS na IES. 

✓ Edital de Vestibular, a FACULDADE SANTA TERESA, com previsão de 

disponibilidade de todos os recursos necessários para garantir  que a 
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pessoa com necessidades especiais (PNE) faça a seleção da IES, tais como 

acesso a interprete, auxílio à cadeirantes e disponibilidade de cadeiras de 

rodas para pessoas com mobilidade reduzida, provas impressas em tamanho 

especial para dificuldades visuais.  

 

      Além disso, está previsto a contratação de intérpretes de libras para compor o quadro de 

funcionários da IES. Eles dão auxílio necessário aos alunos com deficiência auditiva ou surdez, 

que se matricularão na FACULDADE SANTA TERESA. Tais intérpretes acompanharão os 

alunos nas aulas para que os mesmos tenham o melhor aproveitamento possível. Eles também 

estarão junto ao aluno nos momentos de avaliação, assim como auxiliam os professores na 

correção das provas.  

       Professores e intérpretes manterão sempre um diálogo, de modo que os professores 

buscam o exercício de práticas pedagógicas, estratégias metodológicas ou modos de avaliação 

que possam favorecer o aprendizado para todo estudante. 

Os intérpretes disponibilizarão, sempre que necessário, literatura específica para auxiliar os 

docentes. Nas correções das provas escritas, será privilegiado o conteúdo semântico de modo a 

considerar que pessoas com deficiência auditiva são alfabetizadas de uma forma diferente das 

pessoas que têm audição dentro da norma.  

Além disso, todo esse processo é avaliado na intenção de manter uma melhora crescente 

nas ações de educação inclusiva. Nesse sentido, os intérpretes citados manterão estreito 

contato com as coordenações de curso, fornecendo relatório de como o estudante com 

deficiência tem evoluído no seu aprendizado; expondo, também, se o mesmo tem apresentando 

queixas da instituição; sinalizando como tem sido a interação do estudante com colegas, 

professores e corpo técnico-administrativo da IES, entre outras questões que o coordenador e 

ou o intérprete acharem pertinente. 

Nessa perspectiva, a FACULDADE SANTA TERESA entende que educar é uma tarefa que 

envolve saberes interdisciplinares e por isso percebe que precisa investir no estreitamento de 

parcerias com a família das pessoas com deficiência, com profissionais da área de saúde, 

pedagogos etc. 

Assim, o Núcleo de Apoio Psicopedagógico e Inclusão  (NAPsI) a ser criado, assumirá um 

papel preponderante na instituição acompanhando os alunos que tem problemas com a 

aprendizagem. Este Núcleo servirá como apoio a docentes e discentes na busca de qualificar 

cada vez mais os processos pedagógicos contribuindo para o avanço na aprendizagem dos 

alunos. O Núcleo terá Regimento próprio zelando pela ética, responsabilidade e sigilo as 

informações que lhe serão repassadas.  
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Não obstante, na perspectiva de promover a acessibilidade na FACULDADE SANTA 

TERESA, sob a perspectiva da educação inclusiva, foram delineadas como parte do presente 

Projeto de Acessibilidade alguns objetivos a serem alcançados ao longo dos próximos 5 anos.  

 

Objetivos da FACULDADE SANTA TERESA quanto à Acessibilidade 

        Nos próximos 5 anos a FACULDADE SANTA TERESA pretende expandir suas ações 

de Acessibilidade, especialmente no âmbito didático-pedagógico e social. Sabe-se que perpassa 

a questão da Acessibilidade uma transformação dos valores existentes na sociedade. Para 

tanto, a IES projetou mudanças a serem paulatinamente instituídas que envolvem, tanto 

dimensões físicas, como atitudinais. 

 

Assim, objetiva-se nos próximos 05 anos: 

 

✓ Construir o Prédio da FACULDADE SANTA TERESA tendo como fundamento o 

princípio da ampla acessibilidade, considerando a retirada de barreiras físicas e a 

inserção de piso tátil a sinalização, os elevadores, rampas de acesso, vagas de 

estacionamento, banheiros com barra de apoio e banheiros de uso exclusivo para 

cadeirantes, dentre outras medidas, em atendimento aos dispositivos legais.  

✓ Promover cursos e debates transversais sobre a temática da Acessibilidade para 

professores e alunos; 

✓ Disponibilizar materiais pedagógicos acessíveis a portadores de deficiências 

auditivas e visuais;  

✓ Inserir nos Projetos Pedagógicos de Cursos a questão da Acessibilidade de forma 

ampla, considerando, principalmente seus aspectos pedagógicos e atitudinais, 

inserindo tais questões, inclusive, no perfil do egresso;  

✓ Disseminar valores de respeito à diferença, estimulando a percepção não 

preconceituosa do outro, inclusive por meio de projetos de extensão; 

✓ Conceder à comunidade acadêmica a possibilidade de conhecer as legislações que 

envolvem a Acessibilidade favorecendo o exercício da cidadania; 

✓ Criação de um núcleo de acessibilidade formado pelo grupo gestor da IES para 

garantir ações contínuas de inclusão e acessibilidade.  

 

       Em atendimento ao Disposto no Decreto nº 5.296 de 02 de dezembro de 2004, a 

respeito dos deficientes visuais ofertar todo o suporte necessário em termos de equipamentos e 

pessoal para que os portadores de tais limitações não se convertam em limites de 

aprendizagem, observando a oferta de: assentos de uso preferencial sinalizados, espaços e 
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instalações acessíveis;  - mobiliário de recepção e atendimento obrigatoriamente adaptado à 

altura e à condição física de pessoas em cadeira de rodas, conforme estabelecido nas normas 

técnicas de acessibilidade da ABNT;- serviços de atendimento para pessoas com deficiência 

auditiva, prestado por intérpretes ou pessoas capacitadas em Língua Brasileira de Sinais -

 LIBRAS e no trato com aquelas que não se comuniquem em LIBRAS, e para pessoas 

surdo/cegas, prestado por guias-intérpretes ou pessoas capacitadas neste tipo de 

atendimento; pessoal capacitado para prestar atendimento às pessoas com deficiência visual, 

mental e múltipla, bem como às pessoas idosas; disponibilidade de área especial para embarque 

e desembarque de pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida;- sinalização 

ambiental para orientação; divulgação, em lugar visível, do direito de atendimento prioritário das 

pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida; 

       Em atendimentos ao Disposto 16, inciso VII, alínea "c" do Decreto nº 5.773/2006 para 

executar plano de promoção de acessibilidade e de atendimento prioritário, imediato e 

diferenciado às pessoas portadoras de necessidades educacionais especiais ou com mobilidade 

reduzida, para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, 

mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte; dos 

dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, serviços de tradutor e intérprete da 

Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS; 

        Ainda em atendimento ao art. 14, § 1º, inciso VIII do Decreto nº 5626/2005, a IES 

ofertará cursos de formação de professores para o ensino e uso da Libras; a tradução e 

interpretação de Libras - Língua Portuguesa; e o ensino da Língua Portuguesa, como segunda 

língua para pessoas surdas; 

 

Considerações Finais 

A tarefa de educar é árdua e exige constante aperfeiçoamento. Quanto mais se busca 

excelência mais metas se têm a alcançar. A FACULDADE SANTA TERESA almeja a excelência 

do ensino e entende que não é possível fomentar ensino de qualidade sem que seja considerada 

necessária uma ação social.  

Por conseguinte, a questão da Acessibilidade tornou-se imprescindível para esta IES. Este 

projeto não está acabado e pode sofrer modificações a cada ano, a partir do planejamento das 

ações anuais da faculdade.  

 

 

AMANDA DE SOUZA ESTALD 

DIRETORA GERAL DA FACULDADE SANTA TERESA 
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PROGRAMA DE APOIO A INICIAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL 

 

1. DA CONCEPÇÃO DE CULTURA 

 

A cultura – somatória de costumes, tradições e valores – é um jeito próprio de ser, estar e 

sentir o mundo, ‘jeito’ este que leva o indivíduo a fazer, ou a expressar-se de forma característica. 

Ora, SER é também PERTENCER – a algum lugar, a alguma fé ou a um grupo, seja familiar, 

amigos ou povo. 

Daí ser cultura um forte agente de identificação pessoal e social, um modelo de 

comportamento que integra segmentos sociais e gerações, uma terapia efetiva que desperta os 

recursos internos do indivíduo e fomenta sua interação com o grupo e um fator essencial na 

promoção de saúde, na medida em que o indivíduo se realiza com pessoa e expande suas 

potencialidades. 

A percepção individual do mundo é influenciada pelo grupo. Aquilo que o grupo aprova ou 

valoriza tende a ser selecionado na percepção pessoal; já o que é rejeitado ou indiferente aos 

valores do grupo tem menor possibilidade de ser selecionado pela percepção do sujeito – e se for 

significativa para o sujeito, este o guarda para si ou o elabora de forma a adaptá-lo aos valores 

grupais, seja de forma lúdica, simbólica distorcida, no intuito de evitar a censura coletiva. 

O indivíduo que consegue burlar a censura grupal e introduzir nela uma significativa 

mudança de valores adquire o poder de influenciar a História, daí o dizer-se que ‘os poetas são 

profetas’. Os povos evoluem através de mudanças significativas em sua cultura e as mudanças 

acontecem rapidamente quando o clima político é de liberdade; caso contrário demora apenas 

mais um pouco p tempo de pensamento, que é livre, romper os grilhões da intolerância. 

Assim a identidade alicerça-se em capacidades e em valores, no que somos capazes de 

compreender do mundo e no significado que damos às nossas vidas. Portanto a consciência de 

SER pode gerar solidão caso não haja consciência de PERTENCER, ou seja, de compartilhar a 

existência com outros. Assim, o conhecimento de que outros também fazem, divulgam e apreciam 

o mesmo que o indivíduo, é o meio de integra-lo à sociedade. Ser poeta é bom, mas ser um poeta 

brasileiro entre outros poetas brasileiro é melhor. A comparação inevitável com os outros é 

desafiadora e motivadora. Diga-se o, mesmo para qualquer outra modalidade cultural. Ao prazer 

de criar, soma-se o prazer de cultivar um estilo próprio. Já não se trata mais de criar, divulgar ou 
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apreciar arte, mas de criar, divulgar ou apreciar sob ema ótica diferente, peculiar, personalizada. 

Esta identidade cultural, em diferentes níveis, vai alicerçando a consciência do povo. 

Esse sentimento de transcender o espaço e o tempo está presente em todas as formas de 

manifestação cultural. É em sentimento atávico, inerente á espécie. Este atavismo é decorrência 

da necessidade de comunicação, pois quem vive, comunica-se e o homem que se comunica, o 

faz necessariamente através de certos meios e símbolos. Ora, a existência de meios e símbolos 

de comunicação são, em si, o alicerce da cultura – o jeito de ser – de um grupo.  

Desta forma a FACULDADE SANTA TERESA, consciente de seu papel como agente de 

cultura, criou o Programa de apoio a iniciação artísticas e cultural tem como principal objetivo é o 

de implantar ações de extensão, ensino e pesquisa que promovam a diversidade étnica e cultural 

da Amazônia. 

