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APRESENTAÇÃO

A Faculdade Presidente Antonio Carlos - FAPAC tem apresentado novos

desafios ao planejamento estratégico. As demandas por maior racionalidade na

utilização dos recursos disponíveis, maior capacidade no alcance de resultados,

melhor interação com o ambiente interno e externo são alguns dos atributos

exigidos no atual contexto da gestão. Nessa acepção, a substituição do

pensamento burocrático pelo sistêmico se faz imprescindível. O desafio,

porquanto, consiste em manter a organização integrada às demandas da

sociedade no que diz respeito à prestação do serviço e, fundamentalmente, a sua

eficácia. Visando melhorar a capacidade gerencial das instituições de ensino

superior, o Ministério da Educação (MEC) estabeleceu pelo Decreto 5.773 de

09/05/06, o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). O plano consiste em

um instrumento de planejamento de uma instituição, espaço em que se definem

os objetivos e as metas de desenvolvimento para longo prazo, bem como as

ações necessárias à concretização do planejamento estratégico. Em síntese, o

PDI é o documento que identifica a instituição de ensino superior no que concerne

à sua filosofia de trabalho, missão, visão e cultura; demonstrando, ainda, quais

são os caminhos pelos quais a instituição elegeu percorrer para se consolidar um

bem público indispensável ao exercício da cidadania. Na consolidação de uma

cultura voltada para os resultados, muito requisitada na atual gestão, a FAPAC

concebeu um modelo de gestão fortemente apoiado no planejamento estratégico

e na avaliação de desempenho, sobretudo, num contexto de mudanças culturais.
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Entendendo que aperfeiçoar e fortalecer as práticas de gestão e os

procedimentos avaliativos implica melhorar a capacidade de administrar

demandas tão diversas como complexas, o Plano de Desenvolvimento

Institucional PDI 2016-2020 foi concebido para que as estratégias de ação, nele

estabelecidas, alcançassem as necessidades da sociedade e demonstrassem a

capacidade de consolidação da FAPAC como uma bem indispensável ao

exercício da cidadania. Nesse ensejo, o planejamento estratégico apontou as

diretrizes pelas quais se concretizariam os programas e suas respectivas metas

de desenvolvimento institucional, no prazo e nos padrões de qualidade

adequados.

METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DO PDI 2016 – 2020

O Plano de Desenvolvimento Institucional para o período de 2016 a 2020

é coordenado pela Direção Geral da IES. Junto aos demais setores

Administrativos, Acadêmico e Pedagógico. O PDI foi construído para proporcionar

à FAPAC as diretrizes para o desenvolvimento de novos padrões de excelência

no atendimento às demandas da sociedade por ensino, gestão, pesquisa e

extensão. A partir de uma avaliação sobre as potencialidades e fragilidades da

instituição e uma análise atual e prospectiva do seu ambiente, concebeu-se as

Diretrizes, os Objetivos e as Metas que se integraram ao PDI 2016-2020 e,

consequentemente, ao planejamento estratégico da FAPAC. Nesse sentido, as

metas e os indicadores de desempenho, constantes na nova proposta do PDI

para o Desenvolvimento Institucional, foram consultadas nas avaliações

realizadas pela Comissão Própria de Avaliação (Relatório de Autoavaliação

Institucional), nos Relatórios de Avaliação do PDI e de Gestão, no Censo da

Educação Superior, no Plano Nacional de Educação, e no PDI de outras

instituições de ensino superior. A elaboração e a operacionalização do PDI 2016-

2020 se deram por meio de reuniões Plano de Desenvolvimento Institucional

2016-2020 para sensibilizar e capacitar os envolvidos no processo de construção

do plano.
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1. PERFIL INSTITUCIONAL



PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional 2016-2020 Página 8

1.1 IDENTIFICAÇÃO

Mantida
:

Faculdade Presidente Antonio Carlos – FAPAC

End.: Rua 02, Q. 07 CEP: 77.500.000.

Bairro: Jardim dos Ypês

Cidade: Porto Nacional

UF.: Tocantins

Mantenedora: Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos Porto Ltda - ITPAC Porto

CNPJ: 10.261.569/0001-64. CEP: 77.500.000.

Inscrição Municipal: 38/6889/4

Site: www.itpacporto.com.br.

Telefone: (63) 3363-9600

DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUO TOCANTINENSE PRESIDENTE
ANTONIO CARLOS - ITPAC PORTO NACIONAL
Nicolau Carvalho Esteves
Bacharel em Medicina
Especialista em Ortopedia e Traumatologia
Mestre em Finanças e Gestão Empresarial

DIREÇÃO GERAL DA FACULDADE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS -
FAPAC
Cleber Decarli de Assis
Bacharel em Engenharia Civil
Mestre em Geotecnia.

DIREÇÃO ACADÊMICA DA FACULDADE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS -
FAPAC
Maria Rosa Arantes Pável
Bacharel em Ciências Contábeis
Especialista em Auditoria
Mestre em Contabilidade Avançada

DIREÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA FACULDADE PRESIDENTE
ANTÔNIO CARLOS – FAPAC
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Gedson Monteiro dos Santos
Bacharel em Administração

1.2. MISSÃO
Desenvolver e disseminar competências a partir

do ensino, pesquisa e extensão que formem

profissionais capazes de transformar o Brasil a

partir de suas regiões.

1.3. VISÃO
A Faculdade Presidente Antônio Carlos – FAPAC

- visa estar entre as melhores Instituições de

Ensino Superior do Brasil, gerando valor para os

alunos, colaboradores, mantenedores e

sociedade.

1.4 VALORES
 Foco no aluno – Atender os alunos com presteza, dedicação e eficiência

superando suas expectativas.

 Valorização de colaboradores – Reconhecer o valor de todos os

colaboradores com respeito e dignidade promovendo o entusiasmo e

satisfação.

 Honestidade – Praticar a honestidade ética, moral e intelectual nos

relacionamentos internos e externos.

 Comprometimento – Ter atitude e proatividade para atuar em defesa da

Missão da Instituição.

 Foco em resultado – Agir com simplicidade e contar com a inovação para

buscar os resultados que nos levarão à nossa Visão.
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 Responsabilidade Social – Promover o bem-estar social e desenvolver

ações sustentáveis para o meio ambiente.

1.5 HISTÓRICO DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
INSTITUIÇÃO

A FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS (CÓD.: 5544 -
FAPAC), com sede no município de Porto Nacional, Estado do Tocantins, e

mantida pelo INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS
PORTO LTDA. (ITPAC PORTO NACIONAL), inscrito no Cadastro Nacional de

Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ) sob o n.º 10.261.569/0001-

64, foi credenciada pelo Decreto Estadual n.º 3.486, de 04 de setembro de 2008,

publicado no Diário Oficial do Estado do Tocantins nº. 2.728, em 05 de setembro

de 2008. Pelo mesmo ato, foram transferidos para a FAPAC os Cursos de

Graduação, modalidade bacharelado presencial, em Administração, Arquitetura e

Urbanismo, Comunicação Social, Enfermagem, Engenharia Civil, Fisioterapia,

Medicina e Odontologia, e, ainda, o descredenciamento da UNIPORTO/IESPEN

(revogação do Decreto nº. 3.254/08). O processo originário do credenciamento foi

publicado no Diário Oficial nº. 2.722, publicado em 28/08/2008.

A efetivação da transferência dos cursos e alunos da UNIPORTO/IESPEN

decorreu do TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA firmado em 29/02/2008 e

devidamente aditado em 25/07/2008, visando garantir a continuidade dos cursos

e preservação dos interesses dos alunos.

Em 19 de novembro de 2010, a UNIÃO, por meio do MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO, representada pela SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR; o

ESTADO DE TOCANTINS, por meio da SECRETARIA ESTADUAL DE
EDUCAÇÃO e pelo CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO e pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da PROCURADORIA DA
REPÚBLICA NO ESTADO DE TOCANTINS, firmam o ACORDO DE
COOPERAÇÃO TÉCNICA, que entre si celebram, objetivando estabelecer
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mecanismos que viabilizem a efetivação do entendimento manifestado pelo

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento da ADI n.º 2.501, mediante a

renovação junto ao SISTEMA FEDERAL, dos atos regulatórios praticados no

âmbito do SISTEMA ESTADUAL em face das INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUP

ERIOR mantidas pela iniciativa privada. O extrato deste ACORDO foi publicado

no DOU n.º 231, em 03 de dezembro de 2010, com vigência de 02 (dois) anos,

contados a partir da data de sua assinatura que foi em 19 de novembro de 2010.

Neste ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA constam as situações

das INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR e dos CURSOS DE

GRADUAÇÃO, objeto do respectivo ACORDO citado, que registra a regularidade

da FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS e dos seguintes CURSOS
DE GRADUAÇÃO, modalidade bacharelado presencial, em funcionamento:

Administração, Enfermagem, Engenharia Civil, Medicina, Odontologia e

Arquitetura e Urbanismo.

Em 12 de agosto de 2011, a SERES/MEC publicou no DOU n.º 155, o

Edital SERES n.º 1, que tem como objeto o Regime de Migração de Sistemas das

Instituições de Educação Superior Privadas.

Em consonância com as diretrizes e procedimentos estabelecidos no

Edital SERES n.º 1, as INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, citadas no

referido ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, iniciaram, em 12 de agosto de

2011, os procedimentos vinculados ao processo de migração do Sistema

Estadual de Educação do Estado de Tocantins para o Sistema Federal de Ensino

Superior – MEC.

Em 2011, dando início ao processo de migração, foi protocolado no e-

MEC o primeiro processo da FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS
(FAPAC), para fins de recredenciamento institucional, que recebeu o n.º

201107237. Até a presente data, este processo ainda não foi concluído pela

SERES.

Com base na legislação e nos atos normativos do MEC e do CNE, fica

claro que não houve a conclusão do Processo n.º 201107237, para fins de

Recredenciamento da IES, e do Curso de Medicina para fins de Renovação de

Reconhecimento. Houve a conclusão dos processos de Enfermagem,

Odontologia e Engenharia Civil com visita In loco e obtendo o conceito 4 nos 3
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cursos e o ato de renovação de reconhecimento desses cursos foi publicado no

D.O.U de 18/07/2016

A FAPAC desde o seu credenciamento em 2008, vem contribuído

decisivamente para o desenvolvimento do município, bem como para a melhoria

da qualidade de vida da população por meio da implementação das atividades de

ensino, extensão, pesquisa e de responsabilidade socioambiental. A FAPAC

ocupa, hoje, uma área total de 79.905.000 m2 e foi instituída com a finalidade

principal de oferecer ensino superior diferenciado, que propicie a formação de

novos profissionais com visão de futuro, inteiramente adaptados à sua região de

influência.

Seus dirigentes, um grupo com experiência na atividade de

manutenção e administração do ensino procura incutir, sempre, em seus alunos,

professores e funcionários o ideal de crescer, de construir e de aprender a

aprender. Para tanto desenvolve projetos pedagógicos voltados para os

interesses e necessidades da comunidade local e regional, fundamentada em sua

missão: Desenvolver e disseminar competências a partir do ensino, pesquisa e

extensão que formem profissionais capazes de transformar o Brasil a partir de

suas regiões.

Mantida e mantenedora, localizadas na cidade de Porto Nacional a 52 km

de Palmas capital do Estado do Tocantins, situado na Região Norte do Brasil e a

sua área total é de 4.449,918 km².  Tocantins é o mais novo dos 27 estados do

Brasil. Localiza-se na região Norte, exatamente no centro geográfico do país,

condição que lhe possibilita fazer limite com estados do Nordeste, Centro-Oeste e

do próprio Norte. Está localizado a sudeste da região Norte e tem como limites o

Maranhão a nordeste, o Piauí a leste, a Bahia a sudeste, Goiás a sul, Mato

Grosso a sudoeste e o Pará a noroeste.

A Faculdade Presidente Antonio Carlos – FAPAC com o respaldo e a

seriedade de uma empresa responsável, de reputação ilibada, cumpridora de seu

papel na sociedade, prestando serviços de natureza pública com a mobilidade da

iniciativa privada, fortalece, inova e aprimora seus serviços na área de educação,

reconhecido em todo o Estado do Tocantins, destaca-se como uma das melhores

Faculdades da Região Norte. Garantindo desta forma, a FAPAC visibilidade em

todo território nacional.
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Assim, por meio da consolidação e expansão de seu quadro de cursos de

graduação, de pós-graduação lato sensu e atividades de iniciação científica e de

extensão, a Instituição reafirma e consolida seus compromissos com as

demandas sociais, possibilitando a expansão e o aperfeiçoamento do capital

intelectual da sociedade, estabelecendo, desta forma, relação direta com o

processo de ensino–aprendizagem. Valoriza-se o contato com a diversidade

cultural, o diálogo com a comunidade, procurando gerar, difundir e aplicar o

conhecimento em todos os níveis, em especial, naquele capaz de efetivar

melhorias concretas na qualidade de vida das pessoas.

Atualmente a FAPAC conta com os seguintes cursos em funcionamento:

 Engenharia Civil - Reconhecido pela Portaria SERES/MEC nº 317, de 15 de

julho de 2016, publicado no Diário Oficial da União nº 136 de 18 de julho de

2016

 Medicina – Reconhecido pelo Decreto Estadual nº. 3.486, de 04/09/2008,

publicado no Diário Oficial do Estado do Tocantins nº. 2.728, publicado em

05/09/2008.

 Enfermagem - Reconhecido pela Portaria SERES/MEC nº 317, de 15 de

julho de 2016, publicado no Diário Oficial da União nº 136 de 18 de julho de

2016

 Odontologia - Reconhecido pela Portaria SERES/MEC nº 316, de 15 de julho

de 2016, publicado no Diário Oficial da União nº 136 de 18 de julho de 2016.

 Arquitetura e Urbanismo - Reconhecido pelo Decreto Estadual nº. 3.486, de

04/09/2008, publicado no Diário do Estado do Tocantins nº. 2.728, publicado

em 05/09/2008.

 Administração – Reconhecido pelo Decreto Estadual nº. 3.486, de

04/09/2008, publicado no Diário Oficial do Estado do Tocantins nº. 2.728,

publicado em 05/09/2008.

Os cursos de Medicina e Arquitetura da FAPAC atualmente possuem

processos de renovação de reconhecimento protocolados no sistema e-MEC. A

Faculdade tem CI 3, obtido na avaliação in loco no ano de  2012 e IGC 2 nos

anos de 2013 e 2014.
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Para uma Unidade da Federação com apenas 27 anos e que se encontra

em construção e pleno desenvolvimento existe uma demanda muito grande de

profissionais habilitados no processo de produção e na gestão de unidades

industriais para atender a execução de projetos e novas unidades industriais nos

diversos setores produtivos da localidade. Profissionalizar e promover o

desenvolvimento na região é o grande objetivo da IES.

É importante destacar que a FAPAC proporciona cenários de

aprendizagem de construção coletiva do conhecimento e de capacitação para as

práticas inerentes à realidade do mercado de trabalho, de simulação, atividades

concretas e da produção do conhecimento, onde o aluno desempenha um papel

ativo.

A FAPAC tem convênio com dezoito Secretarias de Saúde (SUS) nos

Municípios do Estado do Tocantins e da Região. Conta ainda com cinco unidades

de Saúde conveniadas (Hospitais e Casas de Saúde) dentro e fora do Estado.

Além das parcerias na área de saúde, a FAPAC tem parceria com CIEE, IEL,

SESC, SENAC, TRE/TO, NATURATINS, UFT, dentre outras. Todas as parcerias

são firmadas através de convênio/contratos.

Visando o crescimento e desenvolvimento da região nas mais diversas

áreas, a FAPAC solicitou autorização de 07 cursos de graduação na modalidade

presencial. Processos inseridos no sistema e-MEC em 2015: Agronomia, Ciências

Contábeis, Engenharia da Computação, Engenharia Mecânica, Engenharia de

Produção, Agronegócios e Psicologia.

Em sua trajetória histórica, a FAPAC busca consolidar seu compromisso

social com a comunidade tocantinense, gerando conhecimentos voltados à

necessidade regional, como preconiza a Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional (LDB). Vem evidenciando a necessidade de expandir a formação

profissional no contexto social-demográfico no estado do Tocantins e região. Sua

preocupação com a formação de recursos humanos para a saúde caracterizou o

início de sua história, cujos fundamentos vieram agregar ao interesse pelo ensino

das ciências humanas, ciências exatas e da terra, com a implantação de

bacharelados em distintas áreas do conhecimento. Visando, porém, atingir ainda

objetivos essenciais de aprimoramento do ensino e estímulo às atividades de

pesquisa e de extensão.
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1.6 ÁREAS DE ATUAÇÃO ACADÊMICA

A FACULDADE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS oferta educação

superior diferenciado, que propicia a formação de novos profissionais com visão

do futuro, inteiramente adaptados à região de influência da Instituição.

Além dos cursos de graduação, a FAPAC oferece cursos de pós-

graduação lato sensu em áreas do conhecimento em consonância com as

demandas e necessidades atuais da sociedade. O alto nível do corpo docente, o

comprometimento das coordenações dos cursos e infraestrutura moderna fazem

da graduação e da pós-graduação a opção segura para quem acredita que o

conhecimento é uma forma de se apropriar do passado, intervir no presente e

planejar o futuro, tornando-se um cidadão integral, ético e tecnicamente

competente, capaz de contribuir com a transformação da realidade individual e

coletivamente.

1.6.1 Relação dos Cursos de Graduação oferecidos pela FAPAC

CURSO DIURNO/INTEGRAL NOTURNO TOTAL
VAGAS SITUAÇÃOVAGAS TURMAS VAGAS TURMAS/ANO

1. ENFERMAGEM - - 60 2 120 ATIVO
2. MEDICINA 60 2 - - 120 ATIVO
3. ODONTOLOGIA 60 2 - - 120 ATIVO
4. ENGENHARIA
CIVIL

- - 60 2 120 ATIVO

5. ARQUITETURA E
URBANISMO

- - 40 2 80 ATIVO

6. ADMINISTRAÇÃO - - 60 1 60 ATIVO

TOTAL 120 4 220 8 620

1.6.2 Relação dos Cursos de Pós Graduação Latu Sensu oferecidos pela
FAPAC

CURSO CARGA
HORÁRIA

VAGAS ANUAIS SITUAÇÃO
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420 15
DOCÊNCIA NO ENSINO
SUPERIOR

INATIVO

ESPECIALIZAÇÃO EM
ENDODONTIA

894 12 ATIVO

TOTAL 1.314 27 -

1.6.3 Convênios de Pós-Graduação

NÍVEL
Mestrado

NÍVEL
Doutorado

Instituto de Pesquisas
Energéticas e Nucleares –
Turma 01

11 11

Instituto de Pesquisas
Energéticas e Nucleares –
Turma 02

12 16

TOTAL 23 27

Novos Cursos e Programas a serem ofertados durante a Vigência do PDI

TABELA 12 - Graduação (Bacharelado, Licenciatura e Tecnologia);

CURSO DIURNO/INTEGRAL NOTURNO VAGAS
ANUAIS

PREVISÃO DE
IMPLANTAÇÃOVAGAS TURMAS VAGAS TURMAS

DIREITO - - 60 2 120 2018

PSICOLOGIA 60 2 - - 120 2017

CIÊNCIAS CONTÁBEIS - - 60 2 120 2017

ENGENHARIA DA

COMPUTAÇÃO

- - 60 2 120 2017

ENGENHARIA MECÂNICA - - 60 2 120 2017

AGRONOMIA 60 2 - - 120 2017

CURSO SUPERIOR DE

TECNÓLOGIA EM

AGRONEGÓCIO

- - 60 2 120 2017

TOTAL 120 6 300 14 840

TABELA 14 - Programas de Capacitação Pedagógica
CURSO 2016 2017 2018 2019 2020

Metodologias Ativas x x x x x
Acompanhamento e
avaliação da aprendizagem

x x x x x

Elaboração de Itens x x x x x
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Tecnologias da Informação
na Aprendizagem

x x x x x

Inovação em Tecnologias
Educacionais

TABELA 15 - Pós-Graduação (lato sensu)
CURSO 2016 2017 2018 2019 2020

Especialização em
Docência do Ensino
Superior

x x

Especialização em
Engenharia e
Segurança do Trabalho

x x x x x

Especialização em
Gerenciamento de
Obras

x x x x x

Especialização em
Pavimentação x x x x

Especialização em
Dentística x x x x

Especialização em
Endodontia x x x x x

Especialização em
Saúde Coletiva x x x x

Pós Graduação em
tecnologias e projetos
de obras sustentáveis

X

Pós - Graduação em
Desenho Técnico,
Decoração, Iluminação
e Arquitetura
Comercial.

X

Pós - Graduação em
História da Arquitetura
e Desenvolvimento
Urbano.

x

TABELA 16 - Pós-Graduação (stricto sensu)
CURSO 2016 2017 2018 2019 2020

Mestrado Multidisciplinar
em Saúde da Família e
Comunidades

x x x x

TABELA 17 - Pólos de EAD

CURSO 2016 2017 2018 2019 2020

Implantação do Polo
de EaD - FAPAC

X
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TABELA 18 – Cursos de Extensão
CURSO 2016 2017 2018 2019 2020

Oficina de Arte e
Cultura x x x x x

Curso de atualização
em Cirurgia Oral
Menor

x x x x x

Curso de atualização
em periodontia x x x x x

Extensão em
ortodontia preventiva x x x x x

Extensão de educação
em saúde coletiva x x x x X

Curso de atualização
em Laserterapia
aplicada a saúde

x x x x x

Imersão em
Biomodulação oro-
facial

x x x x x

Atualização em
Endodontia x x x x x

Atualização em
Odontologia Estética x x x x x

Semana Acadêmica da
Saúde x x x x X

Semana Acadêmica de
Arquitetura e
Engenharia

x x x x X

Curso técnico em
Auxiliar de Saude
Bucal (ASB)

x x x x x

Extensão em Medicina
Oral x x x x x

Extensão em dor
orofacial crônica x x x x x

Escritório Modelo de
Arquitetura e
Urbanismo.

x x x x x

Intercâmbio
Educacional de
Formação.

x x x x x

Revitalização do
Patrimônio Cultural e
Urbanismo.

x x x x x

Desenvolvimento
Sustentável x x x x x

Acessibilidade Urbana x x x x x
Curso de Modelagem
3D x x x x x

Curso de AutoCAD e x x x x x
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Desenho Técnico
Curso de Tecnologia e
Gerenciamento de
Obras

x x x x x

Curso de Desenho
Livre e Croquis. x x x x x

Curso de Ferramentas
Digitais para Projetos
Complementares.

x x x x x

1.6. PRINCÍPIOS

Os princípios são fundamentos para elaboração de normas reguladoras

internas. Por meio deles, estabelece-se um ponto de partida do qual todas estas

normas deverão decorrer, conferindo unidade e identidade à instituição.

Em outras palavras, são os parâmetros que norteiam a vida da FAPAC

e pautam seu relacionamento interno e externo (clientes, funcionários,

fornecedores, parceiros, sociedade e governo).

A FAPAC instituiu suas atividades acadêmicas com base nos seguintes

princípios:

 Autonomia: a liberdade exercida com responsabilidade no cumprimento de

sua missão, como modo fundamental da existência do homem e das

sociedades;

 Compromisso: assegurada a convivência entre homens e ideias

heterogêneas na diversidade cultural, havendo sujeição dos interesses

particulares aos interesses maiores da Instituição: zelar pela integridade e

garantir sua credibilidade em relação a cada um de seus participantes e

perante a sociedade em geral. Sendo uma Instituição responsável na

Educação Superior, se preocupa em inserir os docentes, funcionários e

estudantes na participação das discussões de seus problemas e do

desenvolvimento de suas metas e objetivos;

 Solidariedade: atribui à educação a especial responsabilidade de constituir

um mundo mais solidário e mais humano, compreendendo o homem como

finalidade primeira das estruturas econômicas, sociais, políticas e jurídicas,

condição essencial para a edificação de uma sociedade justa, consciente e
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igualitária, sustentada na conjunção de esforços comuns e no diálogo entre

todos.

 Qualidade Educacional: Perseguindo objetivos amplamente discutidos e

previamente estabelecidos, desenvolvendo todos os esforços necessários

para que os ensinamentos construídos na instituição sejam reconhecidos pelo

seu dinamismo, criatividade e qualidade, ultrapassando os padrões de

avaliação, colocando-se sempre entre os melhores do país;

 Respeito à Dignidade e a Ética: Sempre respeitando em todas as suas

dimensões, de indivíduo, de cidadão e de membro ou usuário da Instituição.

Aos seus profissionais, é garantida a autonomia em suas decisões, criando as

condições para que todos possam viver em um processo de contínuo

aperfeiçoamento e auto-realização. Compromisso alicerçado no mútuo

respeito social e profissional, na compreensão da alteridade e da diversidade

de culturas, de tal forma que os seus professores, alunos e funcionários

sejam agentes pró-ativos na transformação da sociedade.

1.7. VALORES INSTITUCIONAIS

A organização eficiente da FAPAC através da transformação das metas

produzidas coletivamente em ações coordenadas vem sendo possível mediante o

exercício de relações interpessoais pautadas pela justiça e solidariedade. Desta

forma, para atingir essas finalidades, são valorizadas:

 Foco no aluno – Atender os alunos com presteza, dedicação e eficiência

superando suas expectativas.

 Valorização de colaboradores – Reconhecer o valor de todos os

colaboradores com respeito e dignidade promovendo o entusiasmo e

satisfação.

 Honestidade – Praticar a honestidade ética, moral e intelectual nos

relacionamentos internos e externos.

 Comprometimento – Ter atitude e proatividade para atuar em defesa da

Missão da Instituição.

 Foco em resultado – Agir com simplicidade e contar com a inovação para
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buscar os resultados que nos levarão à nossa Visão.

 Responsabilidade Social – Promover o bem-estar social e desenvolver

ações sustentáveis para o meio ambiente.

1.8. FINALIDADES, OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS.

Os objetivos e metas propostos para o próximo quinquênio da FAPAC

estão em consonância com a sua missão e com o Regimento Interno. Para

cumprir tais objetivos gerais, estão elencadas nos quadros a seguir as

correspondentes metas almejadas. Para garantir a excelência acadêmica, deve-

se ultrapassar velhos modelos, é preciso inovar nos processos de aprendizagem

em todas as esferas da FAPAC. Para isso, é necessário ampliar as inovações de

práticas pedagógicas, incrementar a utilização das novas tecnologias no processo

de formação, estimular a capacidade criativa dos estudantes. Aprofundar o

processo de valorização do professor em todas as suas dimensões, como pilar

para o desenvolvimento de um ambiente criativo e inovador, no qual a interação

de atividades de pesquisa e formação de recursos humanos se entrelacem com

projetos de extensão, propiciando a capacitação de “agentes de mudanças”,

profissionais capazes de fazer a diferença e contribuir diretamente em processos

de transformação econômico e social.

Para cumprir tal objetivo é preciso incentivar a multidisciplinaridade,

encaixando as partes, aproximando a faculdade e a comunidade onde está

inserida.

1.8.1. Finalidades

A localização geográfica e as características do Estado de Tocantins e

da região Norte exigem a concepção de uma Instituição de Educação Superior

com forte vínculo com a comunidade local, comprometida com as demandas

dessa sociedade e empenhada na transformação cidadã dessa mesma

sociedade.

A FAPAC tem como finalidade a transmissão e a produção do

conhecimento em todas as áreas do saber, mediante a promoção do ensino de
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graduação e de pós-graduação, da iniciação científica, pesquisa e da extensão.

No seu projeto de implantação valoriza principalmente o profissional da região,

onde o perfil da sua área de atuação reflete no seu compromisso regional, na

medida em que os cursos oferecidos atendem, prioritariamente, a carência de

desenvolvimento humano e econômico do Brasil e da região.

1.8.2. Objetivos

A FAPAC tem o seguinte objetivo geral:

Com foco na realidade socioeconômica, cultural e ambiental do município e

do estado que está inserida e, através da promoção da educação, formar

profissionais em várias áreas de conhecimento, por meio da articulação de

conteúdos, competências e habilidades essenciais para o exercício profissional e

para responder aos desafios do século XXI.

A FAPAC tem os seguintes objetivos específicos:

TABELA 01 – Objetivos e Metas

OBJETIVOS ESPECÍFICOS/METAS
CRONOGRAMA

2016 2017 2018 2019 2020

1. Ampliar os cursos de Graduação presencial

formando assim cada vez mais profissionais e

especialistas de nível superior, compromissados

com a realidade e com a solução dos problemas

nacionais e da região de sua influência.

X X X X X

2. Ampliar os projetos de pesquisas e a iniciação

científica.
X X X X X

3. Ampliar a extensão do ensino à comunidade,

ampliando as atividades de extensão e de

prestação de serviços.
X X X X X
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4. Incentivar o programa de intercâmbio e a

cooperação com instituições de ensino dos

diversos graus, tendo em vista o desenvolvimento

da educação, da cultura, das artes, das ciências e

da tecnologia.

X X X X X

5. Intensificar a participação no desenvolvimento

socioeconômico da região, como organismo de

consulta, assessoramento e prestação de

serviços, em assuntos relativos aos diversos

campos do saber.

X X X X X

6. Ampliar os programas e cursos de pós-

graduação, de atualização e de extensão, na

modalidade presencial.

X X X X X

6. Implementar os programas e cursos de pós-

graduação Latu sensu na modalidade à distância.
X

7. Promover a educação sob os princípios da

liberdade, da fraternidade e da solidariedade

humana.

X X X X X

8. Estimular a criação artística, as manifestações

culturais e as práticas desportivas.
X X X X X

9. Promover ações educativas para

conscientização da comunidade, visando à

compreensão dos direitos e deveres humanos, da

cidadania e do exercício pleno da liberdade e da

democracia.

X

10. Fortalecer de maneira prática o respeito aos

princípios universais dos direitos humanos, da

ética e da preservação do meio ambiente.

X X X X X
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1.8.3. Metas e Ações

Para a consecução dos objetivos institucionais, são as seguintes metas

e ações institucionais:

TABELA 02 – Metas e Ações

METAS/AÇÕES
CRONOGRAMA

2016 2017 2018 2019 2020

Consolidar a estrutura organizacional, visando

evoluir com a profissionalização da gestão,

pautada no planejamento estratégico, no sentido

de aprofundar a transparência, a participação e a

agilidade.

X X X X X

Implementar a política orçamentária estreitamente

vinculada às metas institucionais.
X

Implementar, em caráter permanente, práticas

pedagógicas inovadoras.
X X X X X

Incentivar o papel do professor enquanto

orientador e mediador do processo ensino-

aprendizagem.

X X X X X

Adequar, em caráter permanente, as matrizes

curriculares de cada área, em consonância com as

Diretrizes Curriculares Nacionais e em sintonia

com os movimentos da sociedade.

X X X X X

Manter atualizada a infraestrutura necessária ao

ensino de qualidade.
X X X X X

Manter quadro docente capacitado e com elevados

padrões éticos e profissionais.
X X X X X
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Consolidar infraestrutura física, de recursos

humanos e de programas para o desenvolvimento

das atividades de pesquisa e de extensão.

X X X X X

Ampliar as políticas de estímulo à divulgação

científica.
X X X X X

Garantir o conhecimento das necessidades e das

demandas da sociedade em sua área de

abrangência e influência.

X X X X X

Ampliar a política de extensão propositiva. X X X X X

Garantir que as atividades de extensão se

realizem, prioritariamente, vinculada ao projeto

acadêmico.

X X X X X

Manter o Programa de Avaliação Institucional, sob

a ótica do SINAES.
X X X X X

Buscar o credenciamento da FAPAC como polo de

apoio presencial.
X

Ampliar o quantitativo de cursos de graduação por

meio de autorização do MEC.
X X X X X

2. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

O planejamento estratégico da FAPAC adota metodologias e ferramentas

de uso consagrado nas Instituições de Ensino Superior em âmbito global. Ao

mesmo tempo, busca revisitar o Plano de Desenvolvimento Institucional anterior,

vigente de 2011 a 2015, relatórios anuais da CPA e alinhar os objetivos

estratégicos, indicadores e iniciativas da FAPAC à partir das metas e estratégias

do Plano Nacional de Educação (PNE 2011-2020).

Como em todo processo de planejamento estratégico, os objetivos e

metas foram estabelecidos tendo como base um diagnóstico da situação atual.

A análise ambiental (levantamento das Forças, Fraquezas,

Oportunidades, Ameaças) foi facilitada pela avaliação institucional pela qual
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passou a FAPAC em 2012, para recredenciamento da Instituição. Aquela

avaliação, cujo resultado da avaliação in loco foi amplamente contestado pela

FAPAC em recurso ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais

Anísio Teixeira (INEP), revelou as fragilidades institucionais assim como os

pontos fortes, e oportunizou uma mobilização da gestão para o enfrentamento das

ameaças e o aproveitamento das oportunidades. A argumentação apresentada no

recurso e a aceitação parcial dos argumentos pelo INEP complementaram o

processo, como uma legítima análise ambiental interna e externa raramente

praticada com tamanho realismo. A avaliação institucional foi um dos pilares da

construção do presente PDI.

A Tabela 3 apresenta o resultado da avaliação institucional, realizada em

2012 por Comissão de Avaliação do INEP, e depois consolidada pela Comissão

Técnica de Acompanhamento da Avaliação (CTAA) após interposição do recurso,

em 2011. O conceito institucional da FAPAC é atualmente 3 numa escala de 1,00

a 5,00. Na tabela, além do conceito final em cada dimensão, estão resumidos os

comentários extraídos do Relatório de Avaliação do INEP.

TABELA 3 – Avaliação Institucional para fins de Recredenciamento da
FAPAC em 2012.
DIMENSÃO Peso Conceito PxC Comentários no Relatório Final do

INEP

1. A missão e o Plano de

Desenvolvimento Institucional

(PDI)

5 2 10

As propostas constantes no PDI (2011-

2015), inseridas no sistema e.Mec, estão

coerentes com a missão institucional,

adequadamente explicitada para o período

considerado, devidamente articulado com

os órgãos, funções e sistemas de

administração. A estrutura de gestão e os

procedimentos administrativos estão

adequados ao funcionamento dos cursos já

implantados e podem servir para os cursos

a serem implantados. Os relatórios parciais

disponibilizados no sistema emec (2010 e

2011), apresentam resultados da avaliação

interna levada o efeito entre docentes,

discentes e funcionários, como
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demonstrado pelos instrumentos

metodológicos utilizados, anexados aos

referidos relatórios. A missão da IES está

bem delineada e, nota-se um empenho em

atender o que é preconizado. Os objetivos

traçados, para a vigência do PDI, serão

gradativamente implantados na IES. O

espaço físico atende a maioria das

necessidades previstas, precisando atentar

a necessidade de um centro de reprografia

dentro da IES e um centro de convivência.

A gestão da IES consta como instância de

decisão, na forma de seu regimento, que

tem como órgão máximo para a execução

de seus trabalhos o Conselho Superior

Assim sendo, a Instituição apresenta um

quadro AQUÉM do referencial mínimo de

qualidade.

2. A política para o ensino

(graduação e pós-graduação), a

pesquisa, a extensão e as

respectivas normas de

operacionalização, incluídos os

procedimentos para estímulo à

produção acadêmica, as bolsas de

pesquisa, de monitoria e demais

modalidades

5 4 20

O Instituto Tocantinense Presidente

Antonio Carlos Porto LTDA-ITPAC

possui cinco cursos superiores, citados

a seguir, todavia não está constando

no PDI o Curso de Arquitetura e

Urbanismo Bacharelado, somente os

cursos de Enfermagem, Medicina,

Odontologia, Engenharia Civil e

Arquitetura.

Para o funcionamento dos cursos, a

IES dispõe de mecanismos para a

capacitação do corpo docente,

atendendo de forma satisfatória,

inclusive foi oferecido um Curso de

Pós-Graduação Lato Sensu Docência

no Ensino Superior, em fevereiro de

2011, do qual também participaram

seus docentes. Na FAPAC há política

de incentivo e/ou custeio à participação

em eventos fora da Instituição, tanto

para docentes quanto para discentes.

Em todos os cursos se verificou a
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existência de estágios curriculares e

trabalho de conclusão de curso,

estando estes institucionalizados e

disponíveis na biblioteca. Há ainda

estímulo para os alunos desenvolverem

monitoria como atividade

complementar de curso. A FAPAC

dispõe de programas de extensão que

contempla a participação da

comunidade de forma que estabelece a

integração dos atores envolvidos na

prática acadêmica na totalidade dos

cursos de graduação. Quanto à

atividade de pesquisa foram

observadas ações relacionadas em

todos os cursos de graduação. Além

dessas atividades há prestação de

serviço ambulatorial gratuitos pelos

discentes do Curso de Odontologia por

intermédio das disciplinas Estágio

Supervisionado e Clínica Integrada IV,

com a supervisão dos respectivos

docentes, após o paciente passar pela

triagem e a assinatura do Termo de

Consentimento Livre e Esclarecido, em

concordância com o descrito no PDI.

Da análise dos indicadores da

dimensão, a comissão de avaliação

observou in loco que, a dimensão

configura um quadro ALÉM do que

expressa o referencial mínimo de

qualidade.

3. A responsabilidade social da

instituição, considerada

especialmente no que se refere à

sua contribuição em relação à

inclusão social, ao

desenvolvimento econômico e

social, à defesa do meio ambiente,

5 3 15

Verificou-se que as ações implementadas

pela IES estão de acordo com as políticas

expressas no PDI, com respeito à

responsabilidade social e educação

inclusiva, já que a mesma se propõe a

formar não apenas um especialista bem

qualificado, mas também um cidadão pronto
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da memória cultural, da produção

artística e do patrimônio cultural.

para resolver problemas e demandas da

comunidade. A importância da IES para o

município é clara e sua preocupação se

mostra desde sua adequação e a absorção

da IES cessante anterior.

Há acompanhamento de ações junto ao

município de forma didática, mas não há

ação direta na conservação do patrimônio

histórico. Em relação à defesa do meio

ambiente há uma política de IES com uso

de papel reduzido e tentativa de iniciar uma

coleta seletiva no campus. A limpeza e a

conservação das instalações da IES é muito

boa.

Os indicadores configuram um quadro

SIMILAR ao que expressa o referencial

mínimo de qualidade.

4. A comunicação com a

sociedade

5 2 10

As ações de comunicação com a sociedade

praticadas pela IES estão coerentes com o

PDI. Os canais de comunicação e sistemas

de informação disponibilizados pela IES

para atender à comunidade interna e

externa funcionam adequadamente por

meio, quase exclusivo, da página web

institucional, acrescido de presença em

redes sociais e em micro blog. Em que pese

a adequada realização de ações através da

Webpage promovidas pela IES, tal ação

não garante uma ação efetiva sobre toda a

comunidade, embora tenha impacto junto

ao alunato. Foi feito em tempos passados

ação de divulgação na mídia televisiva e

radio que foram abandonadas.

A ouvidoria da IES é inexistente. Desse

modo, os indicadores configuram um

quadro AQUÉM do que expressa o

referencial mínimo de qualidade.

5. As políticas de pessoal, de

carreiras do corpo docente e corpo

técnico-administrativo, seu

aperfeiçoamento, desenvolvimento

profissional e suas condições de

5 3 15

O corpo docente da instituição, conforme

apontado no relato da dimensão 2,

apresenta referencial de qualidade acima

do esperado para uma IES deste porte,

com um número expressivo de doutores e
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trabalho. mestres. Todos os professores são

contratados por CLT, contratos de tempo

integral e parcial. Os coordenadores

apresentam contratos separando as 20 hs

para ensino e as 20 para coordenação. O

plano de carreira docente existe e está

homologado junto ao MTE estando

parcialmente divulgado junto a comunidade

e implantado. Tais fatos indicam condições

SIMILARES do referencial mínimo de

qualidade.

6. Organização e gestão da

instituição, especialmente o

funcionamento e

representatividade dos colegiados,

sua independência e autonomia na

relação com a mantenedora, e a

participação dos segmentos da

comunidade universitária nos

processos decisórios.

5 1 5

A organização e a gestão da Instituição,

especialmente o funcionamento e

representatividade dos colegiados não

estão coerentes com o especificado no PDI

e no regimento da IES. A administração

está pautada em princípios de qualidade e

asseguram adequadamente a execução

das atividades de ensino

e extensão da IES, no entanto, muito

centralizadas na figura do diretor

acadêmico. Os colegiados de curso e

superiores parecem ter uma existência frágil

do ponto de vista institucional. Solicitada as

atas de reuniões, nada foi apresentado. O

funcionamento e a representatividade nos

Conselhos e Colegiados de Curso são

prejudicados, não havendo eleição para a

sua constituição, reuniões regulares e

efetiva participação dos atores sociais.

Desse modo, os indicadores configuram um

quadro muito AQUÉM do que expressa o

referencial mínimo de qualidade.

7. Infraestrutura física,

especialmente a de ensino e de

pesquisa, biblioteca, recursos de

informação e comunicação.
5 3 15

De forma geral, a infraestrutura física

apresenta-se de forma satisfatória como

apresentado em seu PDI. De forma geral,

as instalações são bem conservadas, com

climatização interna e iluminação

satisfatória. As salas de aula estão

equipadas (carteiras em número suficiente,

quadro branco, e todas com projetor

multimídia); os laboratórios também
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apresentam-se bem equipados. Os

coordenadores de curso possuem salas

adequadas para o desempenho de suas

atividades. Estas instalações estão contidas

em cinco edificações (Blocos) distintas,

cada uma com um único pavimento. Todos

os blocos possuem acesso satisfatório para

os portadores de necessidades especiais.

Nestas edificações (Blocos), foram

encontrados sanitários femininos e

masculinos equipados para portadores de

necessidades especiais.

A área da geral da Biblioteca é ampla, com

climatização interna, boa iluminação, possui

salas de estudos em grupo fechadas

equipadas com mesas e cadeiras cada,

baias para estudo individual, e 30

computadores para acesso. O acervo

bibliográfico mostra-se adequado.

Constatamos, também, que existe um

programa para aquisição, anual, para a

Biblioteca, por parte da IES.

Existe um quiosque interno, um refeitório

(utilizado por funcionários), mas não

encontramos uma área de convivência

específica.

8. Planejamento e avaliação,

especialmente em relação aos

processos, resultados e eficácia

da autoavaliação institucional.

5 2 10

Embora exista certa coerência entre as

ações de auto avaliação e o que estabelece

o PDI, verificou-se que a CPA foi

implementada através de indicação de seus

quadros, sendo seu presidente o diretor

acadêmico e também pesquisador

institucional, em confronto com o

determinado no regimento da IES. Em

entrevistas com o corpo social da IES,

constatou-se pouca participação dos

diversos segmentos no processo avaliativo,

sem presença dos técnicos administrativos

(que deverão ser inclusos na próxima

avaliação, segundo membros da CPA) e

sua difusão na comunidade. Os últimos

relatórios da auto avaliação de 2010 e 2011
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foram protocolados no módulo e-MEC com

os resultados obtidos nas avaliações. Esta

se concentram grandemente em uma ação

voltada pra percepção da satisfação de

professores e alunos e desempenho

docente do que em ver a coerência das

ações com o PDI e o planejamento de

ações, embora sejam listadas algumas

coisas que atenderam a demandas

levantadas anteriormente. A divulgação dos

resultados dessas avaliações é feita por

meio eletrônico, apenas. Os indicadores

avaliados configuram um quadro AQUÉM

ao que expressa o referencial mínimo de

qualidade.

9. Políticas de atendimento aos

discentes

5 3 15

O atendimento institucional está constituído

por ações voltadas para o apoio aos alunos,

procurando facilitar o acesso, a

permanência como estudante efetivamente

matriculado. Estas políticas estão coerentes

com as especificações no PDI e nas

atividades realizadas entre a comunidade

acadêmica.

A Instituição oferece mecanismos de

nivelamento com objetivo de melhorar as

habilidades dos alunos ingressantes. Esta

atividade está sendo realizada no primeiro

período letivo envolvendo principalmente

Matemática. A IES dispõe de um Programa

de auxílio para funcionários, a alunos que

necessitam desse apoio, viabilizado através

de uma política de incentivo financeiro,

representados por concessão de bolsa de

estudo parcial. Na FAPAC já está também

implantado o Programa de bolsas do

PROUNI. A monitoria já está

institucionalizada e viabilizada para os

cursos ministrados na Faculdade. O

ingresso na Instituição acontece por meio

de Processo Seletivo e a permanência dos

alunos se efetiva por meio de ações que

colaborem para a realização de suas
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atividades acadêmicas, apresentando

soluções para melhorar o fluxo interno nos

diversos setores da Instituição. A comissão

constatou in loco que a dimensão apresenta

um quadro SIMILAR ao que expressa o

referencial mínimo de qualidade.

10. Sustentabilidade financeira,

tendo em vista o significado social

da continuidade dos

compromissos na oferta da

educação superior.

5 5 25

A IES tem apresentado resultados positivos

em seus balanços parciais e orçado a

continuidade destes ao longo do período do

PDI. Há uma gestão responsável de seus

recursos, havendo repasses da

mantenedora para a mantida advinda de

empréstimos bancários junto ao BB (R$

2.900.000,00) e de empréstimo junto ao

BNDES (R$ 9.983.501,00), com vencimento

em 2021, e que foi utilizada para a

estruturação da infra estrutura física da IES.

A taxa de inadimplência é baixa. Há política

de compra, expansão e renovação dos

equipamentos e laboratórios, bem como do

acervo da biblioteca.

Tais fatos indicam condições MUITO ALÉM

do referencial mínimo de qualidade.

Fonte: Sistema e-MEC 50 2,8

A comissão, tendo realizado as considerações sobre cada uma das dez

dimensões avaliadas e sobre os requisitos legais, todas integrantes deste

relatório, e considerando também os referenciais de qualidade dispostos na

legislação vigente (diretrizes da Comissão Nacional de Avaliação da Educação

Superior e este instrumento), a IES apresenta um padrão de qualidade

REGULAR, Tal padrão se deve a uma qualidade de ensino e infraestrutura,

garantida por uma qualidade da gestão financeira, mas que ainda não se

consolidou em práticas administrativo-acadêmicas nos colegiados e na ação da

CPA.