 

2. DO PROGRAMA E DOS PROJETOS 

 

O Programa de apoio a iniciação artística e cultural é por ações inclusas nas três dimensões 

do ensino superior: ensino; pesquisa e extensão. Desta feita serão privilegiados projetos e ações 

que promovam a cultura e arte nos projetos de atividades complementar; atividades extraclasses, 

projetos e pesquisa e de extensão, nestes últimos serão ofertados nos editais vagas especificas 

para o PROARTC (Programa Artístico e Cultural da FST). 

Os projetos que concorrem ao Programa de Iniciação Artística e Cultural da FST 

contemplam atividades relacionada à produção e difusão artística que contribuem para a 

consciência cultural no que diz respeito à memória, à criação e à pratica da Arte como um 

patrimônio cultural de toda a sociedade. 

O desenvolvimento do Programa tem como palco as bibliotecas, corredores, escolas ruas, 

jardins, teatros, auditórios, abrangendo tanto a comunidade universitária, quanto a comunidade 

em geral e motivando a formação de novas plateias a agentes multiplicadores. 

O financiamento dessas ações, como já mencionados devem ser submetidas ao Edital de 

Extensão, de onde destinar-se-á bolsas especificas para este fim. As propostas concorrem nas 

Expressões Artísticas de Músicas, Teatro, Dança, Fotografia, Pintura, Audiovisual e Literatura, 

devendo privilegiar temas que divulguem e retratem a cultura local, com a valorização do 

patrimônio material cultural e imaterial da Região Amazônica.  
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3. OBJETIVOS 

 

a) Estimular alunos, professores e técnicos-administrativos a desenvolverem projetos 

artísticos na área temática da Cultura, que tenha um produto final voltado ao público: 

exposição ou apresentação de artes visuais, espetáculo musical ou cênico, exibição de 

filmes e/ou videoinstalação, leitura dramatizada de texto, entre outros. 

b) Incentivar a formação de grupos/coletivos artísticos em mais diferentes formas de 

expressão;  

c) Valorizar a expressão artísticas como uma cultura fundamental para a formação 

humanística e cidadã dos sujeitos. 

d) Instituir uma programação cultural permanente na FST, garantindo à comunidade 

acadêmica e demais segmentos de público o direito à fruição de produções artísticos-

culturais, visando contribuir com o Plano Nacional de Cultura e as Diretrizes e Bases da 

Educação Superior.  

 

4. AS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DO COORDENADOR DO PROJETO E DOS 

ALUNOS 

O Coordenador dos projetos (Professor ou técnico-administrativo) poderão submeter até 2 

trabalhos, mas somente 1 (um) deles será aprovado. O Coordenador será responsável pela 

seleção e indicação dos alunos bolsistas. As propostas contempladas terão 6 (seis) meses de 

duração. Cada projeto tem direito a 4 (quatro) bolsas voltadas a alunos da Universidade 

devidamente matriculados, concedidas em forma de descontos de até 20% na mensalidade. 

3.1 As Condições de Participação dos Alunos: 

a) Estar regulamente matriculado em cursos de Graduação da FST. 

b) Dispor de uma carga horária de 20 (vinte) horas semanais para o desenvolvimento de 

atividades do projeto. 

c) Ter média geral nas disciplinas cursadas igual ou superior a 6 (seis). 

d) Não possuir atividade remunerada, nem receber outra bolsa de qualquer natureza na 

Universidade. 
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5. DA ANÁLISE E SELEÇÃO DOS PROJETOS: 

A análise e a seleção dos projetos serão realizadas por meio de um Comitê Ad Hoc indicado 

pela Coordenação do Núcleo de Extensão, ou da forma prevista em edital. Será respeitada, 

quando possível, a afinidade dos membros com as áreas prevista no edital. 

ITEM CRITÉRIO PONTUAÇÃO 

1 Foco central na criação de uma produção ou performance artísticas 0-10 

2 Mecanismo facilitadores de troca de saberes e aprendizagens 0-10 

3 Indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão 0-10 

4 Viabilidade técnica 0/5 5.  

 

6. DO RESULDADO 

O resultado da seleção será divulgado nos sites e murais da FST. 

 

7. COMPROMISSO, RESPONSABILIDADE E CERTIFICAÇÃO 

Os proponentes dos projetos aprovados terão o compromisso de: 

a) Realizar 6 (seis) intervenções públicas e gratuitas do produto final em diferentes espaços 

institucionais, ou em atividades acadêmicas e culturais as quais a instituição tenha 

participação, de acordo com o calendário de programação elaborado pelo Núcleo de 

Extensão. Neste caso, as despesas de despesas de deslocamento não acarretarão ônus 

ao projeto. 

b) Enviar relatório parcial, em via digital, com descrição das atividades, relação de pessoas 

envolvidas e registro fotográfico (quando houver) no terceiro mês de vigência do projeto. 

c) Os respectivos coordenadores terão a incumbência de, em 30(trinta) dias após o término 

do projeto. Enviar o relatório final, em uma via digital, para o e-mail. 

d) O modelo do formulário para o Relatório parcial e final estará disponível do site da IES. 

 

AMANDA DE SOUZA ESTALD 

DIRETORA GERAL DA FACULDADE SANTA TERESA 
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PLANO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO 

1. Introdução 

A Faculdade Santa Teresa conta atualmente com uma infraestrutura de tecnologia de 

informação que interliga, através de rede cabeada, aproximadamente 70 computadores. 

 

Para manter o parque tecnológico a instituição conta com o Departamento de Tecnologia 

da Informação - T.I. que possui corpo técnico especializado para execução das manutenções 

preventiva e corretiva da infraestrutura. Também conta com contrato com a Solis – Cooperativa de 

Soluções Livres Ltda, empresa especializadas em projetos de infraestrutura de tecnologia da 

informação, para consultoria e execução de tarefas mais complexas. 

 

Suportada por essa infraestrutura a Faculdade Santa Teresa oferece aos seus 

colaboradores os serviços de e-mail, servidor de arquivos além de softwares relacionados à 

gestão da instituição, dos quais destacam-se o TOTVS RM, para gestão de todas as áreas, 

incluindo acadêmica e biblioteca. 

 

2. Objetivos 

Este plano visa garantir aos cursos de graduação, pós-graduação e extensão, bem como 

às atividades de pesquisa, a infraestrutura tecnológica necessária ao seu funcionamento 

oferecendo os recursos de hardware e software disponíveis no mercado. 

 

3. Internet 

A rede está conectada à rede do IME Instituto Metropolitano de Manaus por meio de fibra 

óptica pela qual temos acesso à internet por meio de dois links dedicados, sendo o primeiro de 

300 MB e o segundo com dupla abordagem de 100 MB. 
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O diagrama abaixo mostra a interligação da Faculdade Santa Teres com as unidades do 

IME, e dessa forma a utilização de todos os recursos. 

 

4. Segurança 

A sala do DTI é de acesso restrito aos funcionários do setor, monitorada por câmeras de 

vigilância 24 horas, com armazenamentos de arquivos de logs de acesso de cada funcionário do 

setor e da instituição a fins de auditorias. O acesso aos servidores é totalmente restrito e acesso 

liberados somente aos recursos necessários.  

 

5. Atualização 

A Faculdade Santa Teresa está constantemente analisando sua infraestrutura tecnológica 

e revendo seus planos, de modo a atender as necessidades, a criação de novos projetos e a 

implantação de novas políticas acontecem a todo o momento. 

• Laboratórios de informática e setores acadêmicos e administrativos 
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A Faculdade Santa Teresa, possui 1 laboratório de informática, com 40 notebooks. A 

atualização dos equipamentos é periódica de acordo com o tempo de uso e a demanda dos 

usuários. Esses equipamentos fazem parte de um contrato de outsourcing com a Vivo/Dell 

garantindo suporte e manutenção pelo tempo de contrato. 

• Adoção de software livre 

A Faculdade Santa Tereza apoia a adoção de software livre – o OpenOffice é um exemplo 

– e já utiliza o sistema operacional Linux, com a distribuição UBUNTU. Como exemplo de 

sistemas livres utilizados ainda temos o SAMBA, gerenciador de arquivos, OpenFire, mensageiro 

instantâneo, Bacula, como solução de backup, entre outras. 

• Serviços de e-mail 

Nossos serviços de e-mail são suportados pela Google for Education. 

• Parque de Impressão 

Nosso parque de impressão é composto por equipamentos padronizados de porte 

adequado por meio de um contrato de outsourcing de impressão.  

Toda a manutenção, bem como reposição de peças e tonners é de responsabilidade de 

uma empresa parceira. As impressoras imprimem frente/verso de maneira automática, possuem 

gestão online, nos permitindo saber a quantidade de impressões realizadas por usuário e por 

setor. Também a possibilidade de impressão segura, ou seja, a impressão somente será realizada 

mediante uma senha a ser digitada diretamente na impressora. 

 

6. Aquisição de hardware e software (expansão) 

As necessidades de aquisição de hardware de uso geral (computadores e impressoras) 

são enviadas a Coordenação Administrativa, que se encaminha ao DTI para análise dos recursos 

necessários. A especificação técnica do equipamento necessário para atender a demanda é então 

enviada pelo DTI ao setor de compras. Já as necessidades de hardware ligados à infraestrutura 

tecnológica não passam pela Coordenação Administrativa e sua aquisição é encaminhada 

diretamente ao DTI. 

Quanto a aquisição de software, quando a necessidade é de algum curso especifico, para 

a utilização no processo de ensino-aprendizagem, a aquisição é encaminhada pela própria 

Coordenação de Curso. Se o software é uma necessidade da instituição como um todo, a 
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responsabilidade é do DTI, que executa a análise das necessidades, busca soluções no mercado 

e viabilização da compra/contratação junto ao setor financeiro. 

 

7. Manutenção preventiva e corretiva 

As atividades de manutenção são de responsabilidade do Departamento de Tecnologia da 

Informação – DTI que possuem a equipe necessário, bem como empresas terceirizadas que 

atuam em determinadas situações. Os problemas são relatados pelos usuários através de um 

chamado técnico e o corpo técnico do DTI, ao receber este chamado, encaminha a resolução. 

Caso o problema não possa ser solucionado imediatamente – de acordo com o diagnostico 

técnico do DTI – o equipamento é substituído. 

O parque de equipamentos é disponibilizado por meio de contrato de outsourcing, que nos 

garante substituição imediata do equipamento se necessário, bem como suporte e manutenção 

pelo período de vigência do contrato. 

A essas práticas soma-se, ainda, a política de backup, que abrange todos os serviços de 

software oferecidos pelo DTI, tais como base de dados e arquivos. 

 

 

 

 

 

AMANDA DE SOUZA ESTALD 

DIRETORA GERAL DA FACULDADE SANTA TERESA 
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PLANO DE CONTINGÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

1. Introdução 

 

A Faculdade Santa Teresa está constantemente analisando sua infraestrutura tecnológica 

e revendo seus planos, de modo a atender as necessidades, a criação de novos projetos e 

a implantação de novas políticas acontecem a todo o momento. 