À partir desse cenário, em 26/01/2015 foi disponibilizado um protocolo de

compromisso pela SERES para fins de recredenciamento institucional. Este
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protocolo de compromisso foi aceito pela Mantenedora e pela Faculdade em

14/03/2015 com data limite para cumprimento até 14 de março de 2016.

O referido protocolo de compromisso da SERES contemplou as

dimensões que obtiveram conceitos insatisfatórios. A saber: dimensões 1, 4, 6 e

8, como demonstrado na tabela 1.

Com a celebração do protocolo de compromisso, foi instituída a Comissão

de Acompanhamento do Protocolo de Compromisso (CAPC) pelos seguintes

membros:

1) Cleber Decarli de Assis– Diretor Geral da Faculdade e Coordenador da CAPC.

2) Gedson Monteiro Dos Santos – Diretor Administrativo Financeiro.

3) Maria Rosa Arantes Pavel - Diretora Acadêmica.

4) Thompson de Oliveira Turibio – Procurador Institucional.

Em março de 2015, a CAPC deu início a execução do plano de melhorias

que foi postado no protocolo de compromisso pela Faculdade e aceito pela

SERES.

Até maio de 2015, foram realizadas as seguintes ações:

Dimensão 1 - A Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)

Em relação ao crescimento da infraestrutura e o crescimento acadêmico,

houve um grande avanço, adequando a infraestrutura nos espaços existentes e

construindo novos espaços. Sendo assim foram ampliados os serviços básicos de

informação e comunicação para atender a crescente comunidade acadêmica, em

vista da abertura de novos cursos. Todas as ações previstas no plano de

melhorias foram implantadas e estão em plena execução. A saber:

 Inclusão, no PDI atual, dos Cursos de Graduação em Bacharelados em

Administração e Arquitetura e Urbanismo e demais alterações ocorridas no

período de 2013 a 2015.

 Antecipação do cronograma do novo PDI, propondo os Cursos de

Graduação Bacharelado em Engenharia Mecânica, Engenharia de

Computação e Ciências Contábeis, prevendo a abertura dos processos de

autorização no E-MEC em 2017. A proposta de abertura de novos cursos

de graduação visa modernizar e ampliar o quadro de cursos, assim como

atender ao pleito da população de Porto Nacional/TO;
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 Construção de Centro de Convivência, tendo como referência os padrões

de qualidade do MEC. Concluídos e em pleno funcionamento 2 (dois)

Centros de Convivências com 160 m2 cada um. Sendo um deles com

palco fixo e sistema de som, destinado a programação cultural, científica e

outros eventos e o outro Centro de convivência destinado a socialização de

alunos, guarnecidos com quiosques com produtos pertinentes ao contexto

universitário;

 Ampliação da representação discente e docente no Conselho Superior da

IES, assim como atualização do organograma da Faculdade (representado

neste PDI), pautada nos princípios de participação, democratização,

transparência, ética, inclusão, responsabilidade socioambiental e outros;

 Revisão da missão institucional, contemplando as realidades do município

de Porto Nacional, do estado do Tocantins e as políticas acadêmicas e

educacionais, tendo como base os desafios do Século XXI;

 Ampliação da Reprografia da IES com melhoria do atendimento

quantitativo e qualitativo com ampliação do horário de atendimento;

 Compatibilização do Regimento e do PDI, visando sintonia plena entre os

documentos institucionais com ampliação dos direitos dos segmentos que

integram a comunidade acadêmica e incremento da postura democrática;

Dimensão 4 - A comunicação com a sociedade
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Todas as ações previstas no plano de melhorias foram implantadas e estão em

plena execução. A saber:

 Revisão e ampliação da diversidade de canais de comunicação com a

sociedade interna e externa;

 Implantação de veículos de comunicação de forma periódica e sistemática,

envolvendo os segmentos da Faculdade – discentes, docentes e técnicos

administrativos;

 Aproximação institucional com as rádios e TV local para incrementar a

divulgação dos projetos realizados pela Faculdade;

 Aumento participativo da Faculdade em eventos regionais.

 Realização de visitas e apresentações das nossas profissões em escolas e

cursinhos da cidade e região;

 Ampliação das ações de Educação em Saúde, com participação de todos

os cursos ofertados pela Faculdade, envolvendo alunos, docentes e

técnicos administrativos, com realização de ações em saúde, palestras

educativas e de conscientizações junto à população;

 Ampliação das Tecnologias de informação e comunicação – TICs – no

processo ensino-aprendizagem, na comunicação com a sociedade e

 Institucionalização da Ouvidoria na Faculdade;

Melhorias no Portal Institucional

Segundo relatório da CPA 2014, os acadêmicos relataram que o portal

acadêmico apresenta bons recursos, que lhes proporcionam êxito nas suas

buscas. Nota-se no relatório publicado no site da IES, que 77,3% dos discentes

admitem que este ambiente seja organizado de forma a facilitar a busca por

informações. Integração com as redes sociais, padronização de templates para os

subsites, categorização de notícias (Organizando notícias por categoria as

agrupando em seus respectivos subsites) facilitando o acesso ao público externo

e acadêmico.
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Acesso: www.itpacporto.com.br

Redes Sociais

Utilização da ferramenta “impulsionar” no facebook, abrangendo o alcance da

publicação frente aos acadêmicos, egressos e comunidade.
Acesso: https://www.facebook.com/itpacporto

Além de todos esses canais de comunicação, foi adotado pela Faculdade

o serviço de SMS Institucional, realizado através de software terceirizado, o

sistema é utilizado para alertar acadêmicos sobre débitos, eventos, formaturas,

provas entre outras ações realizadas na instituição.



PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional 2016-2020 Página 38

Programa de Sustentabilidade

A FAPAC vem desenvolvendo projetos que visam contribuir com o

desenvolvimento sustentável. Foi instalado na IES coletores de resíduos, de

maneira a contribuir com o processo de reciclagem.

Veículo de Comunicação Periódica

Jornal Impresso (3.000 tiragens e digital) – Informativo: CONEXÃO-

ITPAC-Porto (em anexo) Em 2015 foram realizadas ações Institucionais e

projetos de cunho extensionista com atendimento a comunidade em parceria com

a Secretaria Municipal de Saúde e Educação com palestras e atendimento nas

Unidades Básicas e Saúde, Abrigo do Idoso, Creches, Comunidades Quilombola,

CAPES e APAE/Porto Nacional, Escolas Municipais e Estadual, e ação em

conjunto com a polícia militar, dentre outros.

Em ação promovida junto a FAPAC/ITPAC PORTO, no dia 29/04/2015,

Acadêmicos do curso de Enfermagem e Internos do curso de Medicina,
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realizaram visitas às escolas públicas CEM Florêncio Aires e Felix Camoa, ambas

na cidade de Porto Nacional -TO. A ação recebe o nome #desafio contra a

dengue e chikungunya e consiste em exterminar focos do mosquito aedes aegypti

na comunidade, registrar e postar a ação nas redes sociais desafiando outras

pessoas a fazerem o mesmo. Além desses, outros eventos estão sendo

realizados periodicamente.

A IES conta com a inscrição no Programa de Crédito Educativo do

Governo do Estado do Tocantins (Proeducar). Segundos dados da contabilidade

da IES, a FAPAC conta com mais dois programas de financiamento e apoio

estudantil do governo federal, que são o PROUNI e o FIES. No primeiro há um

total de 149 acadêmicos cadastrados, Já no FIES a participação discente é de

526 acadêmicos cadastrados (segundo dados do Setor de Contabilidade da IES,

referente aos anos entre 2011-2015). Além desses dois programas Federais e um

Estadual, a FAPAC aderiu a mais um programa de apoio estudantil, o CREDITAR

por meio de Convênio celebrado entre a FAPAC e a Raydan Invest que é gestora

do programa CREDITAR Universitário. Dessa forma com todos esses programas

de financiamento e apoio estudantil, amenizou o problema da elevada taxa de

evasão e provocou um fortalecimento das iniciativas estratégicas previstas no PDI

2011-2015.

A tabela mostra, claramente, os pontos fortes e fracos da FAPAC como

instituição privada de educação superior, assim como o texto a cima mostra que

os pontos fracos foram e/ou estão sendo sanados dia a dia.

Em relação a Assistência Estudantil, a extensão, tem avançado

quantitativa e qualitativamente. A partir de 2011, A FAPAC para incentivar o

iniciação científica vem fomentando com recursos próprios duas modalidades de

iniciação científica, o PIC – Programa Institucional de Iniciação Científica e o

ProBIC – Programa de Bolsas de Iniciação Científica.

Atualmente dos projetos citados acima 5 (cinco) são contemplados com

bolsas de iniciação científica.

Em relação a educação continuada dos docentes na forma de cursos de

pós-graduação “stricto sensu” (mestrado ou doutorado) por meio da Parceria

IPEN.

 Mestrado Convênio IPEN-USP
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 Doutorado Convênio IPEN-USP

Além de tudo o que já foi descrito neste item, a FAPAC, tem como

interesse primordial gerar recursos humanos de qualidade intelectual e

tecnológica para atuarem nas funções inerentes as suas formações profissionais.

Para tanto, além da busca da excelência em suas atividades didáticas e

laboratoriais, mantém, junto à comunidade acadêmica o Programa Institucional de

Monitoria (PIM).

No semestre 1/2015 foram ofertadas 62 (sessenta e duas) bolsas de

monitoria, sendo destas 26 (vinte e seis) na modalidade voluntárias e (35) na

modalidade bolsista. Nesta última modalidade os descontos na mensalidade do

aluno chegou até 15% de acordo com o número de horas semanais dedicadas à

monitoria.

O novo PDI busca tratar esta nova situação de crescimento da FAPAC,

racionalizando os processos organizacionais que permitirão executar as obras

que não foram finalizadas no tempo devido.

Outro grande avanço está nos recursos humanos. No corpo docente, em

relação ao regime de trabalho do coordenador, verifica-se através do relatório

CPA 2014, que o mesmo está presente na sala da Coordenação ao longo do ano

letivo. Isto endossa que o regime de trabalho dos coordenadores de cursos é do

tipo integral.

O corpo docente da FAPAC é formado por professores com experiência

acadêmica e profissões amplas, reconhecidas e adequadas às disciplinas que

ministram. A carreira docente na FAPAC é regrada pelo Plano de Cargos e

Salários.

Com relação aos indicadores de extensão, verificou-se que 53% dos

acadêmicos já se envolveram em atividade deste tipo Segundo a Coordenação de

Pesquisa, Pós-graduação e extensão (Coppex), há atualmente 8 (oito) projetos

financiados com recursos próprios da IES.

Outro ponto interessante, segundo dados da Coppex são os dados

referentes às Ligas Acadêmicas cadastrada na IES. Nessa modalidade de

representação discente, com atividades de pesquisa e extensão, há 26 ligas, o

que reforça o interesse desses discentes a prática da pesquisa e extensão. Com

relação ao financiamento de atividades de pesquisa e ensino, vale ressaltar que a



PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional 2016-2020 Página 41

FAPAC financia parte de todas as semanas acadêmicas, desenvolvidas pelos

cursos de graduação.

Quanto ao corpo técnico-administrativo, o corpo técnico-administrativo foi

estimado em razão dos cursos e programas implementados entre 2011 e 2015.

O PDI 2016-2020 propõe abordar a questão da gestão de pessoas

através de iniciativas específicas para o objetivo estratégico de adequar os

quadros de servidores às necessidades institucionais.

3. OBJETIVOS, METAS E AÇÕES NA VIGÊNCIA DO PDI

Os objetivos, metas e ações, demonstradas nas tabelas a seguir, estão

embasados nas Diretrizes Nacionais e Políticas Institucionais para os próximos

cinco (5) anos, nas dimensões referentes ao ensino, integrando as atividades

articuladas de pesquisa e extensão à gestão acadêmica, incluindo ainda os

recursos de infraestrutura física e tecnológica, como também registram o que os

gestores institucionais projetam quanto aos novos rumos desejados para o

crescimento institucional e a busca constante da qualidade e da excelência em

relação aos serviços prestados à comunidade.

3.1. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PDI 2016-2020

TABELA 03 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSITUCIONAL

OBJETIVO EIXO 1 Planejar atividades educacionais por meio dos resultados da
Autoavaliação e da Avaliação Externa.

METAS AÇÕES CRONOGRAMA
20162017201820192020

Aperfeiçoar o processo de

desenvolvimento institucional,

a partir dos resultados das

avaliações internas e externas.

Promover no Conselho Superior, a

apreciação do relatório de avaliação

institucional, interna e externa, permitindo

análises e contribuições que resultem na

melhoria dos processos de

desenvolvimento institucional.

X X X X X

Aperfeiçoar o processo de

autoavaliação institucional,

Atualizar os instrumentos de

autoavaliação para atender a promoção e

a implementação das políticas de

regulação.

X X X X X
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para garantir a qualidade da

gestão e de ações acadêmico-

administrativas.

Garantir à CPA a autonomia, o acesso às

informações e comunicação, necessários

para a qualidade dos processos

avaliativos.

X X X X X

Manter a participação da

comunidade acadêmica nos

processos de autoavaliação

institucional

Monitorar os níveis de participação da

comunidade acadêmica no processo

avaliativo.

X X X X X

Aprimorar o sistema de comunicação

com a comunidade acadêmica.
X X X X X

Proporcionar a participação ativa dos

Centros Acadêmicos de Curso na

elaboração de plano de ação a partir dos

resultados dos processos avaliativos.

X X X X X

Manter a divulgação dos

resultados da autoavaliação e

das avaliações externas.

Manter divulgação dos resultados das

avaliações através do sistema

acadêmico, site da Faculdade e dos

murais institucionais.

X X X X X

Manter as condições para que

a CPA desenvolva o relatório

de autoavaliação.

Manter a disposição capital humano para

contribuir com análises, reflexões e

proposições.

X X X X X

Manter disponível tecnologias, máquinas

e equipamentos que permitam a

confecção de bons relatórios de

autoavaliação.

X X X X X

TABELA 04 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO EIXO 2 Desenvolver a Instituição através da implantação do Plano

de Desenvolvimento Institucional com vistas a promoção da
responsabilidade social.

METAS AÇÕES CRONOGRAMA
20162017201820192020

Manter a articulação das metas e

objetivos com a missão Institucional X X X X X

Manter a coerência entre o PDI e as

atividades de Ensino de graduação e

pós-graduação, previstas/implantadas. X X X X X

Manter a coerência entre o PDI e as

práticas de Extensão X X X X X
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Manter atualizados os projetos

pedagógicos dos cursos tendo

como referências o PDI, PPI e as

transformações sociais e do

mercado de trabalho.

Revisão e atualização dos projetos

pedagógicos dos cursos e programas

acadêmicos da instituição.
X X X X X

Manter a utilização das políticas

definidas no PDI como diretrizes para a

atualização dos projetos pedagógicos

dos cursos e programas acadêmicos,

socializando os princípios e valores da

Instituição.

X X X X X

Manter a utilização dos objetivos e

metas constantes no PDI na

atualização dos projetos pedagógicos

dos cursos e programas acadêmicos,

socializando as propostas de

desenvolvimento da instituição.

X X X X X

Implantar até 2020 todas as

atualizações estabelecidas nos

Projetos Pedagógicos dos

Cursos e Programas Acadêmicos

da Instituição em consonância

com os objetivos e metas do PDI.

Manter a coerência entre o PDI e as

atividades de Ensino das políticas,

objetivos e metas definidas nos

documentos Institucionais.

X X X X X

Manter divulgação permanente da

missão Institucional.
X X X X X

Manter registrado a Missão

Institucional em todos os documentos

institucionais.

X X X X X

Manter a coerência entre o PDI e

as ações institucionais, nos

aspectos de diversidade, meio

ambiente, memória cultural,

produção artística e patrimônio

cultural.

Promover cursos de pós-graduação e

extensão que contemplem a

diversidade, meio ambiente, memória

cultural, produção artística e patrimônio

cultural.

X X X X X

Promover ações ambientais e culturais

na FAPAC e na comunidade. X X X X X

Estimular a iniciativa popular na

comunidade em ações de cultura, meio

ambiente, produção artística e prática

desportiva.

X X X X X

Manter a coerência entre o PDI e

as ações institucionais voltadas

para o desenvolvimento

Ofertar cursos de graduação, extensão

e pós-graduação, alinhados com as

necessidades de desenvolvimento

econômico e social da região.

X X X X X
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econômico e social. Incentivar os acadêmicos a participar

de estágios curriculares ou não,

através de sistema de comunicação

capaz de prospectar vagas no mercado

e atender a comunidade acadêmica.

X X X X X

Continuar como instituição adimplente

de suas responsabilidades para dar

exemplo à comunidade interna e

externa.

X X X X X

Manter a coerência entre o PDI e

as ações de responsabilidade

social: Inclusão Social

Manter a participação nos programas

de políticas públicas e privadas (FIES,

PROUNI e PROEDUCAR), por

representarem o fomento dos objetivos

das pessoas e das famílias e a

inclusão profissional e social.

X X X X X

Implementar ciclos de palestras, para

jovens do ensino médio, sobre

mercado de trabalho, inclusão

profissional e social, economia pessoal

e doméstica e planejamento familiar

para estimular as políticas públicas do

Governo Federal.

X X X X X

Manter o Programa Menor Aprendiz,

como ferramenta de inclusão social

dos jovens.

X X X X X

Implementar programas culturais nas

áreas de convivência, como ferramenta

de inclusão social de seus alunos.

X X X X X

Manter no quadro de colaboradores

pessoas portadoras de necessidades

especiais.

X X X X X

Manter a adaptação de espaços e

sinalização para Portadores de

Necessidades Especiais.

(Acessibilidade).

X X X X X

Manter a oferta de Atendimento

Psicopedagógico aos acadêmicos e

colaboradores.

X X X X X
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Estimular a formação de ações

advindas das necessidades de saúde

mais frequentes, referidas pela

comunidade e identificadas pelo setor

saúde com base nos indicadores

epidemiológicos.
Manter a coerência entre o PDI e

as ações de defesa e promoção

dos Direitos Humanos e

igualdade Étnico Racial e as

atividades de

Internacionalização.

Incentivar atividades e ações que

promovam a discussão sobre

multiculturalismo e educação étnico

racial.

X X X X X

Incentivar as atividades discentes

relacionadas à defesa da igualdade,

em todas as suas perspectivas.

X X X X X

Disseminar a postura institucional

interna de discrição e respeito ao

público LGBTS.

X X X X X

Incentivar atividades e ações que

promovam a discussão sobre direitos

humanos

X X X X X

Manter e ampliar as parcerias com

instituições do exterior, promovendo o

intercâmbio acadêmico.

X X X X X

Ofertar cursos de extensão em língua

estrangeira.
X X X X

Ampliar o programa Ciência sem

Fronteiras.
X X X X X

TABELA 05 - POLÍTICAS ACADÊMICAS

OBJETIVO EIXO 3 Implantar políticas acadêmicas para o desenvolvimento do
ensino, da iniciação científica, da extensão, da comunicação

com a sociedade e atendimento aos discentes.
METAS AÇÕES CRONOGRAMA

20162017201820192020

Manter a adequação dos

projetos pedagógicos dos cursos

já implantados às diretrizes

pedagógicas institucionais,

conforme o PDI.

Análise frequente e adequação dos

projetos pedagógicos dos cursos pelos

respectivos NDE’s.

X X X X X

Implementar mudanças nos projetos

pedagógicos de Cursos de acordo com

as Diretrizes Pedagógicas Nacionais e o

PDI.

X X X X X
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Implantar os novos cursos de

graduação previstos até 2020,

em consonância com as

diretrizes Curriculares Nacionais

e as orientações pedagógicas

institucionais, conforme previsto

no PDI.

Elaboração dos projetos pedagógicos

dos cursos, coerentes com as políticas

presentes nos documentos oficiais da

FAPAC, em acordo com a legislação

vigente.

X X X X X

Preparação da infraestrutura necessária

para o oferecimento dos novos cursos.
X X X X X

Composição de quadro docente

qualificado para o atendimento dos

novos cursos.

X X X X X

Aperfeiçoar as políticas de

ensino e ações acadêmico

administrativas para os cursos

de graduação, que visem o

desenvolvimento do processo

ensino aprendizagem.

Acompanhar formalmente os desígnios

advindos da ouvidoria e da coordenação

de curso em suas pesquisas de

desempenho docente e, informalmente,

manter um canal aberto de diálogo com

a Direção Geral e Acadêmica sobre o

desenvolvimento do processo ensino

aprendizagem.

X X X X X

Manter programa de capacitação

docente, no âmbito da instituição.
X X X X X

Estimular o corpo docente a participar de

programas de pós-graduação stricto

sensu

X X X X X

Aperfeiçoar as políticas de

ensino e ações acadêmico

administrativas para os cursos

de pós-graduação lato sensu,

que visem o desenvolvimento do

processo ensino aprendizagem

Buscar parcerias interinstitucionais, que

diversificam o portfólio e contribuem com

novas metodologias do processo ensino-

aprendizagem.

X X X X X

Manter programa de capacitação

docente, no âmbito da instituição.
X X X X X

Aprovar no Conselho Superior, a criação

de novos cursos de Pós-graduação Lato

Sensu.

X X X X X

Acompanhar e avaliar as políticas de

desenvolvimento do processo de ensino.
X X X X X

Ofertar novos cursos de pós-

graduação lato sensu, além da

Vinculação da pós-graduação com as

demandas regionais.
X X X X X



PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional 2016-2020 Página 47

oferta de novas turmas do curso

já existente. Implantar programas

de pós-graduação stricto sensu.

Implantação de novos programas de

pós-graduação lato e stricto sensu
X X X X X

Implantação de programas de pós-

graduação stricto sensu X X X X X

Composição de quadro docente

qualificado e relevante para o

atendimento dos novos programas e

turmas.

X X X X X

Credenciamento da instituição junto aos
órgãos de fomento à pesquisa

X

Manter organizado

institucionalizado o ensino de

graduação

Rever e atualizar as Normas Gerais do

Ensino de Graduação. X X X X X

Manter a metodologia científica como

parte da formação dos alunos, em todos

os cursos.

X X X X X

Manter as políticas institucionais

e ações acadêmico

administrativas para a iniciação

científica, tecnológica, artística e

cultural. Ampliar a Pesquisa

como atividade permanente nas

diversas áreas.

Manter e ampliar recursos orçamentários

para apoio a projetos de pesquisa por

meio de Editais internos.

X X X X X

Criar o CEP - Comitê de Ética para a

Pesquisa com Seres Vivos.
X

Adequar periodicamente o Programa de

Iniciação Científica – PIC.
X X X X X

Estimular a iniciação científica,

tecnológica, artística e cultural, no

âmbito das unidades curriculares,

inclusive Estágio Supervisionado.

X X X X X

Desenvolver, no âmbito das unidades

curriculares, atividades dirigidas, que

estimulem a iniciação científica,

tecnológica, artística e cultural.

X X X X X
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Manter no calendário acadêmico a

Semana Acadêmica, para apresentação

da produção discente.

X X X X X

Publicar no site e nos informativos

institucionais, o resultado obtido pelos

acadêmicos que participaram da

Semana Acadêmica.

X X X X X

Ampliar as políticas institucionais

e ações acadêmico

administrativas para a Extensão.

Implementar Projetos de Extensão a

partir de sua dimensão interativa com o

Ensino.

X X X X X

Reconhecer e estimular através de apoio

a realização dos programas, projetos e

atividades de extensão.

X X X X X

Implementar projetos e cursos de

extensão sintonizados com as

necessidades e demandas da

comunidade local e regional.

X X X X X

Manter as atividades de Extensão

vinculada a um projeto acadêmico.
X X X X X

Estimular a difusão das

produções acadêmico-científicas,

didático-pedagógicas,

tecnológicas, artísticas e

culturais.

Estimular a produção acadêmica

discente para a Semana Acadêmica. X X X X X

Apoiar financeiramente a participação

docente em eventos e congressos. X X X X X

Manter o plano de carreira docente, que

contemple a remuneração para

produções científicas, artísticas,

tecnológicas, didático-pedagógicas e

culturais.

X X X X X

Manter espaço de socialização das

produções científicas, artísticas,

tecnológicas, didático-pedagógicas e

culturais no site da Faculdade.

X X X X X
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Manter o apoio à realização de

eventos internos, externos e à

produção discente.

Continuar estimulando a participação e

realização de eventos como congressos,

seminários e palestras, viagens de

estudos e visitas técnicas.

X X X X X

Manter o apoiar a realização de eventos

internos e externos, que promovam a

participação discente (científica, artístico,

tecnológica, técnica ou cultural).

X X X X X

Disponibilizar recursos humanos,

Infraestrutura Física e Tecnológica para

realizar ou co-realizar eventos internos e

externos.

X X X X X

Manter e Fortalecer a

capacitação do corpo docente,

de forma a melhorar o perfil de

titulação e o conforme evolução

planejada.

Manter o nível de titulação do corpo

docente, conforme PDI, através de

contratação de docentes titulados e,

principalmente, através do PICD.

X X X X X

Manter atualizado o Plano de Cargos e

Salários – PCS X X X X X

Manter o Programa Institucional de

Capacitação Docente – PICD
X X X X X

Ampliar as políticas e ações de

acompanhamento dos egressos.

Aplicar pesquisa de ocupação

profissional.
X X X X X

Ampliar os canais de comunicação

implantando (sms e e-mails), para

educação continuada, pós-graduação e

eventos.

X X X X X

Acompanhar a atuação dos

egressos no mercado de

trabalho.

Manter no site da Faculdade o sistema

de coleta de dados dos egressos, quanto

a atuação no mercado de trabalho.

X X X X X
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TABELA 6 – POLÍTICAS DE GESTÃO

OBJETIVO EIXO 4
Implantar políticas de gestão que garantam o desenvolvimento da

estrutura organizacional e a sustentabilidade financeira

METAS AÇÕES
CRONOGRAMA

2016 2017 2018 2019 2020

Manter as Políticas de

formação e

capacitação docente

Incentivar a participação docentes

em eventos

científicos/técnicos/cultural.

x x x x x

Incentivar a capacitação e

qualificação acadêmica docente.
x x x x x

Incentivar a divulgação das ações

desenvolvidas com os docentes.
x x x x x

Implementar Políticas

de Capacitação para o

corpo Técnico

Administrativo

Incentivar a formação continuada

do corpo Técnico Administrativo

x x x x x

Implementar a política de auxílio

para capacitação do corpo técnico

administrativo

x x x x x

Implementar e incentivar a política

de formação e capacitação do

corpo técnico administrativo, de

maneira excelente na Instituição.

x x x x x

A Gestão Institucional

deverá manter o

excelente

funcionamento da

Instituição.

Manter a atuação dos órgãos

colegiados
x x x x x

Manter o excelente funcionamento

e a representatividade no

Conselho Superior e nos

Colegiados de Cursos em

cumprimento com os dispositivos

regimentais da Faculdade.

x x x x x
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Incentivar a participação dos

professores, técnicos, estudantes

e sociedade externa nos órgãos

de representatividade da

Faculdade.

x x x x x

Rever e manter sempre

atualizados os critérios de

indicação e recondução dos

membros.

x x x x x

Manter sempre atualizados os

calendários de reuniões e o

registro das mesmas em ata.

x x x x x

Atualizar o Sistema do

Registro Acadêmico,

de acordo com as

necessidades

Institucionais e

Acadêmicas.

Ampliar o Setor de Tecnologia da

Informação - TI

x x

Manter a organização e agilidade

no atendimento à informatização
x x x x x

Ampliar a diversificação de

documentos acadêmicos e

Institucionais disponibilizados

x x x x x

Implementar de

maneira excelente as

ações de

Sustentabilidade

Financeira

Manter e fortalecer a política de

valorização de Recursos humanos
x x x x x

Consolidar política orçamentária

descentralizada e estreitamente

vinculada às metas institucionais

x x x x x

Manter os custeios de

investimentos para o Ensino,

Extensão, Pesquisa e Gestão.

x x x x x

Fortalecer a relação

entre o Planejamento

financeiro (orçamento)

e a gestão Institucional

Manter/ampliar as despesas

qualificadas, de acordo com as

metas e políticas institucionais à

cerca do Ensino, Pesquisa e da

Extensão, conforme PDI.

x x x x x

Consolidar política orçamentária

descentralizada e estreitamente
x x x x x
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vinculada às metas Institucionais

Acompanhar e monitorar o

Orçamento
x x x x x

Manter a permanente apropriação

de custos e garantir investimentos

permanentes para melhoria do

desempenho Institucional.
x x x x x

Ampliar o orçamento anual da

Instituição, de acordo com as

metas e políticas institucionais.

x x x x x

Implementar a qualificação das

despesas, conforme metas e

políticas institucionais

estabelecidas no PDI.

x x x x x

Manter a plena

coerência entre o

Plano de Carreira e a

Gestão do Corpo

Docente e o Corpo

Técnico Administrativo

Manter Plano Institucional de

Capacitação Docente - PICD
x x x x x

Manter e fortalecer a política de

valorização de Recursos humanos
x x x x x

Manter atualizado o Plano de

Cargos e Salários - PCS
x x x x x

Institucionalizar a Divisão de

Gestão de Pessoas junto ao Setor

de Pessoal

x x x x x

Estabelecer

mecanismos de

acompanhamento e

avaliação dos

processos e fluxos

internos

Manter fortalecida a Comissão

Própria de Avaliação - CPA
x x x x x

Avaliar e atualizar indicadores de

avaliação da gestão
x x x x x

Manter e ampliar os Seminários

Internos envolvendo docentes,

funcionários técnico-

x x x x x
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administrativos e discentes.

Desenvolver questionários

específicos sobre eficácia e

eficiência dos processos e fluxos

internos, no contexto da CPA.

x x x x x

Apoiar o intercâmbio

com outras IES da

região e do país

Ampliar o número convênios com

instituições de Ensino Superior

para parcerias

x x

Definir escopo das parcerias x x x x x

Apoiar a participação

em Projetos

Interinstitucionais

Firmar convênios para projetos

interinstitucionais envolvendo as

atividades de pós-graduação

x x

Implementar programas de

intercâmbio de docentes com

outras IES

x x x x x

Estabelecer parcerias

com entidades

internacionais tendo

com objetivo projetos

de relevância regional

Fazer levantamento de entidades

internacionais para parcerias, à luz

dos temas selecionados.

x x x

Implementar convênios com

entidades internacionais
x x x x x

Valorizar o

conhecimento das

necessidades e

demandas do corpo

discente.

Manter a excelência do

funcionamento dos Serviços de

apoio ao Discente.

x x x x x

Manter atualizado o Portal do aluno

e Matrícula On-line.
x x x x x

Manter o acompanhamento

pedagógico dos discentes pelo NAP
x x x x x

Manter e Fortalecer o Serviço de

Apoio Psico-Pedagógico - NAP
x x x x x

Valorizar o

conhecimento, por

Manter em constante atualização o

Manual de Orientação ao Aluno de

Graduação

x x x x x



PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional 2016-2020 Página 54

parte do corpo

discente, das

atividades e políticas

institucionais.

Implantar divulgação de mensagens

a partir do “log-on” x x x x x

Incentivar a participação do corpo

discente nos órgãos Colegiados
x x x x x

Conhecimento das

necessidades e

demandas da

sociedade, em especial

da região, e divulgação

das atividades,

competências e

políticas institucionais.

Manter os eventos com a

participação da comunidade interna

e externa

x x x x x

Manter a produção e divulgação de

material institucional, incluindo

Catálogo da Instituição e “folders”

direcionados a setores diversos da

sociedade interna e externa.

x x x x x

Manter a constante

melhoria da imagem

institucional

Manter o apoiar a eventos locais e

Regionais

x x x x x

Rever e atualizar a política de

“marketing” institucional.
x x x x x

Manter a garantia da qualidade dos

serviços oferecidos pela Instituição
x x x x x

TABELA 07 – INFRAESTRUTURA FÍSICA
OBJETIVO EIXO 5 Ampliar a Infraestrutura Física para atender ao Desenvolvimento

InstitucionalMETAS AÇÕES 20162017201820192020

Manter as instalações

administrativas de forma

que atendam às

necessidades institucionais.

Prover a manutenção dos espaços para

as instalações administrativas que

atendam às necessidades institucionais,

considerando quantidade, dimensão,

limpeza, iluminação, acústica, ventilação,

segurança acessibilidade e conservação.

X X X X X

Manter as salas de aula de

forma que atendam às

necessidades institucionais.

Prover a manutenção das salas de aula

para que atendam às necessidades

institucionais, considerando quantidade,

dimensão, limpeza, iluminação, acústica,

ventilação, segurança acessibilidade e

conservação.

X X X X X
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Manter o auditório de forma

que atenda às

necessidades institucionais.

Prover a manutenção do auditório para

que atenda às necessidades

institucionais, considerando quantidade,

dimensão, limpeza, iluminação, acústica,

ventilação, segurança, acessibilidade e

conservação.

X X X X X

Incentivar o uso do auditório para eventos

e ações institucionais X X X X X

Manter a sala dos

professores de forma que

atendam às necessidades

institucionais.

Prover a manutenção da sala dos

professores para que atenda às

necessidades institucionais,

considerando quantidade, dimensão,

limpeza, iluminação, acústica, ventilação,

segurança, acessibilidade e conservação.

X X X X X

Manter os espaços para

atendimento aos alunos de

forma que atendam às

necessidades institucionais.

Prover a manutenção dos espaços para

atendimento aos alunos para que

atendam às necessidades institucionais,

considerando quantidade, dimensão,

limpeza, iluminação, acústica, ventilação,

segurança, acessibilidade e conservação.

X X X X X

Manter a infraestrutura

destinada à CPA de forma

que atenda às

necessidades institucionais.

Prover a manutenção da infraestrutura

para a CPA que atenda às necessidades

institucionais, considerando quantidade,

dimensão, limpeza, iluminação, acústica,

ventilação, segurança, acessibilidade e

conservação.

X X X X X

Manter e ampliar os

gabinetes de trabalho para

professores em Tempo

Integral de forma que

atendam às necessidades

institucionais

Prover a manutenção dos gabinetes dos

professores de forma que atendam às

necessidades institucionais,

considerando quantidade, dimensão,

limpeza, iluminação, acústica, ventilação

segurança, acessibilidade e conservação.

X X X X X
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Manter as instalações

sanitárias de forma que

atendam às necessidades

institucionais.

Prover a manutenção das instalações

sanitárias de forma que atendam às

necessidades institucionais,

considerando quantidade, dimensão,

limpeza, iluminação, acústica, ventilação

segurança, acessibilidade e conservação.

X X X X X

Ampliar a infraestrutura da

Biblioteca de forma que

acompanhe o crescimento

Institucional.

Ampliar os espaços de estudo em grupo. X X X X X

Ampliar o espaço físico para o acervo. X X X X X

Manter o espaço físico quanto a

iluminação, ventilação, segurança,

acessibilidade, conservação e condições

para atendimento educacional

especializado.

X X X X X

Prover a manutenção das instalações

para o acervo, ambiente de estudo

individual e em grupo e espaço para

técnico-administrativos.

X X X X X

Manter os serviços e a

informatização da Biblioteca

para o atendimento das

necessidades Institucionais

Qualificar continuamente os profissionais

da área de biblioteconomia. X X X X X

Manter o sistema informatizado do acervo

para consultas e reservas, banco de

dados e empréstimos.
X X X X X

Manter atualizados os relatórios de

gestão e horário de funcionamento. X X X X X

Manter a coerência entre a

alocação de recursos

prevista no PDI e o plano de

atualização do acervo.

Modificar a política de aquisição de livros

para e-book, especialmente na

bibliografia complementar dos cursos.
X X X X X

Prever recursos financeiros para a

atualização constante do acervo dos

cursos existentes.
X X X X X
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Prever recursos financeiros para a

atualização constante do acervo dos

cursos em implantação.
X X X X X

Manter as Salas de Apoio

de Informática para atender

as necessidades

Institucionais

Ampliar o espaço de apoio de informática

para atender os cursos em fase de

implantação.
X X X X X

Prover a manutenção e atualização dos

equipamentos, espaço físico, acesso á

internet, atualização de software,

acessibilidade digital, acessibilidade

física, e serviços.

X X X X X

Manter o processo de

ampliação dos recursos de

tecnologia de informação e

comunicação visando a

qualidade dos serviços.

Continuar a manutenção do site,

servidores, sistema acadêmico, softwares

e material pedagógicos dos professores.
X X X X X

Manter os Laboratórios,

ambientes e cenários para

práticas didáticas, no que

diz respeito a Infraestrutura

Física.

Prover a ampliação do espaço físico dos

Laboratórios quanto à: dimensão,

limpeza, iluminação, ventilação,

segurança e conservação, inclusive sua

atualização e os aspectos de

acessibilidade.

X X X X X

Manter a ampliação dos

Laboratórios, ambientes e

cenários para práticas

didáticas, no que diz

respeito aos serviços.

Realizar parcerias com empresas da

região para o desenvolvimento de

práticas didáticas.

X X X X X

Buscar parcerias para desenvolver

projetos de iniciação científica em caráter

interinstitucional com empresas e grupos

de pesquisa.

X X X X X

Manter os espaços de

convivência e de

alimentação, de acordo com

o crescimento Institucional.

Prover a manutenção dos espaços de

convivência e alimentação quanto à

quantidade, dimensão, limpeza,

iluminação, ventilação, segurança,

acessibilidade e conservação.

X X X X X
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2. PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL - PPI
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O Projeto Pedagógico Institucional (PPI) da FAPAC constitui-se em um

instrumento político, filosófico e teórico-metodológico que evidencia as políticas

acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão, considerando a sua perspectiva

histórica, inserção regional, vocação, missão, visão e objetivos.

O PPI da Instituição tem caráter propositivo, apresentando concepções e

princípios em consonância com a legislação da educação superior e com as

diretrizes vigentes que caracterizam o referencial para a elaboração dos projetos

pedagógicos dos cursos e programas e para o planejamento das ações

educacionais pertinentes.

A corporeidade do Projeto acontece na interação entre os sujeitos que

dão vida à Instituição. Assim, na elaboração desta proposta institucional, levou-se

em consideração a concepção e as finalidades da educação em nível superior,

sua relação com a sociedade, bem como uma reflexão aprofundada sobre o tipo

de cidadão que pretende formar e de mundo que deseja construir.

A construção do PPI é processual e traduz o pensar reflexivo sobre a

práxis, por meio de relações que se estabeleçam no ambiente democrático, no

qual todos possam ser ouvidos, percebidos e considerados na construção de um

padrão de qualidade de ensino desejado e mostra-se como um instrumento de

ação política e de identidade institucional, expressando o pensamento acadêmico,

pedagógico, político e institucional que sustenta a visão de futuro da Instituição,

considerando sua função social articulada em termos de ensino, pesquisa e

extensão.

O PPI enfatiza em sua proposta a formação humanista de seus alunos,

bem como a potencialização da relação docente-discente pautada nos postulados

da educação cidadã e ética. Para a FAPAC, trabalhar, dentro desta visão, implica
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desenvolver uma capacidade de compreensão dos fenômenos sociais, sabendo

que eles não se resumem a simples perspectiva. As dimensões econômica, social

e política são indispensáveis nesse processo de percepção dos problemas

enfrentados pelo cidadão brasileiro em seu cotidiano.

O Projeto Pedagógico Institucional da FAPAC revela sua filosofia

organizacional e educacional, bem como as diretrizes e estratégias de seu

desenvolvimento e atuação a curto, médio e longo prazos, constituindo-se em

instrumento balizador da gestão, expressando a prática pedagógica de seu curso

atual e de outros que sejam incorporados à instituição, norteando as suas

atividades educacionais, atendendo à Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei

No 9.394/96) para integrar-se ao

atual cenário de mudanças e

estabelecer princípios norteadores

para as atividades de ensino,

pesquisa e extensão, bem como

para a sua articulação.

2.1. INSERÇAO REGIONAL

O Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão territorial,

medindo 8.511.965 km2. A sua população de 190.732.694 habitantes (Censo

2010) não é bem distribuída por todo esse espaço.

Ocupar o Norte do Brasil nunca foi uma tarefa fácil, pois esbarramos

em vários problemas de ordem natural, social e econômica. Porém, apesar de

todas estas dificuldades, o norte goiano, começou a sonhar, e fazer valer o
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espírito de conquistar um espaço geográfico mais produtivo, mais desenvolvido e

mais justo para esta população.

O Estado do Tocantins é o mais novo dos 27 estados do Brasil.

Localiza-se na região Norte, exatamente no centro geográfico do país, condição

que lhe possibilita fazer limite com estados do Nordeste, Centro-Oeste e do

próprio Norte. Está localizado a sudeste da região Norte e tem como limites o

Maranhão a nordeste, o Piauí a leste, a Bahia a sudeste, Goiás a sul, Mato

Grosso a sudoeste e o Pará a noroeste.

A população do Estado do Tocantins é estimada pelo Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE 2010) em 1.383.445 habitantes,

distribuídos em seus 139 municípios.

Segundo dados do IBGE (2010), 68,8% dos tocantinenses são pardos,

24,2%, brancos, 6,8%, negros e 0,3%, amarelos ou indígenas. Os valores foram

reponderados com base na projeção da população do Brasil e das Unidades da

Federação – Revisão 2013. Quanto à divisão por sexo, 49,1% são homens e

50,9%, mulheres. Em relação à divisão da população por faixa etária, a população

pode ser considerada jovem, segundo os dados do Censo realizado pelo IBGE

em 2010:

Entre os Estados da Região Norte, o Tocantins teve o terceiro maior

IDH-M (0,699), ficando atrás apenas dos estados de Roraima (0,707) e Amapá

(0,708). O índice tem valores que variam entre 0 e 1 para menor ou maior fator de

desenvolvimento humano e é calculado de 10 em 10 anos a partir de 1991. Entre

os anos de 2000 e 2010 (resultados mais recentes), o Tocantins teve a maior

evolução do IDH-M, saindo de 0,525 e atingindo os atuais 0,699.

No aspecto social a população tocantinense é composta por imigrantes

de várias partes do Brasil, o índio também compõe o contingente populacional do

estado. São, ao todo, sete etnias (Karajá, Xambioá, Javaé, Xerente, krahô

Canela, Apinajé e Pankararú), totalizando aproximadamente 10 mil índios,

distribuídos em 82 aldeias.  Existe ainda no Tocantins um pequeno grupo

de índios isolados da tribo Avá-Canoeiro, que vivem sem nenhum tipo de contato

com a civilização na região da Mata do Mamão, localizada no interior da Ilha do

Bananal. Até hoje estes índios continuam rejeitando qualquer tentativa de contato,
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sendo que já foram encontrados diversos vestígios que indicam a presença deles

na Mata do Mamão.

Dentre os aspectos inerentes ao estado do Tocantins, destacam-se

também as comunidades quilombolas, correspondendo a aproximadamente mais

de 15, as quais abrigam milhares de pessoas.

Por muitos anos as comunidades quilombolas viveram à margem

social, carregando o mesmo peso do preconceito que sofreram os seus ancestrais

- os escravos que fugiam das senzalas e se refugiavam em áreas rurais

desabitadas, formando

agrupamentos chamados de

quilombos. Hoje, a situação

é bem diferente.

Reconhecidas pelo Governo

Federal e pela Fundação

Cultural Palmares, as

comunidades quilombolas

(descendente dos escravos),

agora têm suas tradições valorizadas e resgatadas. Ao mesmo tempo, os serviços

públicos e privados estão chegando até estas pessoas, resgatando sua cidadania.

2.2. PORTO NACIONAL

O município de Porto Nacional está localizado a 52 km da capital

Palmas, na microrregião de Porto Nacional. Possui área de 4.449,918 km² e

limita-se com os seguintes municípios: Miracema do Tocantins, Palmas, Monte do

Carmo, Silvanópolis, Ipueiras, Brejinho de Nazaré, Fátima, Oliveira de Fátima,

Nova Rosalândia, Pugmil e Paraíso do Tocantins, todos estes no próprio estado

do Tocantins.

Está se despontando como importante polo de desenvolvimento do

Tocantins, nos últimos anos diversas empresas se instalou na cidade, o que vem

contribuindo para alavancar a economia local.

Em 2010 o município obteve o quarto maior Produto Interno Bruto do

Tocantins, com destaque no crescimento do setor industrial. O grande destaque
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no setor de serviço é a Atividade de Administração Pública com

representatividade de 45,6% deste setor. No setor industrial, a atividade com

maior participação neste ano foi a Construção Civil com representatividade de

52,2% deste setor. Na Agropecuária destaca-se a produção de soja, mandioca e

cana-de-açúcar e a criação de bovinos, aves e suínos (SEPLAN, 2013).

Os fatores que tornam Porto Nacional um centro de referência em

desenvolvimento, com a atração de investimentos significativos, são a logística de

transportes para escoamento da produção, a estrutura educacional, que oferece

cursos técnicos e superiores em várias áreas, a infraestrutura, a incrementação

do agronegócio (PARALELO 13, acessado em: 18 de dez. 2013).

Neste sentido, Porto Nacional exerce influencia diretamente em 18

municípios tocantinense, com um total de 424.315 habitantes e oferecendo cursos

de ensino superior para aproximadamente 28.133 alunos matriculados (IBGE,

2010).

2.2.1. Clima
Porto Nacional está inserido na bacia hidrográfica do Rio Tocantins, e

apresenta em seu território as seguintes sub bacias: Sub Bacia Córrego Santa

Luzia, Bacia do Ribeirão dos Mangues, Sub Bacia Ribeirão Conceição, Sub Bacia

Rio água Suja, Sub Bacia Ribeirão do Carmo, Sub Bacia Rio Matança e Sub

Bacia do Córrego São João. Os principais afluentes do rio Tocantins localizados

na zona urbana da cidade são os córregos São João e Francisquinha.

Com relação ao clima da região, predomina em Porto Nacional o tipo

C2wA’a” (clima úmido sub-úmido com moderada deficiência hídrica), segundo o

método de Thornthwaite, caracterizado por clima úmido sub-úmido com moderada

deficiência hídrica no inverno, evapotranspiração potencial média anual de 1.500

mm, distribuindo-se no verão em torno de 420 mm ao longo dos três meses

consecutivos com temperatura mais elevada. A região apresenta precipitações

em torno de 1.600mm, com pouca variação entre os anos e temperaturas médias

anuais em torno de 26°C. Os meses mais quentes coincidem com o rigor da seca,

em fins de agosto e setembro. A umidade relativa média anual está entorno de

70%, sendo que no período chuvoso os índices de umidade são superiores a 80%
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e no período seco entorno de 50% (SEPLAN, 2012). A vegetação predominante

na região é o cerrado, cujas principais características são os grandes arbustos e

as árvores esparsas, de galhos retorcidos e raízes profundas.