 

2. Objetivos 

A Faculdade Santa Teresa conta atualmente com um plano de contingência para 

prevenção, danos e perdas para manter a estrutura tecnológica em pleno funcionamento 

na instituição, esse plano visa executar uma análise minuciosa e bem detalhada para 

garantir a prevenção e recuperação dos sistemas e dos dados em caso de perda. 

3. Etapas 

 

Separamos o plano em etapas: 

• Diagnóstico; 

o Mapeamos os pontos frágeis que podem ter foco de algum problema. 

• Análise de riscos; 

o A partir das vulnerabilidades, consideramos as possíveis ameaças e fatores. 

• Definição de prioridades; 

o Definimos a ordem e a importância de recuperação de cada sistema. 

• Estratégia 

o  Escolhemos como cada sistema será recuperado, usando aplicações ou 

softwares, e, quando e quem são os responsáveis. 

 

4. Contingência 

 

a. Virtualização 
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Nossos sistemas ficam hospedados em servidores no datacenter da CEUNI 

FACULDADE SANTA TERESA (IME, conforme contrato), virtualizados, com 

realização de backup completo dos servidores semanalmente da máquina virtual. 

 

b. Backups 

Contamos com o sistema de backup pela aplicação Veem e Bácula, onde temos 

backup diários, incrementais ou completo quando relacionado ao banco de dados, 

esses backups são armazenados em servidores locais e na nuvem por questões de 

segurança e redundância. 

 

c. Energia 

Temos 2 nobreaks APC de 6 kva, que suportam por 2 horas os serviços de forma 

on-line e contamos com um grupo de 03 (três) geradores para funcionamento de 24 

horas se for necessário. 

 

d. Links Data Center e Unidades 

A rede está conectada à rede do IME Instituto Metropolitano de Manaus por meio 

de fibra óptica pela qual temos acesso à internet por meio de dois links dedicados, 

sendo o primeiro de 300 MB e o segundo com dupla abordagem de 100 MB. 

 

 

 

 

 

AMANDA DE SOUSA ESTALD 

DIRETORA GERAL DA FACULDADE SANTA TERESA 
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PROGRAMA DE PEDAGOGIA UNIVERSITÁRIA E FORMAÇÃO E DOCENTE 

APRESENTAÇÃO 

           A Questão da Formação do Professor Universitário, tem alcançado nos últimos anos 

destaque maior na literatura pedagógica, um dos motivos de tal asserção é a ampliação da oferta 

de vagas no ensino universitário, trazendo até as salas de aula, uma parcela da população até 

então excluída de tal possibilidade. 

     A heterogeneidade dos grupos acadêmicos que se formam nas turmas de graduação por todo 

o país recoloca ao professor universitário um dilema já posto no século XVII por Comênio – 

denominado o Pai da Didática Moderna, ou seja, um ambicioso projeto pedagógico que visa 

ensinar tudo a todos, questão que persegue os educadores até hoje. 

       Fato que esta ampliação do acesso, aliado as transformações econômicas, sociais, culturais e 

principalmente tecnológicas convidam os professores a reexaminar suas práticas pedagógicas e 

construir novos diálogos com as gerações que chegam as salas de aula 

      Preocupados e cientes desse enorme desafio, a Direção da FACULDADE SANTA TERESA, 

em parceria o Núcleo de Extensão, convida seus professores a participar Programa de Pedagogia 

Universitária e Formação Docente, o qual pretende se constituir como local de desenvolvimento, 

aprendizagens, trocas de experiências, além de se constituir como berçário de novas e 

estimulantes formas de ensinar.  

FORMAR-SE PARA FORMAR: A PEDAGOGIA UNIVERSITÁRIA COMO INSTRUMENTO DE 

REFLEXÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL NO ENSINO SUPERIOR.  

      Sabemos que a docência comporta saberes distintos que só podem ser separados 

didaticamente, No capítulo anterior, esses saberes foram identificados de acordo com a 

classificação realizada por Pimenta (1999) – da experiência; do conhecimento; e pedagógicos. 

Sabemos também que os professores universitários possuem conhecimento de uma determinada 

área (de conhecimento) que os habilita para a docência.  

        Também reconhecemos que aqueles que não são oriundos das licenciaturas possuem 

poucos saberes pedagógicos (pelo menos é o que se espera deles), já que tradicionalmente os 

cursos de bacharelado não possuem matérias pedagógicas e as especializações em nível lato e o 

stricto sensu, resumem a formação pedagógica a uma disciplina e, quando mais generosa, a um 

estágio docente.  

       Na ausência desses saberes pedagógicos, a prática pedagógica tem maior dificuldade de se 

tornar práxis (aliança indissolúvel entre teoria e prática) , pois na falta de informação e de 

formação a ação do docente acaba se estruturando, com frequência, na experiência cotidiana, 

pessoal, e na repetição de modelos docentes que foram por estes vivenciados enquanto alunos.   

       Estando o professor na centralidade deste processo, cremos ser fundamental para qualquer 

instituição de ensino, debruçar-se acerca da formação pedagógica do professor e o conhecimento 
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que este detém acerca de um determinado objeto, ou acerca de um conjunto de práticas, ou 

habilidades. As concepções de ensinar e aprender são fundamentais para a mobilização de 

alterações nos modos de ensinar, na direção que se pretende.  

       Como diria Vygotski (2007), entender que a aprendizagem é sempre um ato mediado, por um 

objeto portador de conhecimento, como os livros, ou por um parceiro mais experiente na cultura, 

no caso – o professor. Um professor que seja capaz de reconhecer nos seus alunos os níveis 

distintos de aprendizagem e de propor bons problemas para colocar as estruturas mentais e 

cognitivas em movimento, desenvolvendo as capacidades superiores. Um professor que seja 

capaz, sobretudo de pensar sobre o que faz numa atitude de permanente reflexão, e que supera, 

portanto, o improviso e o espontaneísmo na sala de aula, assumindo a docência como ofício e 

profissão.   

        Schoon (1992) contribui para as nossas análises, descrevendo três movimentos de reflexão 

sobre os quais os professores deveriam edificar sua ação cotidiana e para os quais os projetos de 

formação inicial e continuada de docentes deveriam estar atentos. São eles: a reflexão-na-ação, a 

reflexão sobre-a-ação e a reflexão sobre a reflexão-na-ação. O autor afirma (1992, p. 125):  

 

A reflexão-na-ação refere-se aos processos de pensamento que se realizam no decorrer 

da ação [...]; a reflexão-sobre-a-ação, refere-se ao processo de pensamento que ocorre 

retrospectivamente sobre uma situação problemática e sobre as reflexões-na-ação produzidas 

pelo professor.  A reflexão sobre a reflexão na ação como uma retrospectiva que o professor faz 

em direção às reflexões anteriormente realizadas, nos dois movimentos citados. 

     Desta maneira, temos a interpretação e a reinterpretação dos elementos que constituem a 

prática pedagógica. Este conhecimento gerado, mesmo que pessoal e assistemático num primeiro 

movimento, ao se tornar objeto de teorização e de revisão, na medida em que o professor coloca, 

para si mesmo, a sua prática como problema a ser investigado, a ser pensado, será 

extremamente útil. Quando se pensa acerca do que se faz, no momento que se faz, e após o que 

se fez, a reflexão acontece. 

        A contribuição dada por Shoön (1992) no desenvolvimento desta nova epistemologia, 

fundamentada nos aspectos filosóficos educacionais de John Dewey, e também em sua própria 

experiência realizada no âmbito das reformas curriculares empreendidas na direção da formação 

profissional, permite-nos concluir sobre a necessidade de outros formatos, mais condizentes com 

as demandas atuais, estando alicerçadas, dentre outras coisas,  na valorização da experiência 

como ponto de partida e de chegada da reflexão.  

     Tomar a reflexão e a pesquisa acerca do que se faz em sala de aula, com o fito de avaliação 

permanente da prática docente, apesar de ser um caminho óbvio e bastante razoável, tem 

inúmeras implicações para os docentes, acarretando muitas outras necessidades que perpassam 

pelo projeto institucional de formação inicial e continuada das instituições formadoras de 

professores e de profissionais que serão professores formadores de outros profissionais.  

        Perpassa, ainda, pelo lugar social que a docência ocupa, já que tal ofício exige tempo, 

dedicação e recursos, bem como pelos modos de estruturação do trabalho pedagógico, carreira, 

salário, tempo, espaço, enfim, por tudo o que envolve o processo de profissionalização da 
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docência. Adicionam-se a estes aspectos as condições históricas de formação de quadros 

docentes para os cursos de medicina e tem-se um quadro de razoável complexidade.  

      Todos esses aspectos propiciam a possibilidade de superação da razão instrumental, do uso 

da técnica pela técnica, do reducionismo e do ativismo pedagógico. Esses movimentos, quando 

realizados, auxiliam o professor na construção da práxis, pois, tomam as práticas pedagógicas 

como objeto de investigação, de reflexão e de criação de novas possibilidades de intervenção e 

reconstrução da sala de aula.  

OBJETIVO: 

 Promover espaço permanente de formação continuada tendo como foco principal 

instrumentalizar professores com referências teóricas e práticas capazes de reestruturar as 

práticas pedagógicas na direção da adoção de metodologias mais ativas e propostas de inovação 

pedagógica na sala de aula.  

COMPETÊNCIAS QUE SE PRETENDE DESENVOLVER 

             Espera-se que ao final do Programa de Estudo os professores sejam capazes de: 

Reconhecer: 

✓ As diferentes correntes do pensamento pedagógico, reconhecendo dentre estas aquelas 

que se inserem no paradigma emergente da educação; 

✓ Os conceitos de ensino e aprendizagem, relacionando as práticas pedagógicas assumidas 

com as teorias em curso na educação; 

✓ As novas maneiras de conceber o currículo, o planejamento, a avaliação e os conteúdos 

no contexto da pedagogia das competências. 

Compreender: 

A necessidade de se habilitar por meio da formação continuada e do domínio de conceitos 

fundamentais da teoria para atuar no ensino superior; 

✓ A necessidade de aprender a atuar em classes heterogêneas e de promover a 

acessibilidade; 

✓ A docência universitária como profissão; 

✓ A necessidade de se atualizar em torno do debate sobre a competência pedagógica e 

docência universitária; 

✓ A aula como ambiente de aprendizagem e de trabalho profissional do docente.          

✓ Saber: 

✓ Organizar o trabalho de sala de aula dentro da teoria das competências, com postura 

inovadora; 

✓ Estabelecer objetivos e metas de aprendizagem em acordo com as competências previstas 

para o curso e a disciplina; 

✓ Escolher as melhores técnicas de ensino como via de alcance dos objetivos de ensino 

estabelecidos; 

✓ Avaliar com métricas e instrumentos adequados aos objetivos propostos; 

✓ Elaborar itens avaliativos e construir provas dentro da avaliação por competências; 

✓ Organizar o trabalho em grupo em sala de aula de maneira produtiva; 

✓ Organizar situações de ensino para conteúdos de conceitos, habilidades e atitudes; 
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✓ Promover a interdisciplinaridade e a transversalidade dentro do curso e da sua aula.  