2.2.2. Turismo
Situada próximo a Palmas, Porto Nacional conta com uma razoável

infraestrutura para receber turistas para apreciar de um modo geral a cidade. Os

pontos turísticos que embelezam a cidade de Porto Nacional e atrai os turistas

que por aqui chegam, são os que seguem:

 Centro Histórico: dotado de ruas estreitas e prédios quase todos construídos

no século XIX.

 Avenida Beira Rio: via expressa, construída com mais de 3Km de extensão,

na orla da cidade.

 Nova Praia de Porto Real: dotada de infra estrutura, local de eventos culturais

e esportivos durante a temporada de junho a setembro.

 Colégio Sagrado Coração de Jesus: construído pelas irmãs dominicanas na

década de 1950 em estilo francês.

 Prédio da Prefeitura Velha: edificado em 1922, nele funcionou até 1969 a

Câmara Municipal, a sala das Audiências Judiciárias e a Administração

Municipal. Construído em dois pavimentos, se destaca entre várias

construções na parte velha da cidade.

 Caetanato: localizado na conhecida “Rua do Cabaçaco” no Centro Histórico

de Porto Nacional, foi a primeira sede do Colégio das Irmãs Dominicanas.

Hoje é sede da COMSAÚDE de Porto Nacional. O nome “Caetanato” é em

homenagem a Sra. Caitana Belles, ultima moradora do local.

 Residência do Sr. Oswaldo Ayres: importante casa residencial de arquitetura

antiga, situada na Praça da Igreja Matriz, simboliza o brilhante trabalho do Dr.

Francisco Ayres da Silva, como médico, político e jornalista, filho de Porto

Nacional.

 Residência da Senhora Custódia Pedreira: herança da família “Pedreira”, esse

casarão chama atenção pela arquitetura de épocas passadas, toda em adobe,

conversa o porão e o assoalho de tábuas.
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 Lago da Usina do Lajeado: Constituindo-se em local propício para esportes

náuticos e pesca esportiva, localizado em frente à cidade.

Porto Nacional tem uma área para pesca esportiva privilegiada por ser

banhada pelo rio Tocantins. Na região destacam-se os passeios fluviais com

direito a pesca amadora e profissional.

2.2.3. Aspectos Socioeconômicos
A geração de emprego e renda também tem recebido atenção especial

da gestão estadual através de ações que valorizam os pequenos e médios

empresários, além dos empreendedores individuais. Neste sentido, diversas

ações em parceria com instituições especializadas têm levado capacitação e

incentivos para novos empreendedores no Tocantins. Destaque para o programa

Compra Governamental, que determina a contratação de micro e pequenos

empresários e de empreendedores individuais de até 30% do valor licitado em

grandes licitações.

A indústria é principalmente a agroindústria, centralizada em seis

distritos instalados em cinco cidades pólo: Palmas, Araguaína, Gurupi, Porto

Nacional e Paraíso do Tocantins. Boa parte de suas importações é de maquinário,

material de construção, ferro e aeronaves de pequeno porte, produtos que

representam a base de um expansionismo econômico.

Notável pelo potencial agropecuário, Porto Nacional vê no crescimento

da capital Palmas, distante 52 km, uma oportunidade para movimentar o comércio

local e permitir maior fluxo de capital no município. Em se tratando de Produto

Interno Bruto, Porto Nacional ocupa a 4ª posição dentre os 139 municípios do

estado. O PIB per capita do município é de R$ 13.652,27, superior ao valor obtido

no Estado do Tocantins, que é de R$ 12.462,00 (IBGE, 2010). Em termos de

valores, a participação do município de Porto Nacional para o produto interno

bruto (PIB) é relevante, representando cerca de 3,89% do PIB estadual.

2.2.4. Aspectos Culturais e a Cultura Afro-Brasileira
Apesar de ser o Estado mais jovem do Brasil, fundado em 1988, o

Tocantins possui uma cultura secular que reflete o seu longo processo de

formação. Nas danças, cânticos e nas manifestações populares do Estado, pode-
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se ver, nitidamente, traços da identidade dos negros que aportaram em seu

território para trabalhar na exploração do ouro, ainda sob o regime da escravidão.

Nos eventos religiosos tradicionais do Estado, que juntam milhares de fiéis, pode-

se sentir que o Tocantins carrega a essência da própria formação mística

brasileira. A cultura tocantinense se dá pelos variados acontecimentos culturais,

como a Folia de Reis, Caretas de Lizarda, Catira, Cavalhadas, Congo ou

Congadas, Festa de Nossa Senhora da Natividade, Festa do Divino Espírito

Santo, Festejos de Nossa Senhora do Rosário, Roda de São Gonçalo, Romaria

do Bonfim e Sússia e Jiquitaia.

No Tocantins, de acordo com a Diretoria de Diversidade da Secretaria

de Educação e Cultura do Estado (SEDUC), diversas ações vem sendo

desenvolvida para implementação da Lei Nº 10.639/2003 e Lei Nº 11.645/2008,

que trata da inclusão de assuntos como Arte e Cultura Indígena, Africana e Afro

Brasileira no currículos escolares.

Como forma de valorizar as ações institucionais voltadas para as

relações Étnico-raciais e o Ensino de História e Cultura Africana, Afro Brasileira e

Indígena no Brasil, foi estabelecido um prêmio denominado Orirerê – Cabeças

Iluminadas, realizado pelo centro cultural Humaitá com foco nas Secretarias de

Educação e Instituições de Ensino Médio e Superior.

A cultura de Porto Nacional se deve a exploração do ouro que trouxe

muitos mineradores, tropeiros, mascates e viajantes que passaram pelo local

deixando sua contribuição. Em Porto Nacional existem dois Centros de Cultura,

são eles:

 Centro Cultural Durval Godinho: possui sala de concerto.

 Museu Histórico e Cultural de Porto Nacional: foi fundado na década de

oitenta e, naquele tempo, mobilizou a população para doação de acervo.

Depois de ocupar diversos espaços, hoje se instala em definitivo no prédio

restaurado para este fim.

Dentre as Festas Populares, Porto Nacional festeja:

 Festa de São Sebastião: realizada em 20 de janeiro.

 Festa do Divino: realizado em data móvel.
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 Festa da Padroeira: a festa da padroeira do município (Nossa Sra. das

Mercês) é realizada dia 24 de outubro.

O centro histórico de Porto Nacional foi tombado pelo IPHAN em 2008.

A área delimitada abrange cerca de 250 edificações, conjuntos de ruas, largos e

praças, incluindo a Avenida Beira Lago e o entorno da Catedral Nossa Senhora

das Mercês.

Os Monumentos tombados pelo IPHAN: Catedral Nossa Senhora das

Mercês, Seminário São José, Prefeitura Velha e Arquivo Municipal, Caetanato

(primeira sede do Colégio das Irmãs Dominicanas, Colégio Sagrado Coração de

Jesus, Prédio do Abrigo João XXIII e Biblioteca Municipal Eli Brasiliense, entre

outros.

2.2.5. Aspectos Educacionais
O município de Porto Nacional é um dos mais antigos do Estado do

Tocantins, tombado como Patrimônio da Humanidade no ano de 2008, se localiza

de forma privilegiada na região central do estado, localizada na área de influência

do Lago da Usina Hidrelétrica Luiz Eduardo Magalhães. Possui patrimônio

histórico bem conservado e arquitetura colonial onde se destacou sempre como

um grande centro religioso, cultural e educacional.

Para manter o ritmo de desenvolvimento humano na região, o governo

do Estado vem investindo em ações que beneficiam a população e garantem

educação, longevidade e geração de emprego e renda. Na área da Educação, o

Tocantins vem investindo pesado na construção de Escolas de Tempo Integral e

em programas para manter os alunos na Escola. Segundo dados da Secretaria de

Estado da Educação (Seduc), a rede estadual de ensino conta com 550 escolas,

sendo 48 de tempo integral e outras 304 com jornada ampliada pelo programa

Mais Educação. Além disso, já estão em fase de construção outras oito ETI, que

oferecem ensino de qualidade e atividades extracurriculares aos estudantes.

Estudo do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais

Anísio Teixeira (Inep) revela que das 355 mil matrículas registradas no Tocantins

no ano letivo 2013, 76% (200.785) são de alunos inseridos nas escolas mantidas

pelo governo do Estado em turmas dos ensinos fundamental, médio,

profissionalizante, especial e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Dados do
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Censo Escolar mostram ainda o crescimento no número de estudantes cursando

o ensino médio nas escolas da rede estadual.

No ano de 2014, no Ensino Médio, entre Ensino Médio Regular, EJA e

Profissionalizante, foram matriculados mais 3 mil alunos na cidade de Porto

Nacional, nas esferas Federal, Estadual, Municipal  e privada.

As Instituições de Ensino Superior - IES existentes no Estado do

Tocantins estão atendendo parcela das exigências escolares, porém com uma

oferta de vagas muito inferior à demanda e sem a abrangência necessária de

áreas do conhecimento, de forma a possibilitar um desenvolvimento sustentado

da região, seja pela formação de recursos humanos qualificados, seja pela

produção de conhecimento apropriável pela população.

Neste contexto histórico educacional, a implantação da Faculdade

Presidente Antônio Carlos no município de Porto Nacional – TO representou não

apenas a possibilidade de elevação do nível intelecto-cultural da população na

área de abrangência e influência pela formação de recursos humanos em nível

superior e pela inserção da Instituição na vida da comunidade através de projetos

de extensão e parcerias diversas, mas também pela possibilidade de

consolidação, em médio prazo, de uma base científica capaz de alavancar o

desenvolvimento sustentado com impacto no índice de desenvolvimento humano

da região.

Todavia, há que se ter em vista que a Faculdade não se vinculou

apenas à cidade de Porto Nacional, e sim a uma vasta região do centro sul do

Estado e vencendo fronteiras estaduais, é um ponto de referência de interesses e,

sobretudo, de respostas às populações desta área amazônica. Assim, a

Faculdade está suprindo um espaço brasileiro diversificado e extenso em

importante região do país, e, principalmente, dotando o Estado do Tocantins de

uma Instituição de Ensino de qualidade, com o crescente desenvolvimento

cultural, científico e profissional.

2.2.6. Saúde
O Estado do Tocantins apresenta indicadores que demonstram um

processo de transição epidemiológica contínua e de transição demográfica

acelerada, provocados pela queda da fecundidade e aumento da expectativa de
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vida ao nascer, com uma consequente redução da mortalidade infantil e dos

óbitos por doenças transmissíveis.

Na contramão tem um aumento progressivo das doenças crônicas não

transmissíveis e de causas externas, tornando-se um dos grandes desafios do

sistema que possui atualmente 93,3% dos tocantinenses dependentes do SUS.

São pessoas que não possuem plano de saúde e buscam assistência médica na

rede básica dos municípios e hospitalar estadual. Um número alto que exige do

governo investimentos cada vez maiores na assistência ambulatorial e hospitalar.

O Tocantins é um dos estados que mais investe recursos próprios em

manutenção da atenção, vigilância e gestão da saúde considerando também o

investimento em recursos humanos.

Sendo o caçula da Federação, o Tocantins conta com um crescimento contínuo e

acelerado. Nos seus poucos anos de existência já pode comemorar o avanço nos

indicadores de Saúde como:

 Aumento da cobertura da atenção básica: O Tocantins avançou de 4,35 %

em 1998 para mais de 87,5% em 2013;

 Redução da mortalidade infantil: Caiu de 67,17/1.000NV em 1985 para

menos de 20,5/1.000NV em 2010. Queda de mais de 63,8%.

 Aumento da expectativa de vida ao nascer: subiu de 60,32 em 1991 para

72,56 nos dias atuais.

 A Intensificação e fortalecimento das ações de vigilância em Saúde e

controle de doenças em todo o Estado: Menos adoecer por doenças

agudas e transmissíveis.

 Organização da Rede de Atenção à Saúde: Ampliação de 60 leitos

hospitalares para 2.300 leitos SUS;

 Saindo de 27 unidades de saúde em 1988, para mais de 482 unidades

distribuídas entre atenção e vigilância à saúde.

O governo implementou as Carretas da Mulher, com exames

preventivos de câncer de mama e de colo de útero, que percorrem o Estado

atendendo mulheres a partir de 45 anos com mamografias e ultrassons. Além

disso, o governo já autorizou obras de reforma no Hospital Regional Público de

Augustinópolis e de ampliação no número de leitos no Hospital Geral Público de

Palmas (HGPP), que vão dar mais qualidade no atendimento hospitalar no
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Estado. A Secretaria e

Estado da Saúde abriu,

ainda, edital de licitação para

a construção de Ambulatórios

Médicos Especializados em

cinco municípios do

Tocantins; mais três ainda

devem ser licitados.

A regionalização é

um dos princípios que

orientam a organização do

Sistema Único da Saúde (SUS), definidos pela Constituição Federal de 1988 e

pela Lei 8080/90, e constitui um dos seus eixos estruturantes. A Regionalização

da Saúde é ainda entendida como um “processo de organização das ações e

serviços de saúde numa determinada região, visando à universalidade do acesso,

a equidade, a integralidade e resolutividade”.

A 1.ª regionalização no estado ocorreu em 2002 com a Norma

Operacional da Assistência a Saúde NOAS 2002, aprovada consoante a

Resolução CIB – TO n.º XXX/2002 que definiu o Plano Diretor de Regionalização

– PDR composto por duas macrorregiões Araguaína e Palmas, seis microrregiões

Augustinópolis, Araguaína, Porto Nacional, Palmas, Gurupi e Dianópolis e 20

sede de módulos, onde a regionalização se pautou apenas em ações e serviços

assistenciais hierarquizado.

Em 2006 o Tocantins foi o 1º estado a aderir ao Pacto pela Saúde,

reafirmando a cooperação entre as esferas de governo, com a organização das

ações e serviços de saúde fundamentada no perfil epidemiológico, sócio

econômico e cultural, infraestrutura mínima de comunicação, (internet, telefonia)

lazer, escolas, estradas, a organização da suficiência mínima, intermediária e

avançada da atenção básica, epidemiologia, lacen, assistência farmacêutica,

hemorrede e média complexidade (laboratorial, ultrassom e outros),

estabelecendo o 2º redesenho da Regionalização das ações e serviços de saúde

que operacionalizou por meio da conformação de 15 Regiões de Saúde no ano de
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2007. Neste contexto surgem os Colegiados de Gestão Regional – CGR como

instâncias de cogestão, redefinindo as Políticas de Saúde no espaço regional.

Nos termos do Decreto n.º 7.508/11, a Região de Saúde é definida

como o espaço geográfico contínuo constituído por agrupamento de municípios

limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas, e sociais e de

redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com

a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e

serviços de saúde.

2.2.7. Contribuição com o Desenvolvimento Socioeconômico, Tecnológico e
Cultural em sua Área de Abrangência

O Estado do Tocantins é a quarta maior economia da região Norte e

hoje apresenta um nível social melhor que a média da região Norte e diminui cada

vez mais a distância em relação aos estados mais desenvolvidos do país.

Nesse sentido, a trajetória e o crescimento da FAPAC está diretamente

associado ao novo ciclo de desenvolvimento da região Norte, e tem, por meio do

compromisso assumido no enunciado de sua missão, contribuído com o aumento

da riqueza da sociedade, através da formação de profissionais competentes e

éticos.

Para tanto, a FAPAC visa também ser uma referência quanto ao

desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão articulados as demandas de

desenvolvimento sócio-econômico, tecnológico e cultural em sua área de

abrangência. As atividades desenvolvidas pela instituição priorizam o aumento da

oferta de vagas nos cursos de graduação e pós-graduação; a formação de

recursos humanos com maior foco nas necessidades apresentadas pelo mercado

de trabalho regional, representados pelas empresas.

O estímulo à cultura empreendedora é uma das estratégias para a

interação da FAPAC com as empresas circunvizinhas, e se manifesta pela

intensificação da produção de conhecimentos em áreas estratégicas do

desenvolvimento regional e pela ampliação de serviços prestados a sociedade

sob a forma de atividades de extensão. A IES entende que esses elementos são

condicionantes para o atendimento adequado às demandas da sociedade local

demonstradas ao logo da história da Instituição.
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2.3. PRINCÍPIOS FILOSÓFICOS E TEÓRICOS-METODOLÓGICOS QUE

NORTEIAM AS PRÁTICAS ACADÊMICAS DA INSTITUIÇÃO

2.3.1 Princípios e Valores
A contribuição da FAPAC para a formação integral do ser humano

pressupõe o respeito ao indivíduo, às suas características, à cultura e às

necessidades, resgatando sua consciência reflexiva e com aspiração ao valor

transcendente, capaz de superar-se, compreendendo a sua importância no

coletivo. A FAPAC visa contribuir para a formação de um profissional com

competência técnica e política, com pensamentos humanísticos, capacitado para

a compreensão dos principais problemas, que o leve à análise e reflexão crítica

da realidade social em que se insere, contribuindo para o desenvolvimento local,

regional e nacional.

O processo de educação superior tem a responsabilidade na formação do

cidadão capaz de transformar o país em busca de mais justiça social, igualdade e

pleno desenvolvimento econômico, e que por meio do projeto político pedagógico

institucional, a FAPAC norteia suas práticas e visualiza seus valores

socioculturais. Os corpos discente, docente e técnico-administrativo defenderão a

solidariedade, a ética, a igualdade social, o reconhecimento das diferenças, a

liberdade e o respeito à natureza.

A FAPAC tem por princípios:

a) a comunicação ampla e irrestrita das informações inerentes aos

processos associados à Instituição, priorizando a clareza e a transparência das

informações;

b) o processo de aquisição de conhecimento como um contínuo inerente à

aprendizagem;

c) a ética como referência e prática institucional;

d) a qualidade, como objetivo e ação prática associada a todos os processos

organizacionais;

e) a busca da excelência como norte institucional;

f) a flexibilidade na construção dos projetos pedagógicos;

g) o respeito às pessoas e às instituições.
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Ciente do seu papel como instituição de educação superior para o progresso

social e econômico local, regional e nacional, a FAPAC definiu os seguintes

valores institucionais para as ações e decisões institucionais no que diz respeito à

sua proposta política pedagógica para a formação de seus egressos:

 Qualidade;

 Compromisso e responsabilidade social;

 Transparência;

 Gestão participativa;

 Democracia;

 Humanismo;

 Respeito ao próximo.

2.3.2. Aspectos Filosóficos
A filosofia que direciona o PPI da FAPAC está fundamentada na visão

dialética em que a relação sujeito e objeto atuam entre si, influenciando-se

mutuamente. Essa filosofia remete à reflexão de todos os envolvidos nas ações

que são desenvolvidas pela Instituição  , que quer dizer uma crítica do trabalho

que se realiza, o significado que tem para os sujeitos com os quais se trabalha e

para a comunidade da qual fazem parte e estão construindo.

Essa concepção exige de todos os colaboradores da FAPAC a necessidade

de um olhar mais abrangente, uma visão de totalidade, um esforço de distinguir

para unir, e, no que diz respeito ao ensino, à articulação estreita dos saberes e

capacidades, à necessidade do trabalho interdisciplinar; à relação teoria e prática

e a uma avaliação permanente.

Estão inseridos nesse olhar os valores estéticos, políticos e éticos. A

organização didática, as formas de convivência acadêmica, a organização do

currículo e das situações de aprendizagem e os procedimentos de avaliação que

devem estar coerentes com esses valores que agregam a sensibilidade, a

igualdade e a identidade.

A estética da sensibilidade no processo de ensino vem estimular a

criatividade, o espírito inventivo, a curiosidade e a afetividade; a política de

igualdade tem como ponto de partida nesse processo o reconhecimento dos

direitos humanos e o exercício dos direitos e deveres de cidadania, expressando-
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se também na busca de equidade; a ética da identidade se expressa por um

permanente reconhecimento da identidade e do outro, e vem promover o

desenvolvimento da consciência, pois tem como objetivo a qualificação humana

do ponto de vista do bem e do mal, atributos que promovem a formação de

pessoas autônomas.

A FAPAC se define como uma instituição de educação superior onde seus

objetivos, metas e o profissional a ser formado estabelecessem uma correlação

entre o proposto e o desenvolvimento da região e do país, obedecendo às

tendências apontadas pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior

(SINAES).

Ciente de sua responsabilidade social, a FAPAC objetiva a transformação

social através da geração e difusão do conhecimento, orientando suas ações de

acordo com os paradigmas que nortearão este milênio: inovação, antecipação e

excelência.

Inova, na medida em que utiliza estratégias, processos, controles e

avaliações de acordo com os modernos princípios da pedagogia e das

organizações de saúde modernas. Antecipa quando oferece com base na análise

de cenários futuros e de acordo com as necessidades locais, cursos de

graduação em diversas áreas, cursos de pós-graduação, atividades de extensão

e projetos de pesquisa que são essenciais para a formação de um novo

profissional, capaz de atuar no mercado de trabalho de forma criativa e

competente. Finalmente, busca a excelência do seu processo educacional,

através de um projeto pedagógico institucional moderno, com atividades que

envolvem parcerias com instituições/empresas, monitoria, iniciação científica,

palestras e seminários, colocando em primeiro plano a qualidade dos serviços e,

consequentemente, a satisfação dos alunos e da comunidade como um todo.

2.3.3. Aspectos Psicopedagógicos
Os aspectos psicopedagógicos baseiam-se na abordagem interacionista em

que o conhecimento é considerado como uma construção contínua em uma

relação sujeito-objeto, em que o desenvolvimento não depende apenas do

investimento recebido, mas de investimento de cada pessoa envolvida, do seu
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interesse em construir e reconstruir sua aprendizagem. A aprendizagem se dá de

forma dinâmica, sempre relacionando a teoria e a prática.

O fazer psicopedagógico deve permear toda a instituição e requer olhares e

práticas que sejam atuais, que recusem a reprodução estéril de fórmulas e

modelos, que se apropriem do dinamismo da rotina acadêmica.

A aprendizagem, portanto, é um processo ativo e integral do sujeito na

construção do conhecimento, não valendo aqui a transmissão mecânica e

descontextualizada. Nesse sentido, o diálogo no processo educativo é essencial

para torná-lo dinâmico e promover a interação sujeito e objeto.

Esse paradigma de aprendizagem estabelece-se nos pressupostos

Vygotskyanos, quer por considerar o aprendizado como um processo

eminentemente social, quer por ressaltar a influência da cultura e das relações

sociais na formação dos processos mentais superiores. Crê num sujeito histórico

interferente e produtivo, no qual a consciência nasce da atividade prática e é

construído pela interação homem-mundo, mudando de acordo com as mudanças

sociais; a interação sujeito-objeto se dá por meio da mediação do outro; a

apropriação do conhecimento se dá por um processo ativo do indivíduo em suas

relações de trocas com o meio e o outro; a aprendizagem é processo social,

caracterizada pelas multi-interrelações entre o sujeito e o meio e a linguagem no

interior dos grupos é básica, por exercer a função mediadora.

Considerando os pressupostos, as metodologias de trabalho devem partir da

experiência concreta do aluno, que deve superá-las elaborando uma nova e mais

sofisticada síntese, até porque o conhecimento seccionado do seu contexto sócio-

histórico perde seu significado, seu caráter transformador, torna-se apolítico e,

assim sendo, não propicia o desenvolvimento do pensamento superior.

O fazer pedagógico consiste no processo de construção e reconstrução da

aprendizagem, que se dá nas relações do sujeito consigo mesmo e com os

outros, as quais se processam num contexto social e institucional marcado pela

história subjetiva e coletiva.

Uma intencionalidade para a aquisição de um novo saber; pressupõe,

portanto, um ensino em que se dialetizem as relações existentes, não quem

aprende e quem ensina, mas a crença de que não se pode ensinar corretamente

enquanto não se aprende durante a própria tarefa de ensinar.
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Na dialética da interação e da tarefa partilhada, todos e cada um são sujeitos

do conhecer; é o grupo que possibilita a conquista de um nível simbólico que

integra o plano da experiência, mas que também o supera, com a elaboração de

um marco referencial comum.

Essa abordagem teórica possui desdobramentos metodológicos e

avaliativos, permitindo aos professores, pedagogos e coordenadores, enfim, a

todos os atores escolares, o exercício da criatividade, de práticas humanizadas e

rigorosas que recusem o assistencialismo, práticas que se pretendam radicais,

sem serem, jamais, sectárias.

2.3.4. Princípios Didáticos Metodológicos
A política referente às práticas pedagógicas desenvolvidas pela FAPAC

avança em uma linha crítica alicerçada nos seguintes paradigmas:

 criar e difundir culturas, conhecimentos, produção artística, científica e

tecnológica;

 desenvolver os currículos dos cursos na perspectiva da educação

continuada, observados os interesses individuais dos estudantes e a

viabilidade pedagógica e administrativa da Instituição;

 trabalhar o raciocínio crítico;

 prover práticas pedagógicas ativas;

 formar, nas diversas áreas do conhecimento, profissionais comprometidos

com o desenvolvimento socioeconômico e político local, regional e

nacional;

 preservar, vinculando-os à vida cotidiana, ideais da ética, da

responsabilidade, da cidadania, da solidariedade e do espírito coletivo;

 priorizar a pesquisa científica, com vistas ao desenvolvimento acadêmico,

tecnológico e social;

 socializar conhecimentos técnicos, sociais, políticos e científicos;

 priorizar o atendimento às carências locais, regionais e nacionais,

atendendo via serviços específicos à comunidade, estabelecendo relações

de parceria;
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 valorizar e oferecer espaços para consolidação rotineira das atividades de

extensão, considerando os objetivos anteriores que tratam da socialização

do conhecimento;

 considerar a singularidade humana, bem como seus múltiplos aspectos,

como ser social, biológico, psicológico, político e cultural, sujeito histórico,

enfim.

Dessa forma, na implementação dos cursos, a FAPAC visa:

 promover o aprofundamento das ciências e da tecnologia no contexto

histórico das áreas de códigos e linguagens, sociedade e cultura, ciências

da natureza e matemáticas, buscando vigorosa e metodicamente a

construção do conhecimento por intermédio da livre discussão do ensino,

da pesquisa e da extensão, fazendo da ação profissional sempre uma ação

retomada do passado para o presente e o futuro;

 privilegiar a produção e a construção do conhecimento de forma

sistematizada e sistêmica, partindo da reflexão, do debate e da crítica,

numa perspectiva ativa, criativa e interdisciplinar;

 recuperar o conhecimento como prática, reflexão, dúvida, compreensão e

crítica do que nos é oferecido pela observação e pela experiência do

mundo físico e social, bem como pelas mídias tecnológicas disponíveis.

Nas matrizes curriculares dos cursos são oferecidos pela FAPAC observar-

se os fundamentos da estética da sensibilidade, política da igualdade e a ética da

identidade, como também os princípios específicos de flexibilidade, autonomia,

interdisciplinaridade e contextualização.

A identidade supõe uma inserção no meio social que leva à definição de

vocações próprias, que se diversificam ao incorporar as necessidades locais e as

características dos alunos e a participação dos professores e das famílias no

desenho institucional.

A diversidade é necessária para contemplar as desigualdades nos pontos de

partida dos alunos, que requerem diferenças de tratamento como forma mais

eficaz de garantir um resultado comum nos pontos de chegada.

Com a flexibilidade procurar-se-á promover a adaptação às diferenças

individuais, respeitar os diversos ritmos de aprendizagem, integrar as diferenças

locais e os contextos culturais.
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A autonomia deve refletir o compromisso da proposta pedagógica com a

aprendizagem dos alunos pelo uso equânime do tempo, do espaço físico, das

instalações e equipamentos, dos recursos financeiros, didáticos e humanos. Na

sala de aula, a autonomia tem como pressuposto, além da capacidade didática do

professor, seu compromisso, que faz do trabalho cotidiano de ensinar um

permanente voto de confiança na capacidade de todos para aprender.

A interdisciplinaridade baseia-se na interdependência, na interação e no

diálogo permanente entre os vários ramos do conhecimento, e deve buscar a

integração do conhecimento num todo harmônico e significativo.

O princípio pedagógico da contextualização permite à IES pensar o currículo

de forma flexível, com uma ampla rede de significações, e não apenas como um

lugar de transmissão do saber. O conteúdo de ensino deve provocar

aprendizagens significativas que mobilizem o aluno e estabeleçam entre ele e o

objeto do conhecimento uma relação de reciprocidade. A contextualização evoca,

por isso, áreas, âmbitos ou dimensões presentes na vida pessoal, social e

cultural, e mobiliza competências cognitivas já adquiridas.

Esses princípios pedagógicos visam contribuir para a formação da totalidade

humana em consonância com as novas demandas do mundo contemporâneo.

Também serei observado como eixos estruturais na organização dos cursos,

o “aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a viver, aprender a ser.

O currículo deve ser dinâmico, parcial, mutável e flexível. A sala de aula

deverá estar aberta não só para uma série de saberes que historicamente dela

foram excluídos, como também para a promoção permanente do diálogo entre os

universos de conhecimento que sejam oriundos da prática ou dos fundamentos

científicos. O currículo deve mobilizar recursos e atividades facilitadoras da

construção de competências, integrando teoria e prática, e a metodologia de

ensino deve ser ativa, dinâmica e envolvente; os meios devem ser o mais próximo

possível da realidade do aluno.

Um curso ou programa deve oferecer aos alunos referenciais teórico-

práticos que colaborem na aquisição de competências cognitivas, habilidades e

atitudes e que promovam o seu pleno desenvolvimento como pessoa, o exercício

da cidadania e a qualificação para o trabalho. Precisa estar integrado às políticas,

diretrizes, parâmetros e padrões de qualidade definidos para cada nível
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educacional e para o curso específico, atendendo às orientações do órgão federal

competente.

2.4. PLANO PARA ATENDIMENTO ÀS DIRETRIZES PEDAGÓGICAS

A FAPAC reuniu sua equipe de dirigentes (diretoria e coordenadoria de

cursos) e os professores inicialmente selecionados para implantar os cursos de

graduação pleiteados neste PDI e definiu as diretrizes pedagógicas básicas, que

servirão de bússola para as diretrizes de cada curso, em seu projeto pedagógico

próprio. Os cursos de graduação são implementados com base nas seguintes

diretrizes gerais:

 metodologias de ensino que promovam o desenvolvimento de

competências e habilidades requeridas na formação integral do

educando e na sua formação para o trabalho, nas diversas carreiras

de nível superior,

 planos de ensino que propiciem a integração, simultânea, entre teoria

e prática,

 avaliação formativa e continuada da aprendizagem, minimizando as

avaliações quantitativas centradas meramente na acumulação de

informações de cunho teórico-doutrinário,

 o educando como centro do processo pedagógico, mediante a

assistência e atendimento em todos os momentos de sua vida

acadêmica, ao lado da oferta de ensino de qualidade, apoiado em um

corpo de professores qualificados e em recursos metodológicos,

bibliográficos e tecnológicos adequados,

 sistema organizacional que respeite as individualidades e harmonize a

convivência acadêmica, em todos os níveis e categorias,

 integração do educando à comunidade social, por meio de programas

e ações de iniciação científica e extensão,  em parceria com

organizações, empresas e instituições governamentais ou

particulares,
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 convênios interinstitucionais para viabilizar a troca de experiências e

de informações entre a comunidade acadêmica da FAPAC, a

comunidade local e regional e organizações brasileiras e estrangeiras.

a) Perfil do egresso

O perfil profissional de cada carreira está consubstanciado no projeto

pedagógico de cada curso. Entretanto, é oportuno esclarecer que, de forma

genérica, a FAPAC adota o entendimento de que o ensino de graduação tem

caráter genérico e pluralista, admitindo, em alguns casos, ênfases curriculares

específicas.

Considerando que a base da atuação profissional está assentada em

conhecimentos fundamentais das diversas áreas do saber, adotamos os

seguintes parâmetros:

• Os cursos de graduação buscam propiciar a oferta de referenciais teórico-

básicos que possibilitem o trâmite em múltiplas direções,

instrumentalizando o indivíduo para atuar de forma criativa em situações

imprevisíveis.

• A graduação adota uma perspectiva de uma profissionalização

especializada. Há que propiciar a aquisição de competências de longo

prazo, o domínio de métodos analíticos, de múltiplos códigos e linguagens,

enfim, uma qualificação intelectual de natureza suficientemente ampla para

construir, por sua vez, base sólida para aquisição contínua e eficiente de

conhecimentos específicos.

Assim, a aquisição de conhecimentos deve ir além da aplicação imediata,

impulsionando o sujeito, em sua dimensão individual e social, a criar e responder

a desafios. Em vez de ser apenas o usuário, deve ser capaz de gerar e

aperfeiçoar tecnologias. Torna-se necessário desenvolver a habilidade de

aprender e recriar permanentemente, retomando o sentido de uma educação

continuada.

Para atender a essa exigência, a graduação necessita evitar ser apenas o

espaço da transmissão e da aquisição de informações para transformar-se no

locus de construção/produção do conhecimento, em que o aluno atue como
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sujeito da aprendizagem, inserido no contexto social que, na Instituição, privilegia

o caráter da regionalidade.

b) Seleção de conteúdos

Os currículos da FAPAC possuem como características de flexibilidade e

interdisciplinaridade que refletem as necessidades da comunidade, no intuito da

obtenção desse perfil desejado.

A flexibilidade curricular permite a atualização constante das atividades

acadêmicas, refletindo as mudanças que ocorrem cada vez mais rapidamente no

cenário nacional e regional, enquanto a interdisciplinaridade rompe com a

fragmentação do saber, proporcionando a necessária visão do todo para o bom

desempenho profissional.

Busca-se promover a organização e definição dos conteúdos de forma

participativa, desenvolvendo reuniões de planejamento e trabalhos em grupos,

considerando a necessária atualização e as peculiaridades regionais.

Torna-se importante destacar que, para elaboração dos programas das

disciplinas, tomam como base as Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos,

que trata das competências exigidas pelo exercício profissional, além das

constantes transformações sociais, econômicas, culturais e tecnológicas do

mundo contemporâneo que, por sua vez, provocam impactos intensos sobre o

currículo escolar.

O estágio acadêmico supervisionado e o Trabalho de Conclusão de Curso

são contemplados nos componentes curriculares e são desenvolvidos em

consonância com as linhas de ensino/pesquisa/extensão definidas em cada

curso.

As matrizes curriculares dos cursos da FAPAC são pautadas nas Diretrizes

Curriculares, com a devida articulação teoria-prática.

c) Princípios metodológicos

Os princípios metodológicos, delineados nas diretrizes pedagógicas, são

consignados nos projetos pedagógicos dos cursos. Devem conduzir o educando a

aprender a ser, a fazer, a viver em sociedade e a conhecer, para a formação de
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um perfil profissional universalista, mas centrado em especificidades

indispensáveis à empregabilidade, tais como:

 comportamento humano e ético,

 metodologias ativas,

 criatividade e inovação,

 aprendizagem continuada,

 trabalho em equipes multidisciplinares,

 domínio de comunicação e expressão e

 domínio de procedimentos básicos no uso de microcomputadores e

navegação nas redes da tecnologia da informação.

d) Processo de avaliação

A FAPAC projeta todos os seus cursos e atividades em harmonia com as

suas bases filosóficas e princípios metodológicos, garantindo, desta forma, uma

coerência epistemológica com a Missão e os Objetivos Institucionais, assim como

com as propostas pedagógicas dos seus cursos de graduação.

A avaliação contínua objetiva a melhoria do acompanhamento do aluno,

considerando-se as individualidades, além de possibilitar que o aluno possa

acompanhar o seu desempenho a cada avaliação.

São aplicadas avaliações dos tipos: provas teóricas, provas práticas,

seminários, trabalhos individuais ou em grupo. A avaliação integrada irá compor a

avaliação contínua e proporciona uma maior integração entre as disciplinas e

docentes, além de contribuir para que o aluno tenha uma ótica não fragmentada e

mais próxima da realidade do mercado de trabalho e dos problemas cotidianos.

e) Atividades de prática profissional, complementares e de estágios
A FAPAC pensando nas relações empresariais e Institucionais e com a

finalidade de desenvolver parcerias, apresentando novas opções de

oportunidades, estimulando e apoiando a criação de novos caminhos de

aprendizado e inserção dos alunos no mercado de trabalho, sempre em

consonância com a formação integral do homem para a sociedade, e assim
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contribuir para o desenvolvimento da FAPAC como uma instituição moderna e

atuante. O Estágio supervisionado deve buscar consolidar os seguintes objetivos:

 Proporcionar ao estudante oportunidades de desenvolver suas habilidades,

analisar situações e propor mudanças no ambiente em que atuar,

 Complementar o processo ensino–aprendizagem, através da

conscientização das deficiências individuais e incentivar a busca do

aprimoramento pessoal e profissional,

 Atenuar o impacto da passagem da vida de estudante para a vida

profissional, abrindo ao estagiário mais oportunidades de conhecimento da

atividade profissional de sua opção,

 Facilitar o processo de atualização de conteúdos disciplinares, permitindo

adequar aquelas de caráter profissionalizante às constantes inovações

tecnológicas, políticas, sociais e econômicas a que estão sujeitas,

 Incentivar o desenvolvimento das potencialidades individuais, propiciando o

surgimento de novas gerações de profissionais empreendedores;

 Promover a integração Instituição/Empresa/Comunidade e

 Atuar como instrumento de iniciação científica à pesquisa e ao ensino,

levando o docente a aprender a ensinar.

O Estágio Supervisionado na FAPAC, na condição de componente curricular

obrigatório ou não, dispõe de regulamento próprio que normatiza os mecanismos

de acompanhamento e cumprimento do mesmo.

Entende como Estágio todos os estágios que são realizados com a

interveniência da Instituição, com a supervisão da IES e possuem

regulamentação específica.

f) Atividades de Prática Profissional
As Práticas Profissionais na FAPAC têm por objetivo uma melhoria do

desenvolvimento e amadurecimento pessoal do aluno, bem como a sensibilização

para as atividades profissionais da área de formação. Os núcleos de prática dos

cursos são regidos por regulamento próprio, aprovada pelos Conselhos de Cursos

e homologados pelo Conselho Superior, sendo conduzidos por professores

indicados pelas respectivas Coordenações dos Cursos.
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Atendendo a uma de suas Diretrizes Pedagógicas que afirma que se deve

“enfatizar as atividades práticas e de extensão”, foi implantado na Instituição um

sólido programa nesse sentido, que resultou na criação de alguns núcleos

acadêmicos, como: Clínica de Odontológica, Ambulatório Médico, Núcleo de

Habilidades de Enfermagem, Empresa Modelo para os cursos de Engenharia e

Arquitetura, entre outras, com o objetivo de dar aos alunos a oportunidade de

vivenciarem, na sua formação, a identidade acadêmico-profissional, a partir da

compreensão de competências e de habilidades que abrangerão as dimensões

político-sociais, ético-moral, técnico-profissional e científica. Sendo assim, as

atividades de prática profissional são concebidas levando em conta às dimensões

do fazer e do saber fazer, compreendendo as questões e as situações-problema

envolvidas no trabalho, identificando-as e resolvendo-as.

g) Atividades Complementares
As Atividades Complementares são práticas acadêmicas, obrigatórias

conforme as novas Diretrizes Curriculares Nacionais. A prática das Atividades

Complementares é uma determinação, portanto, vigente para todos os alunos

ingressantes em qualquer curso de graduação da FAPAC.

As Atividades Complementares são compostas por atividades de ensino,

pesquisa e extensão dos cursos de graduação, devendo, obrigatoriamente,

compor o Histórico Escolar do aluno.

Os objetivos gerais das atividades complementares são os de flexibilizar o

currículo pleno dos cursos de graduação e propiciar aos seus alunos a

possibilidade de aprofundamento temático e interdisciplinar. Por meio das

Atividades Complementares são estabelecidas diretrizes que permitem ao

estudante trilhar sua própria trajetória acadêmica, preservando sua identidade e

sua vocação. Tais atividades ampliam o espaço de participação do aluno no

processo didático-pedagógico, no qual deve ser sujeito da relação pedagógica,

consoante a tendência da legislação e das políticas educacionais no sentido de

flexibilizar os cursos, dando oportunidade ao aluno de buscar uma formação de

acordo com suas aptidões.

As Atividades Complementares são componentes curriculares

enriquecedores e complementadores do perfil do formando, possibilitam o
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reconhecimento, por avaliação de habilidades, conhecimento e competência do

aluno, inclusive adquirida fora do ambiente acadêmico, incluindo a prática de

estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de

interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mercado do trabalho e

com as ações de extensão junto à comunidade. A FAPAC possui o Regulamento

que dispõe sobre as Atividades Complementares. A validação das Atividades

Complementares é feita conforme o cumprimento da carga horária estabelecida

na tabela de equivalência de horas das atividades complementares disposta no

regulamento próprio do Programa, para registro em Histórico Escolar.

É competência das Coordenações de Cursos encaminhar ao setor

responsável pelo registro de Atividades Complementares as comprovações das

atividades validadas conforme regulamento específico.

h) Inovações consideradas significativas, especialmente quanto à
flexibilidade dos componentes curriculares

A Diretoria Geral da FAPAC estimula os professores a adotarem práticas

inovadoras de avaliação, objetivando ampliar a capacidade de verificação do

processo de aprendizagem, mediante a superação do modelo tradicional,

baseado na memorização e descrição dos conteúdos.

Para tanto, algumas vias alternativas são desenvolvidas e experimentadas

ao longo das disciplinas do curso, como, por exemplo, um modelo de avaliação

interdisciplinar. Trata-se de um único trabalho envolvendo o conteúdo de várias

disciplinas do mesmo período, em que o resultado será avaliado pelos

professores em suas respectivas áreas de conhecimento.

Uma outra prática poderá ser as simulações e as encenações sobre

situações da dinâmica organizacional. Acredita-se que tal prática proporciona uma

maior eficácia do aprendizado, à medida que levará o aluno a cumprir algumas

fases de desenvolvimento e maturação do conteúdo trabalhado: pesquisa do

material de referência, discussão e elaboração do roteiro, ensaios e a

apresentação, em que o conhecimento construído será compartilhado com os

demais membros da turma.
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Essa prática desmistifica a noção da dissociação entre o aprender e o

prazer. Corroborando a ideia de que os alunos se tornarão mais motivados

quando se sentirem agentes ativos do seu processo de aprendizagem.

As matrizes curriculares dos Cursos de Graduação da FAPAC atendem

ainda às exigências em relação à flexibilização curricular nos seguintes

momentos:

a) nas disciplinas optativas, de livre escolha do aluno;

b) nas atividades complementares, escolhidas pelo aluno;

c) no trabalho de conclusão de curso, cujo tipo e tema será definido pelo

aluno;

d) nas atividades de práticas, onde o aluno poderá desenvolver atividades

relacionadas às suas expectativas profissionais;

e) nas definições de conteúdos específicos para algumas disciplinas

fundamentais.

i) Oportunidades diferenciadas de integralização dos cursos
A integralização dos cursos da FAPAC obedece aos princípios legais do

Ministério da Educação e Cultura e estarão expressos nos Projetos Pedagógicos

de cada Curso, respeitando-se a carga horária estabelecida para os componentes

curriculares bem como para o Trabalho de Conclusão de Curso, os Estágios,

Atividades Práticas e Complementares.

Como oportunidades diferenciadas de integralização de cursos, a FAPAC

oferece a seus acadêmicos, em regime de dependência ou de adaptação

curricular, cursos de férias, componentes curriculares que são realizados em dia

de sábado (matutino e vespertino), plano de estudos individuais com aulas

presenciais e com aplicação de recursos audiovisuais, utilização dos laboratórios

de multimídia, estudos dirigidos. O ensino é organizado a partir de uma

metodologia que favorece as atividades de aprendizagem individual e coletiva,

bem como estudos teóricos e práticos.

j) Avanços tecnológicos
Ao nível global, a sociedade do conhecimento está redefinindo o papel da

Educação Superior. As instituições que resistirem às mudanças não sobreviverão
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até a próxima década, mas as que se aproveitarem do mar de oportunidades

geradas pelas necessidades da economia da informação e do conhecimento terão

grandes possibilidades, não só de expansão, mas também de contribuir com o

desenvolvimento do país.

Outro problema com o qual a sociedade brasileira tem que se preocupar é

com a chamada “divisão digital”, o marco que divide as pessoas que tem acesso a

tecnologia da informação das que não têm acesso.

Traçando um paralelo disso na Educação Superior, o preocupante é a

“divisão digital” entre docentes e alunos. Alheios aos avanços da tecnologia e seu

impacto sobre a formação profissional, a maioria dos docentes ainda não se deu

conta de que o modelo de aulas que eles vêm repetindo, ano após ano, está com

os dias contados. Isso por várias razões: mudanças no ambiente de trabalho, as

novas habilidades cognitivas da geração Internet e as facilidades de acesso à

informação. A sociedade da informação introduziu importantes mudanças no

ambiente de trabalho, que exigem a reformulação do conteúdo e do processo de

ensino-aprendizagem.

Outro fator importante é que a chamada geração digital, possui habilidades

cognitivas que os tornam incapazes de aceitar as aulas tradicionais. É uma

geração que aprendeu a utilizar a tecnologia através de tentativa e erro. Foi

exposta a um ambiente multimídia desde o nascimento, desenvolvendo

importantes habilidades audiovisuais de aprendizagem. Estes jovens, com

facilidade, desenvolvem trabalhos acadêmicos no computador, ouvindo música e

mantendo simultaneamente conversas em paralelo através do sistema de

mensagens instantâneas. É uma geração com impressionante capacidade

multitarefa. Quer aprender experimentando, discutindo com pares, buscando

informações complementares, colocando criatividade em suas tarefas, sendo

desafiada a descobrir soluções.

Atualmente, com poucos cliques tem-se acesso à informação através da

Internet: bibliotecas on-line, periódicos on-line, obras de museus, clássicos da

literatura, só para citar alguns. Assim, as aulas destinadas a transmitir informação

estão ultrapassadas para o contexto atual. Os cursos têm que dedicar-se a

desenvolver o conhecimento.
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A diferença entre informação e conhecimento é sutil, porém importante.