Fazer 

✓ Da sala de aula um espaço estimulante, rico em recursos de ensino, motivando o aluno a 

vencer seus próprios limites na direção da superação pessoal e do próprio grupo tendo em 

vista a conclusão de seu curso com excelência. 

 

2. METODOLOGIA DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO 

DOCENTE. 

    O PROFORMAD será desenvolvido pela Reitoria da SANTA TERESA, em articulação com a 

extensão da instituição, podendo o professor: 

a) Participar dos encontros previstos escolhendo aqueles temas que são de   interesse, neste 

caso receberão certificação da extensão de cursos de aperfeiçoamento. (Modalidade Curso 

Livres) 

b) Participar de todos os encontros previstos e desenvolver um projeto de intervenção 

pedagógica orientado pelos professores do Programa, por meio da residência pedagógica, 

apresentando em Seminário o Projeto e os Resultados Alcançados, o que lhe dará o direito do 

Certificado em Inovação Pedagógica e Gestão da Sala de Aula. (Modalidade Aperfeiçoamento 

Profissional). 

  3. A AVALIAÇÃO DE DESENPENHO  

            Ao final de cada encontro os alunos procederão a uma avaliação e uma autoavaliação 

para acompanhamento pedagógico. Para os participantes na modalidade Aperfeiçoamento, será 

procedida a avaliação em formato de portfólio de trabalhos, além da avaliação do encontro e da 

autoavaliação. 

 

 

AMANDA DE SOUSA ESTALD 

DIRETORA GERAL DA FACULDADE SANTA TERESA 
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PROGRAMA DE APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS – PAREV/FST 

A Faculdade SANTA TERESA, prevê na vigência desde PDI, a implantação do Programa 

de apoio a realização de eventos, com o objetivo de apoiar a realização de eventos científicos no 

Estado do Amazonas, sob a responsabilidade de professores e pesquisadores da nossa IES.  O 

Programa será coordenado pela Direção Geral em conjunto com a Diretoria de Ensino e 

COORDENAÇÃO DE PESQUISA E EXTENSÃO mediante a publicação de um Edital anual 

interno para a seleção de propostas. 

O apoio previsto é destinado a pesquisadores e professores dos Cursos da IES, 

responsáveis pela organização de eventos científicos, de abrangência local, regional, nacional, ou 

internacional, a serem realizados no período especificado em edital. O apoio prevê a cobertura de 

despesas com aquisição de passagens aéreas nacionais, material de consumo e pagamento de 

pró-labore a professores convidados.  

Serão destinados às propostas selecionadas no âmbito da IES, valores a serem definidos 

posteriormente, mas que sejam adequados e suficientes para a realização de eventos de médio 

porte. E a apresentação de proposta deverá seguir rigorosamente as condições descritas por 

ocasião da publicação dos editais.   

Podem candidatar-se ao auxílio previsto no edital, pesquisadores e professores e 

coordenadores de curso em nível de graduação e pós-graduação, não sendo apoiados eventos 

que se configurem como reuniões, eventos profissionais, ou eventos de outra natureza, que não 

possuam as características de eventos científicos. 

A avaliação das propostas será realizada por comissão designada pela Direção Geral, em 

fases que compreendem: 

A análise técnica da proposta, observando-se a compatibilidade com as exigências do 

Edital, bem como a suficiência da documentação apresentada. 

A abrangência do evento, duração e público estimado. 

A relevância da Temática do Evento para o Desenvolvimento Científico e Cultural da Região. 

Priorizar-se-á, para o apoio, eventos promovidos por sociedades científicas e consolidados quanto 

à periodicidade e regularidade.  

 

 

AMANDA DE SOUZA ESTALD 

DIRETORA GERAL DA FACULDADE SANTA TERESA 
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PAPEE- PROGRAMA DE ARTICULAÇÃO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

 

APRESENTAÇÃO 

                       De acordo com a legislação, o tripé formado pelo ensino, pela pesquisa e pela 

extensão constitui o eixo fundamental da Universidade brasileira e não pode ser compartimentado. 

O artigo 207 da Constituição Brasileira de 1988 dispõe que “as universidades [...] obedecerão ao 

princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”. Equiparadas, essas funções 

básicas merecem igualdade em tratamento por parte das instituições de ensino superior, que, do 

contrário, violarão o preceito legal. Este programa dedica-se a promover a indissociabilidade em 

que se assenta a universidade e as instituições de ensino superior em geral, o que exige, no nível 

mais abrangente de análise, sempre uma perspectiva ternária que inclua as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, igual importância e íntima unidade.  

 

1. JUSTIFICATIVA 

       A indissociabilidade é um princípio orientador da qualidade da produção universitária, porque 

afirmar como necessária a tridimensionalidade do fazer universitário autônomo, competente e 

ético. Ora, a universidade tem sido palco de análises e debates que têm dado destaque seja ao 

ensino, seja à pesquisa, seja ainda à extensão.  

Assim, se considerados apenas em relações duais, a articulação entre o ensino e a extensão 

aponta para uma formação que se preocupa com os problemas da sociedade contemporânea, 

mas carece da pesquisa, responsável pela produção do conhecimento científico. Por sua vez, se 

associados o ensino e a pesquisa, ganha-se terreno em frentes como a tecnologia, por exemplo, 

mas se incorre no risco de perder a compreensão ético-político-social conferida quando se pensa 

no destinatário final desse saber científico (a sociedade). 

        Enfim, quando a (com frequência esquecida) articulação entre extensão e pesquisa exclui o 

ensino, perde-se a dimensão formativa que dá sentido à universidade. Embora se reconheça a 

importância dessas articulações duais, o que aqui se defende é um princípio que, se posto em 

ação, impede os reducionismos que se verificam na prática universitária: ou se enfatiza a 

produção do novo saber, ou a intervenção nos processos sociais, ou ainda a transmissão de 

conhecimentos na formação profissional. 

              Envolvidos nessa experiência, pudemos refletir um pouco acerca das práticas 

universitárias, muitas delas isoladas ou, no máximo, duais. Defendemos assim, duas ideias 

centrais: a primeira delas é de que a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão ainda 

não é levada em conta na prática de muitos docentes, seja porque na graduação a ênfase recai 

sobre o ensino, ou porque na pós-graduação acentuasse a pesquisa. A segunda ideia, decorrente 

de nossa experiência, é de que o estágio de docência na pós-graduação é uma excelente 
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oportunidade de praticar a indissociabilidade defendida. A apresentação de nossa experiência 

pretende demonstrar esse argumento. 

         Tratar de indissociabilidade na universidade é considerar necessariamente dois vetores de 

um debate: de um lado, as relações entre universidade, ensino, pesquisa e extensão; e, de outro, 

confluindo para a formulação de uma tridimensionalidade ideal da educação superior, as relações 

entre o conhecimento científico e aquele produzido culturalmente pelos diferentes grupos que 

compõem a sociedade em geral. Cumpre, portanto, considerar brevemente esse debate para 

melhor entender por que, apesar de ideal, a pretendida indissociabilidade muitas vezes não se 

verifica na prática. Como ressalta Silva (2000), as relações entre ensino, pesquisa e extensão 

decorrem dos conflitos em torno da definição da identidade e do papel da universidade ao longo 

da história.  

         Por sua vez, Magnani (2002) indica que, nesses quase duzentos anos de ensino superior no 

Brasil, pouco a pouco a legislação educacional registrou o esforço por transformar o modelo de 

transmissão de conhecimento em um modelo de produção e transmissão do saber científico, 

aliando pesquisa e ensino, como decorrência das pressões por democratização do acesso às 

universidades. Mais recentemente ainda, a extensão surge como terceiro elemento do fazer 

acadêmico, resposta às críticas e pressões sofridas pela universidade, oriundas de setores e 

demandas sociais (Silva, 2000). Ensino, pesquisa e extensão aparecem, então, ao final do século 

XX, unidos pelo princípio constitucional da indissociabilidade antes citado. 

     A perspectiva de um conhecimento “pluriversitário” não beneficia apenas as comunidades que 

têm seus saberes levados em conta. Como bem mostram os autores citados, particularmente 

Santos (2004), a própria universidade se renova nesse processo. O ensino é, provavelmente, o 

melhor exemplo dessa renovação, à medida que, integrado ao conhecimento produzido através 

da pesquisa e aos anseios da sociedade considerados nas atividades de extensão, ganha em 

relevância e significado para a comunidade universitária. Desse modo, ensinar termina por ser 

uma atividade que, ao mediar a pesquisa e a extensão, enriquece-se e amadurece nesse 

processo: o professor universitário, ao integrar seu ensino à pesquisa e à extensão, mantém-se 

atualizado e conectado com as transformações mais recentes que o conhecimento científico 

provoca ou mesmo sofre na sua relação com a sociedade, além de formar novos pesquisadores, 

críticos e comprometidos com a intervenção social. Logo, não há pesquisa nem extensão 

universitária que não desemboquem no ensino. 

        A perspectiva de um conhecimento “pluriversitário” não beneficia apenas as comunidades 

que têm seus saberes levados em conta. Como bem mostram os autores citados, particularmente 

Santos (2004), a própria universidade se renova nesse processo. O ensino é, provavelmente, o 

melhor exemplo dessa renovação, à medida que, integrado ao conhecimento produzido através 

da pesquisa e aos anseios da sociedade considerados nas atividades de extensão, ganha em 

relevância e significado para a comunidade universitária.  

         Desse modo, ensinar termina por ser uma atividade que, ao mediar a pesquisa e a extensão, 

enriquece-se e amadurece nesse processo: o professor universitário, ao integrar seu ensino à 

pesquisa e à extensão, mantém-se atualizado e conectado com as transformações mais recentes 

que o conhecimento científico provoca ou mesmo sofre na sua relação com a sociedade, além de 

formar novos pesquisadores, críticos e comprometidos com a intervenção social. Logo, não há 

pesquisa nem extensão universitária que não desemboquem no ensino, permitindo ao fim um 
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diálogo que, nas palavras de Santos (2004), substitui a unilateralidade pela interatividade. O que a 

longo prazo trará benefícios aos acadêmicos, aos docentes, e as comunidades envolvidas. 

           Neste sentido, entendemos que as Clínicas que prestam serviço a Comunidade em Geral 

são espaços privilegiados para o desenvolvimento de projetos que trabalhem intensamente na 

perspectiva da interatividade expressa aqui. Além disso, a FAULDADE SANTA TERESA, dispõe 

de um Núcleo de Extensão e um Núcleo de Pesquisa e Inovação Tecnológica, os quais sobre a 

coordenação de ensino executam trabalhos também na dimensão da interatividade. 