Conhecimento é o significado que se extrai da informação, é a interpretação.

Usualmente, o conhecimento é desenvolvido através de um processo

interativo, através da discussão com pares ou desenvolvendo uma análise crítica

da informação. Para desenvolver o conhecimento é necessário um ambiente de

aprendizagem muito mais rico e diversificado do que o utilizado para simples

transmissão de informação.

Quanto ao processo de ensino-aprendizagem, é inútil adotar estratégias que

tornem um pouco mais eficazes as aulas tradicionais. Ao ver inúmeras instituições

adotando essa estratégia, vale lembrar uma famosa frase do saudoso Peter

Druker: “Nada pode ser mais ineficaz do que investir para aprimorar a eficiência

de um processo inadequado”.

O processo de ensino-aprendizagem tem que diminuir o tempo passivo dos

alunos em salas de aula, substituindo parte desse tempo por atividades práticas,

executadas pelos alunos em um ambiente virtual, similar ao que encontrará no

seu futuro ambiente de trabalho.

Nesse novo ambiente de ensino-aprendizagem, o professor terá uma

atividade muito mais gratificante, mais criativa, propondo trabalhos para os

alunos, lançando desafios, suscitando debates e, sobretudo, guiando, orientando,

esclarecendo dúvidas.

É preciso que os docentes percebam que este caminho já vem sendo

trilhado pela sociedade do conhecimento, pelos avanços tecnológicos. A mudança

que se faz necessária é de revisão do conteúdo dos cursos, é de definição das

novas habilidades e competências que devem ser desenvolvidas para o exercício

profissional.

Nenhuma IES conseguirá implantar as necessárias mudanças sem a adesão

da maioria do seu corpo docente. Para aquelas que se adequarem à nova

realidade, o futuro reserva interessantes possibilidades de expansão, pois a

sociedade de conhecimento requer que o profissional dedique-se à aprendizagem

continuada. Essa expansão certamente se dará com a criação de novos produtos

e serviços educacionais, utilizando novos espaços de aprendizagem.

Diante deste contexto, a FAPAC aborda, de modo multidisciplinar, as inter-

relações entre Tecnologia, Ciência e Educação, considerando os impactos dos
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avanços tecnológicos nas estratégias de ensino-aprendizagem e na forma de

pensar a ciência em sua função pragmática e social.

k) Interdisciplinaridade
A interdisciplinaridade, enquanto processo de integração recíproca entre

várias disciplinas e campos de conhecimento, é capaz de romper as estruturas de

cada uma delas, para alcançar uma visão unitária e comum do saber, trabalhando

em parceria.

O contexto histórico vivido nessa virada de milênio, caracterizado pela

divisão do trabalho intelectual, fragmentação do conhecimento e pela excessiva

predominância das especializações, demanda a retomada do antigo conceito de

interdisciplinaridade que no longo percurso do século 20, foi sufocado pela

racionalidade da revolução industrial.

A necessidade de romper com a tendência fragmentadora e desarticulada do

processo do conhecimento justificam-se pela compreensão da importância da

interação e transformação recíprocas entre as diferentes áreas do saber. Essa

compreensão crítica colabora para a superação da divisão do pensamento e do

conhecimento, que vem colocando a pesquisa e o ensino como processo

reprodutor de um saber parcelado, que consequentemente muito tem refletido na

profissionalização, nas relações de trabalho, no fortalecimento da predominância

reprodutivista e na desvinculação do conhecimento do projeto global de

sociedade.

Esta realização integrativa-interativa permite-nos visualizar um conjunto de

ações interligadas de caráter totalizante e isenta de qualquer visão parcelada,

superando-se as atuais fronteiras disciplinares e conceituais.

Em face dessas idéias, torna-se necessário repensar a produção e a

sistematização do conhecimento fora das posturas científicas dogmáticas, no

sentido de inseri-las num contexto de totalidade. Dessa forma, a complexidade do

mundo em que vivemos passa a ser sentida e vivida de forma globalizada e

interdependente, recuperando-se assim, o sentido da unidade a qual tem sido

sufocada pelos valores constantes da especialização precoce.

Trabalhar a interdisciplinaridade não significa negar as especialidades e

objetividade de cada ciência. O seu sentido reside na oposição da concepção de
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que o conhecimento se processa em campos fechados em si mesmo, como se as

teorias pudessem ser construídas em mundos particulares sem uma posição

unificadora, que sirva de base para todas as ciências, e isoladas dos processos e

contextos histórico-culturais.

A interdisciplinaridade tem que respeitar o território de cada campo do

conhecimento, bem como distinguir os pontos que os unem, e que os diferenciam.

Essa é a condição necessária para detectar as áreas onde se possa estabelecer

as conexões possíveis. A interdisciplinar impõe que cada especialista transcenda

sua própria especialidade, tomando consciência de seus próprios limites, para

colher as contribuições das outras disciplinas.

2.5. CONCEPÇÃO DE PROCESSOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM,

CURRÍCULOS E AVALIAÇÃO, PLANEJAMENTO E PROGRAMAS

Para avançar na direção de um compromisso social, a FAPAC reconhece

que a ação pedagógica deverá estar presente em todas as dimensões e

estruturas que caracterizam uma IES, não se reduzindo, portanto, àquilo que

ocorre na sala de aula e nos conhecimentos transferidos.

A FAPAC acredita que o projeto pedagógico de cada curso se materializará

no cotidiano, através das práticas que o caracterizam, dos modelos que pretende

estimular, das atitudes e valores que promoverá e incentivará, entre outros. E tal

materialização é tão importante para a formação do profissional quanto o

conhecimento técnico.

De acordo com Palharini (2002), respeitando a pluralidade de discursos e

práticas pedagógicas existentes, a IES propõe a interdisciplinaridade e/ou

transdisciplinaridade como parâmetro para conduzir o padrão de

ensino/aprendizagem.

Através do enfoque interdisciplinar, promover-se-á a superação restrita de

mundo e compreensão da complexidade da realidade, pois ele pressupõe uma

atitude de abertura não preconceituosa considerando todo conhecimento

igualmente importante. A transdisciplinaridade diz respeito ao que está ao mesmo

tempo entre as disciplinas, através das disciplinas e além de toda disciplina. Sua

finalidade é a compreensão do mundo atual e um dos seus imperativos é a
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unidade do conhecimento. Sua prática no contexto da sala de aula implica a

vivência do espírito de parceria e de integração entre teoria e prática, conteúdo e

realidade, objetividade e subjetividade, ensino e avaliação, meios e fins, tempo e

espaço, professor e aluno, reflexão e ação, dentre muitos dos múltiplos fatores

integradores do processo pedagógico, para o qual deverão ser adotados

princípios metodológicos direcionados à perspectiva sócio-interacionista do

processo ensino/aprendizagem, interatividade, problematização, rigor

acadêmico/científico, atitude disciplinar.

Para que se atinja essa proposta, torna-se necessária a configuração de

estruturas curriculares flexíveis. Elas despontam como elementos indispensáveis

para atender tanto às demandas da sociedade tecnológica moderna, quanto

àquelas que se direcionam a uma dimensão criativa para a existência humana.

Como atitude propositiva, permite ao educando exercer a autonomia na escolha

de seus objetivos, ou seja, buscar sentido para sua vida acadêmica (Palharini,

2002). Os esforços para a construção de uma proposta educacional desta

natureza ressaltam a necessidade da adoção de um paradigma de educação

superior centrado no aluno.

Com esse referencial, as matrizes curriculares, na medida das

possibilidades de cada curso, incorporam aos currículos abordagem que implique:

a) Conceber a ciência como um conhecimento em construção e sujeita à

incerteza, ao erro e à ilusão;

b) Estimular o conhecimento da identidade complexa do ser humano e a

consciência de sua identidade comum a todos os outros humanos;

c) Ensinar princípios para a formulação de estratégias que permitam enfrentar

os imprevistos, o inesperado e a incerteza, e modificar seu desenvolvimento

em consonância com as informações adquiridas ao longo do tempo;

d) Desenvolver a ética e da consciência, entre outros.

Para atingir os propósitos didático-pedagógicos, serão utilizadas atividades de

ensino (projetos e disciplinas integradoras, desenvolvimento de projetos, entre

outras) e articulações com a pesquisa e extensão, uma vez que a

problematização do conhecimento envolve professor e o aluno . Isso significa

dizer que a metodologia do “aprender a aprender” é um caminho capaz de

desenvolver as habilidades e competências necessárias à solução dos problemas
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advindos da constante mudança da sociedade. Nesta metodologia o aluno é

sujeito ativo no processo ensino/aprendizagem, gerando maior retenção de

conhecimento.

O corpo docente deverá ter consciência de que, ensinar, valendo-se destas

premissas, significa trabalhar com a indagação e com a dúvida, capacitando o

aluno a pensar por si mesmo e ter independência intelectual, o que lhe possibilita

a construção e a busca contínua do próprio conhecimento.

Assim, a partir dessas considerações, as coordenações e o corpo docente se

orientam pelos seguintes aspectos:

 Concepção da estrutura curricular, fundamentada em metodologia de ensino

que articulada com a pesquisa e extensão como elementos constitutivos;

 Desenvolvimento de conteúdos integradores que promovam a prática da

interdisciplinaridade, e fortalecendo a articulação entre prática e teoria através

de programas de monitorias, iniciação científica e outros;

 Desenvolvimento do espírito crítico e analítico;

 Desenvolvimento de atividades voltadas à solução de problemas;

 Consideração do curso superior como etapa de construção das bases para o

desenvolvimento do processo de educação continuada.

 Incentivo do trabalho em grupo e a formação de equipes interdisciplinares em

direção à aquisição e assimilação de conhecimentos;

 Promoção da discussão de questões relacionadas à ética profissional, social e

política em todos os conteúdos programados;

 Condução das avaliações periódicas com instrumentos variados para informar

docentes e discentes acerca do desenvolvimento das atividades didáticas.

Os componentes curriculares são importantes elementos constitutivos da

organização escolar. O currículo implica, necessariamente, a interação entre

sujeitos que têm um mesmo objetivo e a opção por um referencial teórico que o

sustente. Currículo é uma construção social do conhecimento, pressupondo a

sistematização dos meios para que esta construção se efetive. Na dimensão

político-pedagógica, a organização curricular está alicerçada em eixos essenciais,

isto significa dizer que a organização curricular busca a consonância com os

seguintes aspectos:
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a) Na fundamentação das ações pautadas na perspectiva dos Quatro Pilares da

Educação: Aprender a conhecer, Aprender a fazer, Aprender a conviver e

Aprender a Ser;

b) Na articulação com as habilidades e competências que os acadêmicos

deverão desenvolver de forma processual e apresentar ao final do curso e ter

como paralelo as necessidades oriundas do mercado de trabalho.

O perfil profissional desenvolvido pelos cursos e suas competências devem

estar em consonância com as exigências do atual contexto sócio-econômico e do

mercado de trabalho. Assim, deve ser observado, na organização curricular, a

integração do gestor nas dimensões social e humana, na dimensão holística, na

formação técnica e o caráter empreendedor que se deseja no curso. Cabe

salientar que não são apenas essas dimensões que definem a estruturação

curricular, mas também princípios como: flexibilização, transdisciplinaridade e

contextualização.

Para caminhar em direção a uma dinâmica curricular integradora, adotar-se-á,

na medida do possível, uma arquitetura curricular flexível o suficiente para

orientar a prática pedagógica pelo princípio da interdisciplinaridade. Esta deverá

ocorrer tanto entre as disciplinas quanto com as outras atividades que

configurarão a formação e que, até agora, foram consideradas complementares

ao ensino, tais como: estágio, monitoria, iniciação científica.

2.6. EXECUÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL

Instituído pela LDB (Lei 9394/96) o Projeto Pedagógico, deve ser elaborado

de forma participativa e colaborativa, originado da coletividade docente, discente

e administrativa que dá uma identidade aos cursos (Veiga, 2000).

Ao buscar um rumo, uma direção, o Projeto Pedagógico, na sua

globalidade, tem explicitado um compromisso coletivo, filtrando e unindo, os

interesses particulares e coletivos da comunidade acadêmica.

Cabe considerar ainda que esse movimento coletivo é expresso

cotidianamente nas práticas, nas relações dos sujeitos no ambiente institucional.

Este contempla a diversidade de valores culturais, sociais, políticos e econômicos.
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Esta diversidade de valores poderá ser diagnosticada no interior de nossa

instituição por meio da Avaliação Institucional, das reuniões de colegiado, da

formação continuada, entre outros. Assim, permite-se a reflexão sobre este

contexto, o resgate de experiências e a identificação de caminhos alternativos.

O Projeto Pedagógico Institucional é mais do que a necessidade de

responder a uma solicitação formal, é a reflexão e a contínua expressão de

nossas idéias sobre a educação superior, sobre a IES e sua função social, sobre

os cursos da IES, sobre o ensino, sobre a pesquisa e sua relação com o ensino,

sobre a extensão e ainda sobre a relação entre teoria e prática. Portanto, é

construído no contexto de uma realidade complexa e sua estruturação revela as

características das inter-relações existentes na instituição, nos cursos, no sistema

educacional superior e no contexto social do qual faz parte. As possibilidades e os

limites do PPI passam por questões do contexto externo e da natureza interna da

instituição.

2.7. ARTICULAÇÃO ENTRE O PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL

(PPI) E OS PROJETOS PEDAGÓGICOS DOS CURSOS (PPC).

Considerando que os PPCs devem dialogar com o PPI, incorporando seus

valores, é um documento de referência de todas as ações e decisões dos cursos.

Nessa ótica, cada projeto de curso articula sua especificidade no contexto

da respectiva evolução histórica do campo do saber, estabelecendo, ao mesmo

tempo, o espaço particular para a sua história. A organização curricular, que

prevê as ações pedagógicas dos cursos, elemento fundamental de um Projeto

Pedagógico, é, hoje, orientada pelas Diretrizes Curriculares Nacionais. Os PPCs

explicitam, além de uma concepção de ensino e aprendizagem, as possibilidades

e limites de execução dessa concepção. Assim, os princípios orientadores

contidos no PPI da FAPAC têm por base a legislação educacional e profissional

vigentes, as condições da Instituição, a realidade presente na sociedade regional

e nacional, e o incentivo à criação de uma realidade futura almejada.

Nessa linha, os Projetos Pedagógicos dos cursos espelham os princípios

orientadores do Projeto Pedagógico Institucional: são dinâmicos, não apresentam

uma forma definitiva. Todos os Projetos Pedagógicos de Cursos deverão ser
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apreciados e aprovados pelos respectivos colegiados e atualizados

periodicamente. Isso permite o respeito às peculiaridades de cada curso e das

necessidades do caráter formativo. A sua elaboração exige uma reflexão acerca

da concepção e das finalidades da educação e sua relação com a sociedade,

bem como uma reflexão aprofundada sobre o profissional que se quer formar e de

mundo que se pretende construir. O processo de construção dos Projetos

Pedagógicos de Cursos se dá por meio de reflexões referentes à concepção de

educação, de universidade, de cidadão, de conhecimento, de currículo, da relação

teoria e prática, e outros tantas indagações.

Tais questionamentos e suas respectivas reflexões são compreendidos

como processo e estão em contínua construção, avaliação, reelaboração.

Portanto, ao constituir em processo democrático de decisões, o Projeto

Pedagógico nos cursos superiores da FAPAC representam a possibilidade

organizada de explicitar os anseios da comunidade acadêmica na busca de

alternativas viáveis, por meio do encadeamento de ações educativas e a

organização do trabalho pedagógico. Este processo ocorre mediante a análise da

dinâmica de cada curso. Ao buscar um rumo, uma direção, o Projeto Pedagógico

na sua globalidade tem explicitado um compromisso coletivo, filtrando e unindo os

interesses particulares e coletivos da comunidade acadêmica.
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4. PERFIL DO CORPO DOCENTE

4.1 COMPOSIÇÃO:

O corpo docente de uma Instituição de ensino Superior é seu principal diferencial. A
infra-estrutura existente, as condições de desenvolvimento do ensino, pesquisa e
extensão integram o sistema educacional de forma significativa. Mas, o fundamento de
uma Instituição de Ensino Superior está na titulação, capacitação e condições de trabalho
de seu corpo docente.

Este reconhecimento, essencial para atingir os objetivos institucionais, se reflete
nas ações da Instituição em relação a estes profissionais.

A FAPAC, junto com sua mantenedora, estabelece um programa de
acompanhamento do Plano de Cargos e Salários que permita atingir, por meio do
trabalho docente, alta eficiência e eficácia dos serviços educacionais.

Por estar numa região onde as oportunidades de busca de titulação pelo corpo
docente ainda são escassas, a Instituição tem optado pelo apoio a busca de titulação por
seus docentes em outros centros de educação superior.

Este apoio e acompanhamento são avaliados pela gestão da Instituição. E numa
política de busca de capacitação tem buscado através de parcerias proporcionar
oportunidades a seu corpo docente.

A estratégia institucional indica a permanência de docentes com dedicação integral
e/ou parcial. O docente horista, previsto no seu Plano de Cargos e Salários, deverá
constituir-se apenas em situações isoladas de necessidade ou oportunidade institucional.

Fator preponderante além da busca de titulação é a capacitação continuada de
seus docentes, no mínimo a cada semestre, como forma de envolver os docentes na
busca de constante de aperfeiçoamento de suas práticas pedagógicas.

O perfil atual – base Censo Dez 2015, do corpo docente da FAPAC é:

3. ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA



PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional 2016-2020 Página 97

Em relação a titulação docente

Especialista 29
Mestre 52
Doutor 36
Total 117

Em relação ao regime de trabalho:

Tempo Integral 32
Tempo Parcial 51
Horista 34
Total 117

36; 31%
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PLANO DE EXPANSÃO DO CORPO DOCENTE

No cronograma de expansão está previsto a expansão do corpo docente, caso haja
aprovação dos cursos de graduação previstos neste PDI.

Tempo Integral Tempo Parcial Horista Total

Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade

Ano
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6
201

7
201

8
201

9
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0
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9
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0
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6
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7
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8
201

9
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0

Especialis
tas 9 38 29

156
Mestres 19 16 12

Doutores 10 6 17

Total 38 60 58

4.2 PLANO DE CARREIRA

Na busca de uma educação de qualidade a IES tem como meta melhorar
continuamente o perfil do corpo docente, sendo um dos itens a titulação de seu quadro e
em relação ao regime de trabalho busca incrementar o regime de tempo integral e
parcial.

34; 29%
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A FAPAC adota, na carreira do magistério superior, as seguintes categorias: Professor
Assistente, Professor Adjunto Professor Titular . Para o cargo de Professor Assistente, o
docente deverá possuir curso de pós-graduação em nível de especialização (lato sensu),
para o cargo de Professor Adjunto o docente deverá possuir curso de pós-graduação em
nível de mestrado (stricto sensu) e para o cargo de Professor Titular, possuir curso de
pós-graduação em nível de doutorado.

Embora sendo uma Instituição privada, a forma de admissão de docentes obedece
a critérios baseados no mérito acadêmico, na impessoalidade e na busca ampla de
igualdade e oportunidade. A seleção passa pela análise curricular, apresentação de
Plano de Aula, Micro-aula e Entrevista quando é verificado o prévio conhecimento da
missão, valores Institucionais e proposta pedagógica dos cursos.

A progressão funcional prevista no Plano de Carreira Docente é realizada de forma
horizontal e vertical considerando a titulação docente e o tempo de serviço, a produção
acadêmica científica e a constante busca de capacitação e aperfeiçoamento.

O Plano de Carreira Docente foi protocolado junto à NUDPRO/DRT/DF sob o nº
46.226.002.608/2015 -10 em 27 de agosto de 2015. A Instituição promove seminários de
capacitação semestralmente e incentiva/subsidia a busca de capacitação e titulação para
o seu corpo docente. Para isto conta com o apoio da estrutura da mantenedora e demais
entidades mantidas.

4.3 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO

Os critérios estão definidos no Plano de Carreira Docente da FAPAC, item da
admissão e ingresso na carreira, que especifica que:

O ingresso na carreira docente da FAPAC dar-se-á por meio de processo de
recrutamento e seleção externa, executado pelo setor de Recursos Humanos ou
Departamento Pessoal, e coordenado pela Direção Acadêmica, mediante a abertura de
vaga e observando-se os seguintes requisitos:

I. Para o cargo de Professor Assistente, possuir curso de pós-graduação em nível
de especialização (lato sensu)

II. Para o cargo de Professor Adjunto, possuir curso de pós-graduação em nível de
mestrado (stricto sensu).

III. Para o cargo de Professor Titular, possuir curso de pós-graduação em nível de
doutorado.

O ingresso na carreira docente da FAPAC dar-se-á no Nível Inicial (Nível I) da classe
funcional que fizer jus, conforme Anexo I, observando a disponibilidade de vagas
previstas no edital e a titulação requerida devidamente comprovada pelo docente e
validada pelo Ministério da Educação.
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A seleção dos docentes para ingresso no PCRD compreenderá exame de títulos,
mediante a análise curricular do candidato, prova teórica (quando for o caso), micro aula
e entrevista, objetivando averiguar a habilitação profissional e a capacitação para o
magistério superior, em competência didática e de conteúdo na área de conhecimento a
que o candidato concorre.

4.4 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO

A capacitação continuada do corpo docente é política permanente na Instituição e,
isto, engloba dois aspectos importantes, a saber:

a) o aperfeiçoamento coletivo que busca uma unidade de entendimentos da
concepção pedagógica institucional. Realizado pelo menos uma vez a cada
semestre letivo sob a responsabilidade da Direção Acadêmica que debate-se
temas educacionais pertinentes à educação superior, como políticas públicas,
legislação e norma, novas tecnologias e demais desafios que o corpo docente
encontra na sua atividade, e;

b) a capacitação do ponto de vista de titulação e participação do docente em
programas de treinamento. Esta política é realizada de forma a ter um
desenvolvimento harmônico de todos os cursos de graduação da Instituição.
São ações planejadas e com objetivos claros ao corpo docente que, por sua
natureza, beneficiam o corpo docente de forma mais pontual e relacionada a
seu desempenho como profissional da educação superior.

5. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA IES

5.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A estrutura organizacional atende a Legislação Superior e os Atos Normativos do

MEC e do CNE, contemplando os Órgãos Colegiados, os Órgãos Diretivos e Executivos,

a CPA, a Ouvidoria, os Núcleos Docentes Estruturantes, os Núcleos de apoio, etc.

A FAPAC é uma organização ainda jovem, viva e em crescimento no mercado

Tocantinense. Para melhor compreensão da sua estrutura, é oportuno compreender que

esta Instituição de Ensino Superior trabalha com dois modelos estruturais

simultaneamente.

Primeiramente, há a estrutura administrativa com uma hierarquia paralela à área

acadêmica. Nela, há a formalização do comportamento e dos processos internos

(secretaria, tesouraria, finanças, recursos humanos, entre outros). Por outro lado, há a

estrutura acadêmica, bem mais complexa e que interage constantemente com a estrutura

administrativa.
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A organização administrativa está apresentada em organograma onde é dividida

em áreas estratégicas possuindo inter-relacionamento necessário para a prática das

atividades acadêmico-administrativas.