 

2. OBJETIVO 

 OBJETIVO GERAL: Promover a articulação entre o Ensino; Pesquisa e Extensão, na 

perspectiva de promover práticas de ensino, pesquisa e extensão na perspectiva da interatividade, 

por meio do desenvolvimento de projetos que tenham atividades nas três dimensões (Ensino, 

Pesquisa e Extensão) 

 

3. METODOLOGIA DO PROGRAMA 

Os projetos desenvolvidos pelo PAPEE devem ter como princípio os seguintes itens: 

✓ Indissociabilidade entre as Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão. O princípio da 

indissociabilidade perpassa duas relações:  

a) relação ensino/extensão, pela qual se torna viável a democratização do saber 

acadêmico, propiciando que esse saber retorne à IES reelaborado e enriquecido; 

b) relação pesquisa/extensão, através da qual ocorre uma produção do conhecimento 

capaz de contribuir positivamente para a alterações significativas das relações sociais.  

Tais relações integram-se organicamente à formação acadêmica, permitindo que alunos e 

professores interajam como sujeitos do ato de aprender, de forma que a extensão se 

transforme dialeticamente num instrumento capaz de articular teoria e prática, dando 

suporte às mudanças necessárias ao processo pedagógico; 

 

✓ Caráter Interdisciplinar das Ações Extensionistas e de Pesquisa. A extensão, como um dos 

espaços que propiciam a realização de atividades acadêmicas, possibilita a interlocução 

entre as áreas distintas do conhecimento e o desenvolvimento de ações interprofissionais e 

interinstitucionais. Na medida em que investe numa nova forma do fazer científico, a 

extensão articula e integra conhecimentos, constituindo-se como um dos profícuos 

caminhos para reverter à tendência de departamentalização do conhecimento sobre a 

realidade; 
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✓ Compromisso Social da IES na Busca de Solução dos Problemas mais urgentes da 

maioria da população. A extensão constitui-se em canal privilegiado para que a missão 

social das Instituições de Ensino Superior seja cumprida, visto que, em sendo a IES 

concebida como um espaço aberto às discussões que contribuem para a formação 

técnica, para o exercício da cidadania e para a superação das formas de exclusão, ratifica-

se que as ações de extensão devem ser desenvolvidas em direção à autonomia das 

comunidades, evitando-se qualquer forma de dependência, assistencialismo ou 

paternalismo; 

 

✓ Reconhecimento dos Saberes Tradicionais e da Grande Relevância das suas Interações 

com o Saber Acadêmico. As interações entre os saberes tradicionais e o saber acadêmico 

potencializam a produção do conhecimento, estendendo-a, orgânica e continuamente, à 

recíproca decodificação e sistematização dos resultados alcançados. Possibilita, ainda, o 

confronto com a realidade e a efetiva participação das comunidades tradicionais em face 

da atuação da IES. Ou seja, ao articular o ensino e a pesquisa de forma indissociável, a 

extensão viabiliza uma relação transformadora entre IES e sociedade; 

 

✓ Incentivo ao debate permanente em torno da realidade amazônica propiciando a 

implementação de ações correspondentes às demandas das populações locais. O espaço 

das ações extensionistas oportuniza possibilidades ímpares de reflexão acerca da 

realidade sócio - ambiental da Amazônia, debruçando-se sobre questões que afligem as 

comunidades da região. Possibilita, ainda, a construção de alianças e parcerias em defesa 

dessas populações, contribuindo para o seu fortalecimento enquanto sujeitos de direitos. 

 

            Os Projetos atenderão a Editais Específicos do PAPEE, de caráter anual, publicados pela 

IES, indicando as linhas de trabalho anuais, o quantitativo de recurso disponível para as 

atividades, o número de participante e os critérios de avaliação das propostas encaminhadas.  

 

AMANDA DE SOUZA ESTALD 

DIRETORA GERAL DA FACULDADE SANTA TERESA 
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EDITAL 

PARA OFERTA DE CURSOS DE EXTENSÃO 

(não vinculados aos Programas Institucionais) 

ANO 20____ 

A Direção Geral da Faculdade Santa Teresa, torna público por meio deste Edital, os critérios para 

a apresentação de propostas de CURSOS DE EXTENSÃO NÃO VINCULADOS AOS 

PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE EXTENSÃO (Cursos Livres), a serem desenvolvidos no ano 

de 2019, em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional.  

1. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1.1 A Faculdade Santa Teresa, no desenvolvimento da política de Extensão, visa oferecer à 

sociedade Cursos de Extensão, tendo como princípios norteadores a geração de trabalho, 

emprego e renda, objetivando a melhoria da qualidade de vida da comunidade em que está 

inserida.  

1.2  Os cursos de extensão, serão ofertados segundo os princípios e finalidades da educação 

profissional e tecnológica, em articulação com o mercado do trabalho e os segmentos sociais, 

e com ênfase na produção, no desenvolvimento e na difusão de conhecimentos científicos e 

tecnológicos, observando às demandas e potencialidades locais e regionais e o interesse da 

comunidade acadêmica em articulação aos Cursos de Graduação Ofertados pela Faculdade 

Santa Teresa.   

2. CARACTERIZAÇÃO DOS CURSOS DE EXTENSÃO 

 2.1 São considerados cursos de extensão as ações pedagógicas de caráter teórico ou prático, 

planejadas e organizadas de modo sistemático, critérios de avaliação definidos e oferta não 

regular, ofertados na modalidade presencial. 

2.2 São Objetivos dos Cursos de Extensão: 

a) Proporcionar aos cidadãos, o desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva e social.  

b) Promover a capacitação, o aperfeiçoamento, e a atualização de profissionais.  

c) Qualificar e requalificar trabalhadores, preparando-os para que se dediquem a um tipo de 

atividade profissional a fim de promover seu ingresso e/ou reingresso no mercado de trabalho.  

d) Ampliar as competências profissionais de trabalhadores.  

e) Despertar nos cidadãos o interesse para o reingresso em atividades de estudo e aprendizagem, 

integrando cursos e programas que promovam a elevação de escolaridade. 

2.3 Os Cursos de Extensão poderão ser ofertados nas seguintes estruturas e finalidades: 
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a) curso de formação continuada – carga horária superior a 8 horas e inferior a 160 horas. 

b) curso de formação inicial: carga horária igual ou superior a 160 horas e inferior a 360 horas; 

 

3 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

  3.1 Dos Proponentes  

3.1.1 Poderão ser proponentes: profissionais docentes e técnico-administrativos, desde que 

adimplentes com atividades de extensão anteriores, pertencentes ou não aos quadros da 

Faculdade Santa Teresa.  

4 ATRIBUIÇÕES/COMPROMISSOS 

4.1 Da Faculdade Santa Teresa 

4.1.1 Elaborar e divulgar o Edital norteador para oferta de Cursos de Extensão 2019.  

4.1.2 Analisar as propostas de cursos propostos pelos proponentes 

4.1.3. Administrar os recursos financeiros, humanos e infraestruturas necessários ao 

desenvolvimento dos cursos. 

4.1.4 Criar o ciclo de matrícula dos cursos e pagamento de mensalidades (quando for o caso). 

4.1.5 Manter registro da oferta dos cursos para confecção dos relatórios de gestão da extensão. 

4.1.6 Divulgar o calendário de inscrição das propostas de cursos de extensão ofertados. 

4.1.7 Analisar e emitir parecer de viabilidade das propostas apresentadas.  

4.1.8 Registrar os alunos no Sistema Acadêmico para acompanhamento de frequência e carga 

horária. 

4.1.9 Zelar pelo cumprimento e qualidade da proposta dos cursos.  

4.1.10 Solicitar; analisar e manter em guarda os projetos, relatórios e avaliação dos cursos 

ofertados.  

4.2. É prerrogativa da Faculdade Santa Teresa emitir e registrar os certificados. 

4.3 Do(a) Proponente(a) do Curso de Extensão:   

4.3.1 Zelar pelo fiel cumprimento do conteúdo dos cursos aprovados e ofertados, além do registro 

da frequência dos cursistas.  

4.3.2 Realizar a pesquisa de satisfação (avaliação) da comunidade atendida.  

4.3.3. Encaminhar relatórios final e parciais do Curso.  

4.3.4 Encaminhar à Coordenação de Extensão os documentos relativos às exigências contidas 

neste edital.  
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5. CRONOGRAMA DE SUBMISSÃO, AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO 

5.1 As propostas serão apresentadas à Direção Geral da Faculdade Santa Teresa, por meio de 

projeto de extensão – modalidade cursos livres, o qual pode ser obtido no site da Faculdade Santa 

Teresa. 

5.1.1 Os Cursos só podem ser divulgados e iniciados após a tramitação e recebimento de carta de 

aceite por parte da Faculdade Santa Teresa.  

5.1.2 Este edital é de fluxo contínuo e, portanto, se manterá aberto ao recebimento de propostas 

até o final do 1º. Semestre de 2019, conforme Calendário Acadêmico.  

5.1.3 Após a conclusão dos cursos deverão ser tomadas as seguintes providências: I – 

Elaboração de Relatório Final e encaminhamento à Direção Geral, para que os referidos pró-

labores possam ser providenciados.  

6. DURAÇÃO DOS CURSOS 

6.1 Os cursos deverão ter carga horária igual ou superior a 8 (oito) horas e inferior a 360 

(trezentos e sessenta) horas; 

6.2 Os cursos deverão ter carga horária mensal mínima de 20 (vinte) horas, exceção àqueles de 

carga horária total menor, que deverão ser completados no decorrer de um mês, e à possível 

fração resultante no último mês de curso. 

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1 As ações de Cursos de Extensão com envolvimento de parceiros externos, com ou sem 

contrapartida de qualquer espécie, só poderão iniciar após oficialização entre as partes (Campus 

e parceiros externos), onde constem obrigatoriamente, pelo menos: I – a identificação oficial dos 

parceiros; II – os objetivos inerentes à parceria; II – o prazo de vigência do instrumento; III – as 

obrigações das partes.  

7.2 Casos omissos serão decididos pelo Conselho Superior. 

 

Manaus, __ de ________ de 20___ 

 

AMANDA DE SOUZA ESTALD 

DIRETORA GERAL DA FACULDADE SANTA TERESA 
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EDITAL N. ___ - DO PROJETO DE NIVELAMENTO 

A Direção da Faculdade Santa Teresa no uso de suas atribuições regimentais e regulamentares, 

torna público, para os alunos interessados que encontram abertas as inscrições para o Projeto de 

Nivelamento Acadêmico, dos cursos de graduação, para exercício no semestre letivo de 2019.01, 

que se realizará segundo as condições especificadas a seguir:  

1. INSCRIÇÃO  

1.1. Período:   

1.2 Local de Inscrição: Secretaria Acadêmica 

1.3 Horário: ......h as ......h (sábados acadêmicos) 

2. DOS OBJETIVOS DO NIVELAMENTO:  

2.1 Proporcionar aos acadêmicos da Faculdade Santa Teresa a revisão e atualização de 

conteúdos do Ensino Fundamental e Médio, essenciais ao desenvolvimento do processo de 

ensino e aprendizagem no Ensino Superior.  

3. DO PROGRAMA:  

3.1 O Projeto de Nivelamento Acadêmico oferecido pela Faculdade Santa Teresa não é 

obrigatório e contempla a oferta da disciplina de Língua Portuguesa.  

3.2. O nivelamento de Língua Portuguesa tem como objetivo auxiliar o acadêmico a desenvolver 

as atividades de leitura e escrita, fundamentais a qualquer curso de graduação.  

4. DA CARGA HORÁRIA: 

4.1 As atividades de Língua Portuguesa terão carga horária de 18 horas.  

5. DO HORÁRIO DE OFERTA DO CURSO:  

5.1. O período de oferta do Projeto de Nivelamento Acadêmico acontecerá nos Sábados 

Acadêmicos. 

5.2. Os horários das aulas do Projeto de Nivelamento Acadêmico 

6. DOS REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO: 

6.1. O candidato ao Nivelamento Acadêmico deverá apresentar os seguintes requisitos:  

6.1.1. Estar devidamente matriculado;  

6.1.2. Ser aluno prioritariamente do 1º. período;  
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7. DA FICHA DE INSCRIÇÃO  

7.1 Os acadêmicos interessados em participar do Projeto de Nivelamento Acadêmico da 

Faculdade Santa Teresa deverão preencher ficha de inscrição na secretaria acadêmica. 

8. DA AVALIAÇÃO  

8.1 Para ter direito ao certificado o aluno deverá ter no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) de 

frequência nas atividades programadas.  

9. DO APROVEITAMENTO DA CARGA HORÁRIA: 

9.1 O Projeto de Nivelamento Acadêmico é uma prática que pode ser incluída como carga horária 

para atividade complementar de no máximo 20 horas.  

10. DA ABERTURA DE TURMA: 

10.1 A abertura de turma fica condicionada à inscrição de no mínimo 20 (vinte) acadêmicos. 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

11.1. O Projeto de Nivelamento Acadêmico rege-se pelo Regulamento de Nivelamento Acadêmico 

e pelo Regimento Geral da Instituição.  

11.2. Os casos omissos serão resolvidos pela Direção Geral da instituição.  

11.3. O presente edital entra em vigor nesta data.  

 

 

Manaus, __ de ________ de 20___ 

 

 

 

 

AMANDA DE SOUZA ESTALD 

DIRETORA GERAL DA FACULDADE SANTA TERESA 
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EDITAL DE PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA______ /_____ 

MODALIDADE DISCENTE 

COORDENADORA DE PESQUISA E EXTENSÃO 

 

 A COORDENAÇÃO DE PESQUISA E EXTENSÃO e iniciação Científica da FACULDADE 

SANTA TERESA, conforme regulamento de pesquisa aprovado pelo Colegiado dos cursos de 

ensino superior desta IES, faz saber que: 

 A IES como instituição de ensino deve estender a teoria à prática, e nessa perspectiva, 

considerando a necessidade de pesquisa e extensão, adequar os procedimentos pedagógicos e 

administrativos do COORDENAÇÃO DE PESQUISA E EXTENSÃO às exigências das diretrizes 

curriculares nacionais aplicáveis ao ensino superior; 

 Com o objetivo de inserir os discentes desta IES na pesquisa, considerando a necessidade 

de execução de projetos de pesquisa multidisciplinares, resolve publicar o Edital de Convocação 

e Seleção do COORDENAÇÃO DE PESQUISA, de acordo com as seguintes cláusulas e 

condições. 

I – DO OBJETIVO 

 Normatizar o processo de seleção dos alunos regularmente matriculados a partir do 4º 

período dos cursos de ensino superior da FACULDADE SANTA TERESA, para o ingresso e 

participação em projetos de pesquisa, sob orientação e supervisão da COORDENAÇÃO DE 

PESQUISA. 

II – DA SELEÇÃO PARA PARTICIPAR DE PROJETO DE PESQUISA 

a) O aluno deve estar regularmente matriculado e cursando o 4º período ou superior; 

b) Ter coeficiente escolar igual ou superior a 8 (oito) e frequência média de 80% (oitenta 

por cento), com participação ativa em sala de aula e em eventos do curso; 

c) Ter disponibilidade e afinidade com a temática do projeto de pesquisa em questão; 

d) Ser aprovado em entrevista de seleção realizada pelos docentes envolvidos no projeto 

a que se candidata. 

III – DO PERÍODO 

a) O tempo de participação no projeto será indicado no cronograma estabelecido no mesmo e 

não gera nenhum vínculo empregatício da FACULDADE SANTA TERESA com o discente; 
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b) A participação no projeto dará ao discente 20 (vinte) horas de atividades complementares, 

por semestre, não podendo ultrapassar durante a sua permanência no projeto 50% 

(cinquenta por cento) do total exigido em seu curso. 

 

IV – VAGAS 

a) Cada projeto de pesquisa terá a participação de 3 (três) discentes por professor 

pesquisador (não devendo exceder 10 discentes por projeto) e estes deverão estar aptos, 

conforme os critérios acima estabelecidos. 

 

V – DOCUMENTOS 

a) Documentos do Discente 

• Termo de Compromisso assinado, disponível na coordenação do NOPE, que 

perderá a validade se o mesmo não for selecionado; 

• Cópia impressa do “Currículo Lattes”, atualizado; 

• Cópia do CPF;  

• Cópia da Carteira de Identidade;  

• Comprovante de matrícula e histórico escolar atualizado. 

 

 

 

         Publique-se. Registre-se e cumpra-se. 

 

Manaus, __ de ________ de 20__ 

 

 

 

 

AMANDA DE SOUZA ESTALD 

DIRETORA GERAL DA FACULDADE SANTA TERESA 
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EDITAL DE PESQUISA E EXTENSÃO 

MODALIDADE VINCULADO A PROGRAMAS DE ARTICULAÇÃO DE PESQUISA 

ENSINO E EXTENSÃO 

COORDENADORA DE PESQUISA E EXTENSÃO 

 

 A COORDENAÇÃO DE PESQUISA E EXTENSÃO da FACULDADE SANTA TERESA, 

conforme regulamento de pesquisa aprovado pelo Colegiado dos cursos de ensino superior 

desta IES, faz saber que: 

 A IES como instituição de ensino deve estender a teoria à prática e considerando a 

necessidade de pesquisa e extensão procura adequar os procedimentos pedagógicos e 

administrativos da COORDENAÇÃO DE PESQUISA E EXTENSÃO às exigências das diretrizes 

curriculares nacionais aplicáveis ao ensino superior; 

I – DO OBJETIVO 

 Normatizar o processo de seleção de docentes que fazem parte do quadro acadêmico da 

FACULDADE SANTA TERESA, para o ingresso e participação em projetos integrantes do 

PAPEE, na condição de orientadores. 

 

II – DA SELEÇÃO PARA PARTICIPAR DE PROJETO DO PAPEE 

e) O docente deve fazer parte do quadro da FACULDADE SANTA TERESA. 

f) Possuir título de mestre ou doutor devidamente reconhecido pela CAPES e demonstrar 

experiência em atividade de pesquisa ou extensão científica ou tecnológica; os 

docentes especialistas que desejarem participares dos projetos assim poderão como 

professores auxiliares.  

g) Ter disponibilidade e afinidade com a temática do projeto de pesquisa em questão; 

h) Estar cadastrado no sistema de Currículo Lattes do CNPq; 

i) Estar cadastrado em um grupo de pesquisa da FACULDADE SANTA TERESA; 

j) Indicar no mínimo dois e no máximo quatro discentes para participar do projeto, desde 

que estes sejam aprovados na seleção para a qual os critérios para aprovação 

constam no edital de discentes publicado no site da FACULDADE SANTA TERESA. 

k) Orientar o discente selecionado para participação do projeto indicado pelo professor 

orientador nas distintas fases do trabalho, incluindo a elaboração de relatórios; 

l) Ter o projeto aprovado e selecionado pela coordenação do COORDENAÇÃO DE 

PESQUISA E EXTENSÃO; 



235 

 

m) Acompanhar a exposição dos discentes nos eventos de divulgação dos resultados do 

plano de iniciação científica; 

n) Incluir o nome do discente de iniciação científica nas publicações e nos trabalhos 

apresentados em congressos e seminários, cujos resultados contarão com a 

participação efetiva deste; 

o) Enquanto pesquisador do COORDENAÇÃO DE PESQUISA/FACULDADE SANTA 

TERESA, fazer, obrigatoriamente, referência à sua condição de pesquisador nas 

publicações e nos trabalhos apresentados em eventos de qualquer natureza e em 

qualquer meio de comunicação utilizando a logomarca da IES.  

p) Os docentes que desejarem participar de projetos de pesquisa conforme especificado 

neste edital deve ter ciência que sua participação é voluntária nos referidos projetos e 

formalmente demonstrar sua condição de orientador voluntário, por meio do 

preenchimento do Termo de Ciência e Responsabilidade do Professor Orientador 

voluntário. Anexo I deste edital.  

 

III – DO PERÍODO 

c) Cada projeto de pesquisa deverá ter a duração mínima de 01 (um) ano podendo ser 

prorrogado por mais 01 (um) ano, mediante a necessidade, justificativa e a aprovação do 

COORDENAÇÃO DE PESQUISA. O tempo de vigência será indicado no cronograma 

estabelecido no mesmo; 

d) Os docentes participarão do projeto como professores orientadores voluntários e terão o 

artigo, originado da pesquisa, publicado. 

 

IV – VAGAS 

b) Cada projeto de pesquisa terá a participação de no máximo 04 (quatro) docentes e estes 

deverão estar aptos, conforme os critérios estabelecidos neste edital. 

 

V – DOCUMENTOS 

a) Documentos do projeto   

• Cópia impressa do projeto em 03 (três) vias; 

• Envio de cópia do projeto para o e-mail da COORDENAÇÃO DE PESQUISA E 

EXTENSÃO. 

b) Documentos do Docente 

• Termo de Compromisso assinado, disponível na coordenação do COORDENAÇÃO DE 

PESQUISA E EXTENSÃO, que perderá a validade se ele não for selecionado; 

• Termo de Responsabilidade do Professor Orientador Voluntário; 
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• Cópia impressa do “Currículo Lattes”, atualizado; 

 

         Publique-se. Registre-se e cumpra-se. 

 

Manaus, __ de ________ de  20__ 

 

AMANDA DE SOUZA ESTALD 

DIRETORA GERAL DA FACULDADE SANTA TERESA 
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EDITAL No__ – ESCOLHA DE REPRESENTATIVIDADE DISCENTE 

Disciplinar o processo de escolha da representatividade 
discente, estabelecendo regras, procedimentos e atitudes 
esperadas pelos líderes estudantis.  

 

DA CANDIDATURA E PRAZOS 

 

Art 1º - Poderão se candidatar a Representante de turma o aluno devidamente matriculado na 

turma, mediante preenchimento de ficha de inscrição, no período estabelecido, condizendo com 

as datas divulgadas no cronograma acadêmico.  

 

 § 1. A inscrição das Chapas concorrentes será realizada no período de ...../....../...... A 

......./...../......, por meio do preenchimento da ficha de inscrição entregues na Coordenação de 

Curso.  

 

Art 2º - O Representante de Turma e Vice representante serão escolhidos por eleição, com voto 

em cédula.  

I. Os demais colegas de classe e os próprios candidatos votam naqueles que melhor possam 

representar a turma.  

II. Será aclamado vencedor quem obtiver maior número de votos por maioria simples.  

III. A eleição não poderá se dará por aclamação, ainda que haja somente uma chapa 

concorrendo. 

 

Art 3º. Uma vez eleitos, os membros da chapa vencedora devem manter seus dados atualizados, 

comunicando quaisquer alterações na Secretaria Acadêmica e Coordenação de Curso. 

 

Art 4º - O tempo da gestão do representante e do vice tem duração de 1 semestre podendo ser 

reeleito por mais um semestre letivo.  

 

Art 5º - A reeleição poderá ocorrer apenas uma vez, de modo a permitir o surgimento de novas 

lideranças.  
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Art 6º - O representante de turma poderá ser qualquer um dos alunos eleito pelos colegas para 

representá-los. O aluno escolhido para representar a turma recebe a maioria dos votos, de 

confiança, para exercer a função.  

 

Art 7º - Para candidatarem a função de Representantes e Vice de turma os alunos deverão 

atender às seguintes condições:  

I - Estarem regularmente matriculados na turma;  

II- Terem disponibilidade para o exercício das funções;  

III- Não estarem respondendo a processo disciplinar;  

IV- Conhecer o calendário acadêmico.  

 

Art 8º São atribuições dos Representantes e Vice Representante de turma:  

I - Representar sua turma perante a Direção; Coordenação de Curso, Colegiado Discente e 

Coordenação de Ensino;  

II- Estimular a cooperação entre alunos e entre professores e alunos;  

III- Encaminhar e discutir com a Direção, Coordenação de Curso; Coordenação de Ensino e 

Colegiado Discente as reivindicações ou reclamações da turma;  

IV – Não cabe ao representante de turma representar interesses pessoais e, ou, advogar causas 

individuais junto as instâncias superiores. Interesses privados devem ser resolvidos pelos 

interessados apenas. 

 

Art 9º São deveres dos Representantes de Turma e Vice Representantes.  

I. Representar com ética e justiça os interesses de turma. 

II. Fazer-se presente aos atos formais de reunião quando convocados. 

III. Fazer chegar aos alunos as informações pertinentes aos interesses acadêmicos gerais. 

IV. Acompanhar o Calendário acadêmico e contribuir com a gestão da instituição para seu fiel 

cumprimento. 

V. Guardar sigilo de informações privadas de seus representados e guardar sigilo de informações 

institucionais quando solicitados. 

VI. Apresentar as reclamações, pleitos e sugestões as demais instâncias da instituição em registro 

escrito datado e assinado pelo representante e, ou, turma.  

 

Art 10º. – O Representante ou o Vice Representante perderá o mandato:  

I. Por renúncia;  

II. Por perda de vínculo com a instituição;  
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III. No caso de adotar comportamento considerado inadequado com sua turma, com outros 

alunos, com a Direção, Coordenação de Curso, Coordenação de Ensino, com o corpo docente ou 

corpo técnico-administrativo da instituição  

IV. Se faltar com os deveres previstos neste guia ou no Regimento da Faculdade Santa Teresa;  

V. No caso de conflito com sua própria turma;  

VI. No caso de receber qualquer das penalidades previstas no Regimento da Faculdade santa 

Teresa;  

VII. Por pedido expresso dos alunos da turma, assinado pela maioria absoluta;  

 

Art 11º - Substituição em caso perda de mandato:  

I - Em caso de perda de mandato, assumirá o vice representante, na ausência desde (vice), o 

suplente (2º. Representante mais bem colocado), assumirá as funções.  

II – Em caso em que não houver alunos aptos a substituição será realizada nova eleição, 

garantindo a representatividade da turma no diálogo institucional.  

 

Art 12º  Do processo eleitoral:  

I – O processo eleitoral dos representantes discentes deverá ser presidido pelo Coordenador de 

Curso que procederá ao registro das candidaturas das chapas, apurará os votos mediante 

contagem em cédulas e lavrará a ata de eleição.  

II- As chapas compostas de representante e vice representante deverão ser inscritas obedecendo 

o período estabelecido no Calendário Acadêmico. 

III- A data do pleito de ........../.... será dia ....../...... a ......./....../......, conforme previsto em 

calendário acadêmico. 

 

Art 13º Do Tempo de Exercício do Mantado 

I- O Mandato terá a duração de seis meses, podendo ser prorrogado por meio de nova eleição 

(modalidade reeleição), nos termos descritos neste edital. 

 

Parágrafo Único. Os casos omissos neste regulamento serão levados para a consideração da 

Direção Geral. 

 

         Publique-se. Registre-se e cumpra-se. 

Manaus, __ de ________ de  20__ 

AMANDA DE SOUZA ESTALD 

DIRETORA GERAL DA FACULDADE SANTA TERESA 
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EDITAL MONITORIA – 20___/___ 

Edital de Seleção para o Programa de Monitoria Acadêmica Da 
Faculdade Santa Teresa para os Cursos de Graduação em 
Administração; Ciências Contábeis; Direito; Psicologia e Tecnológico em 
Logística. 

 
 

 
A Direção Geral da FACULDADE SANTA TERESA, no uso de suas atribuições 

regimentais e regulamentares, torna público, para os alunos interessados, que, no período de 

____/____/____ a ___/____/____, encontram-se abertas às inscrições para a seleção dos 

candidatos ao Programa de Monitoria, para atender os seguintes cursos: Administração; Ciências 

Contábeis; Direito; Psicologia e Tecnológico em Logística, para exercício no 2º. Semestre letivo de 

2019, considerando as condições especificadas a seguir: 

 

1. Inscrição 

1.1. Período: de ____/____/____ a ___/____/____, 

1.2. Local: Secretaria Acadêmica da Faculdade Santa Teresa. 

1.3. Horário: das ....h às ...... e das .... às .........h 

 

2. Objetivos da Monitoria 

2.1. Fomentar no aluno o interesse pela carreira docente e pelas rotinas do trabalho de pesquisa. 

2.2. Intensificar a cooperação do corpo discente e a interação entre estudantes de diferentes 

períodos letivos. 

2.3. Aprofundar conhecimentos teóricos e práticos dentro da disciplina a que estiver ligado o 

Monitor (a), por meio do treinamento para transmissão do conhecimento acumulado. 

2.4. Servir de campo de estágio, apenas aos alunos que estiverem sobre a tutela dos professores 

da sua área de ensino, tendo acompanhamento dos supervisores de estágio. 

 

3. Atribuições do Monitor 

3.1. Auxiliar o (s) professor (es): 

3.1.1. Em tarefas didáticas, inclusive na preparação de aulas e trabalhos acadêmicos de modo 

proporcional ao seu grau de conhecimento; 

3.1.2. Em tarefas de pesquisa e extensão compatíveis com o seu grau de conhecimento; 

3.1.3. Na realização de trabalhos práticos e experimentais compatíveis com o grau de 

conhecimento e experiência da disciplina. 
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3.2. Auxiliar os estudantes que estejam com dificuldades de aprendizagem na disciplina e nas 

correspondentes avaliações. 

3.3. Participar, sempre que possível, dos eventos da FACULDADE SANTA TERESA, tais como 

Seminários, cursos, debates, sessões de estudo e experiências de trabalhos acadêmicos 

diversos. 

3.4. Entregar à Coordenação do Curso mensalmente o relatório das atividades desenvolvidas 

assinadas pelo professor orientador (Obrigatório para requerer certificado de atuação em 

monitoria). 

3.5. Cumprir o Plano de Trabalho definido pelo Professor Orientador. 

 

4. Vedações à Monitoria 

4.1 É vedado ao Monitor, em quaisquer circunstâncias: 

4.1.1. Ministrar aulas curriculares na ausência do Professor Orientador em sala de aula, 

laboratório ou qualquer outro recinto; 

4.1.2. Realizar avaliações através de testes, arguições, ou equivalentes, na ausência do Professor 

Orientador; 

4.1.3. Desenvolver atividades em horário que prejudique o andamento de suas funções 

acadêmicas, especialmente em horário de aulas. 

 

5. Atribuições do Professor Orientador 

5.1 São atribuições do Professor Orientador: 

5.1.1 elaborar, juntamente com o Monitor, o Plano de Atividades Anual, que deverá ser submetido 

à Coordenação do Curso. 

5.1.2 organizar, com o Monitor, horário de trabalho que garanta a prática conjunta de Monitoria 

com a parte acadêmica e que corresponda a 4 (quatro) horas semanais; 

5.1.3 orientar e acompanhar as atividades do Monitor, discutindo com ele as questões teóricas e 

práticas, fornecendo-lhe subsídios à sua formação, e; 

5.1.4 avaliar o relatório anual do Monitor atribuindo-lhe um conceito acompanhado de justificativa. 

 

6. Vagas 

6.1. O Programa de Monitoria dos Cursos de Graduação da Faculdade Santa Teresa, oferecerá 

na vigência desse edital as vagas especificadas no anexo I.  

 

7. Dos requisitos para inscrição: 

7.1: O candidato à Monitoria deverá apresentar os seguintes requisitos: 

7.1.1. Estar regularmente matriculado;  
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7.1.2. Ter cursado a disciplina na qual deseja ser monitor; 

7.1.3. Ter sido aprovado na disciplina com nota igual ou superior a 6,0 (sete); 

7.1.4. Apresentar disponibilidade de horário para dedicar-se à Monitoria; 

7.1.5. Não ter pendências financeiras com a Instituição; 

7.1.6. O aluno só poderá inscrever-se para a Monitoria de 01 (uma) disciplina; 

7.1.7. Ter obtido a média mínima de 7,0 pontos na prova de seleção; 

7.2. As inscrições serão examinadas pela Coordenação do Curso, havendo a possibilidade de 

indeferimento em caso de descumprimento dos requisitos acima. 

7.3. Para o ato da inscrição, basta a entrega da cópia do comprovante da matrícula 2018/2 e o 

preenchimento de formulário disponível na Coordenação do Curso.  

 

8. Da seleção 

8.1. O processo seletivo para as vagas de Monitoria será acompanhado por Comissão de 

Seleção, neste ato nomeado, composto pela Coordenadora do Curso e pelos Professores das 

disciplinas constantes no anexo I desse edital; 

8.2. A seleção será constituída de duas fases. A 1ª. Fase consistirá em uma prova escrita e a 2ª 

Fase em entrevista com os candidatos aprovados na 1ª. Fase; 

8.3. A prova escrita será avaliada com nota de 0 (zero) a 10 (dez), sendo classificados para a 2ª. 

Fase os candidatos aprovados com nota superior ou igual a 6,0 (seis); 

8.4. A prova escrita consistirá em questões elaboradas tendo como tema o conteúdo programático 

da disciplina. 

8.5. A prova será realizada em dia predeterminado pela coordenação, na presença de todos os 

candidatos; 

8.6. A entrevista da 2ª. Fase terá caráter eliminatório, sendo avaliada, também, com nota de 0 

(zero) a 10(dez); 

8.7. A classificação levará em consideração o somatório das duas fases e do Coeficiente de 

Rendimento do candidato, no semestre anterior. 

8.8. Em caso de empate entre dois candidatos, os critérios para desempate serão por ordem: 

a) média final obtida pelo candidato quando cursou a respectiva disciplina; 

b) média global das disciplinas cursadas até o último semestre letivo completo; 

c) candidato que estiver cursando o semestre letivo mais adiantado; 

d) candidato que tiver a idade mais avançada. 

8.10. As provas escritas para a seleção de monitores serão corrigidas pelos docentes do Curso da 

Faculdade Santa Teresa responsáveis pela orientação das disciplinas com vagas à Monitoria. 

8.11. Consideram-se aprovados no processo seletivo para a Monitoria os candidatos que 

obtiverem nota de seleção final igual ou superior a 6,0 (seis). 
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8.12. Os candidatos que forem chamados e não puderem assumir satisfatoriamente as atividades 

da Monitoria, por questões de disponibilidade de horário ou outras verificadas pela Coordenação 

responsável, serão imediatamente substituídos, segundo a ordem da listagem oficial. 

8.13. Não haverá revisão das notas de prova escrita. 

 

9. Da data, hora e local das provas: 

9.1. As provas escritas serão realizadas no dia de ____/____/____ , às ____h, na sede da 

Faculdade santa Teresa, onde funciona os respectivos cursos.   

9.2. O resultado da prova escrita será publicado no mural do Site da Faculdade no dia até o dia de 

____/____/___. 

9.11. As entrevistas ocorrerão entre os dias de ____/____/____ a ___/____/____, em data e 

horário a ser definido pela Coordenação do Curso. Devendo os candidatos serem comunicados 

previamente. 

 

10. Do resultado 

10.1. O resultado será divulgado no mural de e na página da faculdade Santa Teresa e estarão 

disponíveis na secretaria acadêmica, a partir do dia 16.09.2019, conforme calendário acadêmico.  

 

11. Da Duração e do Regime de Trabalho 

11.1. O exercício da atividade de Monitoria tem duração de um semestre letivo podendo ser 

prorrogado por ato administrativo por mais um semestre.  

11.2. O monitor selecionado exercerá suas atividades sem qualquer vínculo empregatício com a 

Faculdade Santa Teresa em regime de dedicação de até 5 (cinco) horas semanais.  

 

12. Das Disposições Finais 

12.2. O Programa de Monitoria rege-se pelo Regulamento de Monitoria e pelo Regimento Interno 

da Faculdade Santa Teresa 

12.3. A carga horária despendida pelo monitor no exercício de suas tarefas será computada como 

horas de atividades complementares de graduação, na razão de 10 horas de atividades 

complementares por cada semestre letivo executado como monitor. 

12.4. O Monitor poderá ser excluído da Monitoria, em caso de desempenho insatisfatório, segundo 

o Regimento Interno e Regulamento da Monitoria da Faculdade Santa Teresa, sob avaliação do 

Professor (a) Orientador (a). 

12.5. No ato da admissão, o monitor firmará termo de compromisso para o cumprimento 

satisfatório das suas atividades. 
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12.6. Aos casos omissos, serão apreciados pela Coordenação de Curso e pela Direção da 

Faculdade Santa Teresa 

12.7. O presente Edital entra em vigor nesta data. 

 

         Publique-se. Registre-se e cumpra-se. 

Manaus, __ de ________ de  20__ 

 

 

 

 

AMANDA DE SOUZA ESTALD 

DIRETORA GERAL DA FACULDADE SANTA TERESA 
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MODELOS DIVERSOS 
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MODELO PROJETO PAPEE 

 

PROJETO DE ARTICULAÇÃO ENTRE PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO  

IDENTIFICAÇÃO 

Título do Projeto:   

Curso(s):  IDENTIFICAR O CURSO 

Disciplinas: IDENTIFICAR AS DISCIPLINAS 

Docentes envolvidos: IDENTIFCAR OS DOCENTES (ANEXAR LINKS DO LATTES)  

Telefone (s) e-mail(s) 

Discentes envolvidos: Turmas:  

APRESENTAÇÃO 

 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 

 

 

 

 

DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

FASE 1 

 

FASE 2 

 

FASE 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVISÃO DE AÇÕES 

AÇÕES EXTENSÃO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA ENSINO 

 

DESCREVER A SEQUÊNCIA 

DIDÁTICA PREVISTA 

 

 

DESCREVER A SEQUÊNCIA 

DIDÁTICA PREVISTA 

 

 

DESCREVER A SEQUÊNCIA 

DIDÁTICA PREVISTA 
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RESULTADO FINAL:  IMPACTOS SOCIAIS E ACADÊMICOS ESPERADOS 

 

 

FORMA DE APRESENTAÇÃO RESULTADOS:  ARTIGO CIENTÍFICO PARA PUBLICAÇÃO  

RECURSOS FINANCEIROS 

Despesas / Itens Quantidade Valor Unitário Valor total Origem do recurso 

     

     

     

   

 

Manaus,  __ de ________ de 20__. 

________________________________________________ 

Coordenador(a) do curso 

 

Coordenador(a) do PAPEE 

________________________________________________ 
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MODELO RELATÓRIO PAPEE 

RELATÓRIO: ARTICULAÇÃO ENTRE PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO.  

IDENTIFICAÇÃO 

Título do Projeto:   

Curso(s):  IDENTIFICAR O CURSO 

Disciplinas: IDENTIFICAR AS DISCIPLINAS 

Docentes envolvidos: IDENTIFCAR OS DOCENTES (ANEXAR LATTES)  

Telefone (s) e-mail(s) 

Discentes envolvidos: Turmas:  

APRESENTAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS REALIZADOS 
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AÇÕES REALIZADAS 

AÇÕES EXTENSÃO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA ENSINO 

 

DESCREVER A SEQUÊNCIA 

DIDÁTICA REALIZADA 

 

 

DESCREVER A SEQUÊNCIA 

DIDÁTICA REALIZADA 

 

 

DESCREVER A SEQUÊNCIA 

DIDÁTICA REALIZADA 

 

RESULTADO:  IMPACTOS SOCIAIS E ACADÊMICOS GERADOS 

 

 

FORMA DE APRESENTAÇÃO RESULTADOS:  ARTIGO CIENTÍFICO PARA PUBLICAÇÃO – ANEXADO 

 

 

 

RECURSOS FINANCEIROS 

Despesas / Itens Quantidade Valor Unitário Valor total Origem do recurso 

     

     

     

   

 

Manaus,  ....... de _________ de 20....... 

________________________________________________Coordenador(a) do curso 

_____________________________________________ Coordenador(a) do PAPEERI 

 

ANEXOS 

DOCUMENTOS GERADOS; FILMAGENS; FOTOGRAFIAS E DEMAIS FORMAS DE DOCUMENTAÇÃO; 

AVALIAÇÃO DOS ALUNOS PARTICIPANTES. (A SER ENTREGUE) 
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PROJETO DE EXTENSÃO – CURSOS LIVRES 

IDENTIFICAÇÃO 

Curso:  

Responsável pelo Curso:  Tel.  

Carga Horária:  

Total de Vagas Dias da Semana:  

Público alvo:  

 

APRESENTAÇÃO 

 

 

Mencionar o nome do curso, o público ao qual se destina e a expertise do proponente no campo de atuação 

referente ao curso  

 

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM  

. 

Espera-se que ao final do Curso o cursista esteja apto a:  

 

JUSTIFICATIVA 

           

Justificar a importância do Curso para o público ao qual se destina, mencionar os seus diferenciais em relação 

a outras propostas similares 

METODOLOGIA DO CURSO  
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Descrever qual tipo de metodologia de ensino será utilizada no desenvolvimento das atividades formativas.  

 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 

 

Ações Início Término 

 

 

Identificar as etapas ou ações, incluindo aquelas relativas a 

execução do curso. 

  

 

RECURSOS FINACEIROS  

Despesas  

Itens Quantidade Valor Unitário Valor total 

  R$ R$ 

  R$ R$ 

TOTAL R$ 

 

Receita (40% para o Proponente) 

 

CUSTO UNITÁRIO POR ALUNO Valor 

VALOR DE VENDA DO CURSO R$ 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

 A VISTA R$ 

PARCELADO R$ 

 

___________________________, ______ de _____________ de 20__. 

________________________________________________ 

PROPONENTE 
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RELATÓRIO DE EXTENSÃO  

IDENTIFICAÇÃO 

Título do Projeto:   

Curso (s):   

Modalidade da Atividade:  (   ) Extensão     (      ) Pesquisa  (    ) Atividade Complementar 

Em caso de Extensão:  (     ) Cursos de Aperfeiçoamento Profissional (     ) Outros 

Coordenador da Atividade:  

Disciplinas:  

Docentes envolvidos:  

Turmas:  

APRESENTAÇÃO 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS REALIZADOS 
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AÇÕES REALIZADAS 

 

 

RESULTADO 

 

 

 

Manaus, ___ de __________ de 20___. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenador da Atividade 

 

Coordenador do Curso de Graduação 

(Atividade Vinculada) 
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ANEXOS – QUANDO HOUVER 
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PROJETOS DE ATIVIDADES ACADÊMICAS  

IDENTIFICAÇÃO 

Título do Projeto:   

Curso (s):   

Modalidade da Atividade: (  ) Ensino;  (      ) Extensão;    (      ) Pesquisa;  (    ) Atividade 

Complementar; (   ) Atividade Extracurricular; Atividades Artísticos Culturais (      ) 

Em caso de Extensão: (     ) Cursos de Aperfeiçoamento Profissional (     ) Outros 

Coordenador da Atividade:  

Disciplinas:  

Docentes envolvidos:  

Turmas:  

APRESENTAÇÃO 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS PREVISTOS 

             

 

 
 

 

AÇÕES PREVISTAS 

 

 

 

Manaus, ___ de _________ de 20__. 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenador da Atividade 

 

Coordenador do Curso de Graduação 

(Atividade Vinculada) 
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RELATÓRIOS DE ATIVIDADES ACADÊMICAS  

IDENTIFICAÇÃO 

Título do Projeto:   

Curso (s):   

Modalidade da Atividade: (   ) Ensino  (      ) Extensão    (      ) Pesquisa  (    ) Atividade 

Complementar    

Em caso de Extensão: (     ) Cursos de Aperfeiçoamento Profissional (     ) Outros 

Coordenador da Atividade:  

Disciplinas:  

Docentes envolvidos:  

Turmas:  

APRESENTAÇÃO 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS REALIZADOS 

             

 

 
 

 

AÇÕES REALIZADAS 

 

 

RESULTADOS ALCANÇADOS  

 

Manaus, ........ de ................de 20........ 

 

 

 

ANEXOS – OBRIGATÓRIOS 

 

 

Coordenador da Atividade 

 

Coordenador do Curso de Graduação 

(Atividade Vinculada) 

 