Todas as áreas estarão vinculadas de acordo com os fins a que se destinem, ou

seja, desenvolvendo atividades específicas e de suporte às ações de ensino, pesquisa e

extensão da Instituição. O Organograma Institucional apresentado a seguir possibilita a

concretização dos princípios e diretrizes acadêmicas e administrativas, com a garantia da

descentralização e decisão compartilhada.

5.2 ORGANOGRAMA INSTITUCIONAL E ACADÊMICO
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A Faculdade Presidente Antônio Carlos, possui a seguinte estrutura
organizacional:

I. Conselho Superior;
II. Diretoria Geral;
III. Diretoria Acadêmica;
IV. Diretoria Administrativa e Financeira:
V. Coordenadoria de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação;
VI. Núcleo Docente Estruturante de Cursos (NDE);
VII. Colegiado de Curso;

5.3.1 Conselho Superior
O Conselho Superior, colegiado de deliberação superior da Faculdade, instância

máxima de deliberação nos campos administrativo e acadêmico, responsável por todos
os assuntos de natureza normativa, jurisdicional, consultiva, disciplinar e didático-
pedagógica, constituído pelos seguintes membros:

I. Diretor geral, seu presidente;
II. Diretor Acadêmico, seu presidente na ausência e impedimentos do Diretor

Geral;
III. Coordenador de Pesquisa, Extensão e Pós-graduação;
IV. Coordenadores de curso;
V. 02 (dois) representantes do corpo docente da Faculdade;
VI. 02 (dois) representantes do corpo técnico-administrativo;

VII. 01 (um) representante do corpo discente.

Os representantes do corpo docente e técnico-administrativo serão eleitos
por maioria simples pelos seus pares, permanecerá pelo período de 01 (um) ano, sendo
permitida uma recondução. O representante eleito pelos seus pares do corpo discente
permanecerá pelo período de 01 (um) ano, sendo permitida uma recondução.

Compete ao Conselho Superior, de acordo com a Legislação e Normas
Gerais Aplicáveis:

I. elaborar e aprovar o Regimento Interno da Faculdade Presidente Antônio
Carlos, além de emitir parecer sobre alterações do regulamento ;

II. aprovar os currículos plenos dos cursos e suas alterações, propostos pelos
NDE’s de cada curso, respeitadas as Diretrizes Curriculares Nacionais
vigentes;

III. aprovar o Plano Semestral de Atividades da Faculdade Presidente Antônio
Carlos;

IV. propor a criação de cursos de graduação, os quais somente entrarão em
funcionamento após a aprovação dos órgãos do sistema federal de
educação, nos termos da legislação vigente;

V. decidir sobre os recursos interpostos contra as decisões dos demais
órgãos colegiados, em matéria didático- pedagógica e disciplinar;

VI. apreciar o relatório anual da Diretoria Geral;
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VII. sugerir medidas que visem ao aperfeiçoamento e desenvolvimento das
atividades da Faculdade Presidente Antônio Carlos;

VIII. fixar normas e aprovar cursos de pós-graduação, atividades de
extensão e outras atividades acadêmicas da Faculdade Presidente Antônio
Carlos, respeitada a legislação vigente;

IX. Aprovar o calendário, a partir da proposta apresentada.

5.3.2 DA DIRETORIA GERAL
A Diretoria Geral é o órgão executivo de administração superior responsável

por toda a administração da Faculdade Presidente Antônio Carlos e pela relação com a
Mantenedora.

São atribuições do Diretor Geral:

I. representar a Faculdade Presidente Antônio Carlos junto à Mantenedora e
à sociedade;

II. nomear coordenações e comissões de cursos e de áreas específicas,
ouvido a Direção Acadêmica;

III. nomear o Diretor Acadêmico;
IV. garantir o bom funcionamento das atividades dos diversos setores da

Faculdade Presidente Antônio Carlos;
V. supervisionar as atividades dos diversos setores administrativos e

acadêmicos da Faculdade Presidente Antônio Carlos;
VI. zelar pelo fiel cumprimento do Regimento Interno da Faculdade

Presidente Antônio Carlos;
VII. estabelecer o orçamento anual da Faculdade Presidente Antônio Carlos

em conjunto com a Mantenedora;
VIII. informar à Mantenedora das despesas extra-orçamentárias, mediante

exposição de motivos fundamentados;
IX. garantir a adequada execução orçamentária;
X. designar Comissão Própria de Avaliação – CPA; e de vestibular,
XI. convocar e presidir as reuniões do Conselho Superior,
XII. implantar e supervisionar o Plano de Carreira e Remuneração Docente –

PCRD;
XIII. implantar e supervisionar o Plano de Carreira e Remuneração dos

Funcionários Técnico-Administrativos – PCRFTA;
XIV. autorizar a contratação e a dispensa de docentes, ouvido a Direção

Acadêmica e funcionários técnico-administrativos.
XV. exercer poder disciplinar, no âmbito de sua competência;

XVI. firmar convênios, contratos, acordos e outros instrumentos similares
entre a Faculdade Presidente Antônio Carlos e entidades públicas e
privadas, nacionais e internacionais;

XVII. instituir comissões de caráter permanente ou temporário para estudo
específico e resolução de problemas;

XVIII. conferir graus e assinar diplomas acadêmico e presidir as solenidades
de formatura, colações de grau, determinando sua organização ou
cerimonial.
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5.3.3.DA DIRETORIA ACADÊMICA

A Diretoria Acadêmica é o órgão executivo responsável pela administração de
toda a área acadêmica.

São atribuições do Diretor Acadêmico:

I. Na ausência e impedimentos do Diretor Geral, presidir o Conselho Superior;
II. Designar coordenações e comissões de cursos e de áreas específicas;

III. Assinar diplomas, títulos e certificados decorrentes das atividades
curriculares e extracurriculares dos cursos da Faculdade Presidente Antônio
Carlos;

IV. Supervisionar as atividades das Coordenadorias de Cursos e de Pesquisa,
Extensão e Pós-Graduação;

V. Supervisionar o Plano Institucional de Capacitação Docente – PICD;
VI. Implementar mecanismos de articulação entre as Coordenadorias de Curso

e de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação;
VII. Estabelecer mecanismos de acompanhamento e avaliação das atividades

das Coordenadorias de Cursos e de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação;
VIII. Encaminhar as propostas de alterações curriculares elaboradas pelas

coordenações de cursos com os seus respectivos NDE’s, ao conselho
Superior da IES para aprovação;

IX. Elaborar normativas necessárias ao cumprimento das atividades
acadêmicas;

X. Elaborar em conjunto com os setores competentes o Calendário Acadêmico
semestral;

XI. Fazer cumprir o Calendário Acadêmico;
XII. Garantir o bom desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e

extensão;
XIII. Implementar ações que visem a melhoria da qualidade das atividades de

ensino, de pesquisa e de extensão;
XIV. Propor à Coordenadoria de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação a

elaboração de projetos de pesquisa, de extensão e de pós-graduação;
XV. Estabelecer ações permanentes que garantam a excelência do Ensino

Superior da FAPAC;
XVI. Garantir o cumprimento das Normas Gerais do Ensino de Graduação da

Faculdade Presidente Antônio Carlos;
XVII. Propor à Diretoria Geral da Faculdade Presidente Antônio Carlos, a

contratação e dispensa de docentes e de Coordenadores;
XVIII. Propor à Diretoria Geral, convênios para viabilizar estágios curriculares ou

extracurriculares dos cursos da Faculdade Presidente Antônio Carlos;
XIX. Representar a Faculdade em eventos internos e externos de natureza

acadêmica.



PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional 2016-2020 Página 106

5.3.4 DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

A Diretoria Administrativa e Financeira é o órgão executivo responsável pela
administração da área administrativa e financeira.

São atribuições do Diretor Administrativo e Financeiro:

I. coordenar o planejamento das atividades administrativas, devidamente
compatibilizadas com o Plano de Desenvolvimento Institucional;

II. elaborar, auxiliado pelos órgãos competentes, a proposta orçamentária
anual, a ser submetida ao Conselho Superior;

III. supervisionar, coordenar e controlar a programação e a execução das
atividades de recursos humanos, material e patrimônio, orçamento,
contabilidade, finanças e serviços gerais;

IV. elaborar normas sobre a organização e o aperfeiçoamento permanente das
atividades administrativas;

V. promover a atualização e o aperfeiçoamento permanente de seu pessoal.
VI. propor aos órgãos competentes a política global de desenvolvimento da

Instituição;
VII. desenvolver projetos de Organização e Métodos com vistas à

operacionalização das atividades administrativas da FAPAC.

5.3.5 DA COORDENADORIA DE PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-
GRADUAÇÃO

A Coordenadoria de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação é órgão executivo,
responsável pelas políticas de pesquisa, extensão e pós-graduação.

São atribuições do Coordenador de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação:

I. Supervisionar todas as atividades de pesquisa, de extensão e de Pós-
Graduação da Faculdade Presidente Antônio Carlos;

II. avaliar e acompanhar os projetos de pesquisa e de extensão desenvolvidos
na Faculdade Presidente Antônio Carlos;

III. propor, avaliar e acompanhar os cursos e atividades no âmbito da pós-
graduação;

IV. propor, anualmente, à Diretoria Acadêmica, mediante exposição de motivos
reais, um programa de atividades de extensão a ser oferecido pela
Faculdade Presidente Antônio Carlos;

V. organizar e manter atualizado um banco de dados com todas as
informações relativas aos projetos de pesquisa desenvolvidos e em
desenvolvimento na Faculdade Presidente Antônio Carlos;

VI. organizar e manter atualizado um banco de dados com informações sobre
Editais e Chamadas de Agências de Fomento à pesquisa e pós-graduação,
estadual, nacional e internacional;

VII. identificar oportunidades de apresentação de projetos de pesquisa junto às
Agências de Fomento;
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VIII. organizar e manter atualizado um banco de dados com os principais
eventos científicos, nas áreas de atuação da Faculdade, no Estado, país e
no exterior.

IX. propor, gerenciar e supervisionar o Programa de Iniciação Científica da
Instituição;

X. organizar e manter atualizado um banco de dados referente a todas as
atividades de Iniciação Científica, Trabalho de Conclusão de Curso e outros
programas acadêmicos desenvolvidos pelos discentes;

XI. propor à Diretoria Acadêmica, mediante exposição de motivos, a criação de
novos programas acadêmicos;

XII. propor à Diretoria Acadêmica, mediante exposição de motivos, a
organização de eventos acadêmicos, envolvendo as atividades de
pesquisa, de extensão e de pós-graduação;

XIII. representar a Faculdade, por designação da Diretoria Acadêmica, em
eventos internos e externos, de natureza acadêmica e junto às Agências de
Fomento Estadual, Nacional e Internacional;

XIV. avaliar em conjunto com consultores ad hoc, produções acadêmicas e
científicas para publicações, quando se tratar de matérias de
responsabilidade da  Faculdade Presidente Antônio Carlos;

XV. encaminhar anualmente, mediante exposição de motivos, à Diretoria
Acadêmica, as prioridades para o apoio institucional através do Programa
de Aperfeiçoamento Docente – PAD, no âmbito do Plano Institucional de
Capacitação Docente – PICD.

5.3.6 DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é órgão consultivo da Faculdade
Presidente Antônio Carlos, no campo didático-científico.

São atribuições do Núcleo Docente Estruturante:

I. contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso;
II. zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades

de ensino constante no currículo;
III. 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;

IV. zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares nacionais para os Curso
de Graduação.

V. assegurar continuidade no processo de acompanhamento do curso: teorias
e práticas nas integração entre a áreas básica e a área profissional;

VI. aprovar, no início de cada semestre letivo, os programas das disciplinas do
curso;

VII. organizar e manter atualizado um banco de dados com os programas das
disciplinas do curso, incluindo semestre/ano de oferta, carga horária teórica,
carga horária prática, ementa, programa, referências bibliográficas
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atualizadas, metodologia de ensino, critérios de avaliação e docente(s)
responsável (eis).

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) tem a seguinte composição:
I. Ser constituído por no mínimo 5 (cinco) professores pertencentes ao corpo

docente do curso;
II. Ter, pelo menos, 60% de seus membros com titulação acadêmica obtida

em programas de pós-graduação stricto sensu;
III. Ter todos os membros em regime de trabalho de tempo parcial ou integral,

sendo pelo menos 20% em tempo integral;

5.3.7 DOS COLEGIADOS DE CURSO

O Colegiado de Curso é órgão de deliberação intermediária da Faculdade
Presidente Antônio Carlos, no campo didático-científico.

São atribuições do Colegiado de Curso:

I. Deliberar sobre todos os assuntos de natureza acadêmica na sua área de
atuação;

II. aprovar planos e programas de estágios, curriculares ou extracurriculares,
do respectivo curso, respeitando as Legislações vigentes;

III. julgar em grau de recurso, processos acadêmicos no âmbito de sua
competência.

O Colegiado de Curso tem a seguinte composição:

I. O Coordenador do Curso, como presidente;
II. O Professor responsável pelos Laboratórios, quando houver, ou um

professor indicado pelo presidente do Colegiado do Curso para esta vaga;
III. O Professor responsável pelo Trabalho de Conclusão de Curso – TCC;
IV. O Professor responsável pelo Estágio Curricular;
V. No mínimo 1(um) docente de cada área/eixo de formação do curso,

escolhido pelos seus pares;
VI. 2(dois) estudantes do curso como membro e 1(um) suplente, indicado pelo

Centro Acadêmico do Curso, com anuência do Diretório Acadêmico,
quando houver.

5.3.8 DAS COORDENADORIAS DE CURSOS

As Coordenadorias de Cursos são órgãos de gestão acadêmica dos cursos
oferecidos pela Faculdade Presidente Antônio Carlos.

São atribuições do Coordenador de Curso:
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I. Coordenar as atividades de ensino de graduação;
II. estabelecer uma agenda semanal para atendimento dos alunos de

graduação;
III. estabelecer mecanismos de acompanhamento pedagógico dos alunos de

graduação;
IV. estabelecer uma agenda semanal para atendimento dos docentes;
V. estabelecer mecanismos de acompanhamento e avaliação das atividades

dos docentes;
VI. estabelecer mecanismos de acompanhamento e avaliação das atividades

de ensino de graduação; garantir a organicidade da matriz curricular do
curso; articular teorias e práticas nas integrações entre as áreas básicas e a
área profissional;

VII. aprovar, no início de cada semestre letivo, o planejamento pedagógico dos
componentes curriculares do curso;

VIII. organizar e manter atualizado um banco de dados com os programas das
disciplinas do curso, incluindo semestre/ano de oferta, carga horária teórica,
carga horária prática, ementa, programa, referências bibliográficas
atualizadas, metodologia de ensino, critérios de avaliação e docente(s)
responsável(eis);

IX. propor, antes do início de cada semestre letivo, à Direção Acadêmica, o
horário de aulas de cada período do curso, articulados com os demais
cursos da IES;

X. propor ações que visem a melhoria da qualidade do ensino de graduação,
incluindo práticas pedagógicas inovadoras;

XI. realizar a Proposta de Disciplinas com o acadêmico durante a efetivação da
matrícula no âmbito do curso, articulado com a Secretaria Acadêmica e
demais setores envolvidos;

XII. exercer o poder Disciplinar no âmbito de sua competência;
XIII. cumprir prazos referentes a recursos e processos acadêmicos;
XIV. propor à Direção Acadêmica, convênios para viabilizar estágios curriculares

ou extracurriculares do respectivo curso;
XV. supervisionar e notificar a Direção Acadêmica e ao Departamento  de

Pessoal a frequência  dos  docentes  integrantes  do  curso,  nas  diferentes
atividades acadêmicas de responsabilidade dos mesmos;

XVI. apresentar à Diretoria Acadêmica proposta de projetos de ensino;
XVII. apresentar à Coordenadoria de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação

proposta de projetos de pesquisa, de extensão e de pós-graduação.
XVIII. apresentar à Diretoria Acadêmica proposta de programas curriculares e

extra- curriculares que visem o crescimento acadêmico do aluno;
XIX. exercer outras atribuições que lhe sejam conferidas ou delegadas pelos

Órgãos Superiores da Faculdade Presidente Antônio Carlos;
XX. representar a Faculdade Presidente Antônio Carlos, por designação da

Diretoria Acadêmica, em eventos internos e externos relacionados à
atividade de graduação; e

XXI. propor à Diretoria Acadêmica mudanças ou reformas curriculares, conforme
disposto nas normas gerais do Ensino de Graduação da Faculdade.
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5.4 ÓRGÃOS DE APOIO E SUPLEMENTARES

5.4.1 DA SECRETARIA ACADÊMICA

A Secretaria Acadêmica é a unidade responsável pela coordenação,
acompanhamento e controle das atividades de escrituração, arquivo e documentação
acadêmica.

Compete ao Secretário Acadêmico:

I. Organizar, coordenar e administrar os serviços da Secretaria Acadêmica,
fazendo cumprir os horários e as tarefas no âmbito da Secretaria;

II. zelar pela guarda e sigilo dos documentos da Secretaria;
III. manter  em  dia  a  escrituração,  o  arquivo,  o  fichário,  a  correspondência

acadêmica e registro dos resultados dos acadêmicos;
IV. manter atualizado o arquivo da legislação e dos documentos da Faculdade

Presidente Antônio Carlos;
V. manter atualizados os dados estatísticos da Faculdade Presidente Antônio

Carlos;
VI. abrir e encerrar os termos acadêmicos;

VII. elaborar em conjunto com os setores competentes o calendário acadêmico;
VIII. auxiliar a Comissão do Processo Seletivo nas atividades de preparação e

execução dos exames;
IX. emitir declarações, atestados, certificados e certidões, inerentes às

atividades acadêmicas;
X. expedir por ordem do Diretor Acadêmico convocações, avisos e editais;

XI. organizar o sistema de controle de frequência para as disciplinas;
XII. comunicar à Tesouraria da Mantenedora, imediatamente após escrituração,

informações sobre matrículas, transferências e trancamento de matrícula
dos alunos;

XIII. secretariar  as  reuniões  do  Conselho  Superior  da  Faculdade  Presidente
Antônio Carlos e lavrar as respectivas atas;

XIV. assinar, em conjunto com o Diretor Acadêmico os  diplomas, certificados,
termo de colação de grau e outros;

XV. participar das solenidades de colação de grau da Faculdade Presidente
Antônio Carlos, realizando a chamada individual dos formandos e lavrando
as respectivas atas.

5.4.2 DA BIBLIOTECA

A biblioteca é um órgão suplementar, auxiliar da área acadêmica que visa ao
assessoramento das atividades de graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão.

Compete ao responsável pela Biblioteca:
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I. elaborar e submeter à aprovação do Diretor Geral o regulamento da
Biblioteca, após apreciação da Direção Acadêmica;

II. planejar, coordenar, supervisionar, orientar e controlar o  funcionamento da
biblioteca;

III. fazer tombamento do acervo bibliográfico da Faculdade Presidente Antônio
Carlos, segundo normas técnicas nacionais;

IV. manter  disponível  todo o material informativo necessário  à  pesquisa e  ao
estudo;

V. organizar o sistema de empréstimo;
VI. elaborar e controlar o cadastro dos usuários;

VII. manter atualizados os dados estatísticos da biblioteca;
VIII. gerenciar processos de informatização no âmbito da Biblioteca;

IX. planejar ações que dinamizem a utilização da Biblioteca, após apreciação
da Direção Acadêmica;

X. zelar e responder pela manutenção e conservação do acervo da Biblioteca;
e

XI. exercer outras atribuições que lhe forem determinadas por órgão
superiores.

5.4.3 DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA

A Comissão Própria de Avaliação – CPA é o órgão responsável pela implantação
e consolidação da Avaliação Institucional da Faculdade Presidente Antônio Carlos. A
referida comissão é respaldada pela Lei n.º 10.861, de 14 de Abril de 2004. Neste
sentido a CPA terá a seguinte composição:

I. Coordenador, designado pela Direção Geral;
II. 2 (dois) docentes, eleitos pelo corpo docente e Coordenações de Cursos da

Instituição;
III. 2 (dois) representantes do corpo técnico-administrativo, eleitos pelos

funcionários da IES;
IV. 2 (dois) representantes dos discentes, eleitos pelo corpo discente da IES;
V. 2 (dois) representantes da comunidade, indicado pelo órgão solicitado.

São atribuições da CPA:

I. realizar seminários, reuniões, painéis, e outros para sensibilizar os
membros dos diversos segmentos sobre a importância da avaliação, e a
participação de cada um deles nesse processo;

II. criar, desenvolver e manter uma cultura de avaliação no meio acadêmico;
III. elaborar o projeto de avaliação institucional;
IV. criar subgrupos de apoio em cada segmento;
V. coordenar a implementação do projeto de avaliação;

VI. efetuar o levantamento de dados e informações pertinente ao processo de
avaliação;

VII. construir relatórios parciais e finais para análise dos resultados;
VIII. prover o INEP de todas as informações sobre o projeto, sua implementação

e resultados;
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IX. divulgar os resultados da avaliação para todos os segmentos
representativos da CPA;

X. realizar o balanço crítico ao final de cada avaliação, propondo melhorias
para os pontos deficientes encontrados;

XI. atualizar o projeto de avaliação sempre que se fizer necessário;
XII. manter o regimento atualizado de acordo com as novas legislações.

6. POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES

APOIO AO DISCENTE
Um dos princípios pelo qual a Instituição pauta suas ações refere-se ao

acompanhamento sistemático do desempenho dos alunos, de forma a maximizar o seu

rendimento e diminuir os índices de retenção e de evasão.

A IES organiza o horário de permanência dos docentes, com a finalidade de

realizar a orientação acadêmica e a iniciação científica, organizado no sentido de apoiar o

aluno na sua caminhada acadêmica. Aos docentes cabe ainda acompanhar o

desempenho de seus alunos, promovendo assim as condições para a interação do aluno

com a instituição e com a comunidade acadêmica, estimulando o acesso permanente ao

conhecimento e a apropriação de competências necessárias para o seu desempenho

profissional.

Considerando, ainda, o Regimento da Instituição, o corpo discente tem como

órgão de representação o Centro Acadêmico, regido por regimento próprio, por ele

elaborado, de acordo com a legislação pertinente, que tem participação com direito a voz

e voto nos órgãos onde se fizer representado e funciona regularmente com amplo apoio

institucional. A Diretoria Acadêmica estimula e busca desenvolver, em conjunto com o

Centro Acadêmico, atividades culturais e profissionais que estimulem as capacidades

humanísticas, sociais e de educação permanente de seus educandos.

17.1 PROGRAMA DE NIVELAMENTO

Ofertar vagas que atendam a minorias e garantam o acesso à educação

superior, através de programas de compensação de deficiências de sua formação escolar

anterior, permitindo-lhes, desta forma, competir em igualdade de condições nos

processos de aprendizado, com um Programa de Nivelamento.
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O Programa de Nivelamento elaborado pela Diretoria Acadêmica da FAPAC,

com gerenciamento da Coordenação do Curso de Graduação é acompanhado

sistematicamente pela Assessoria Pedagógica indicada pela DIRG, destina-se

principalmente aos alunos matriculados no 1º período do Curso, com o objetivo de:

- Possibilitar ao aluno a revisão dos conteúdos básicos das disciplinas de

Matemática, Língua Portuguesa, Química, Física e Informática, enfatizando seus

fundamentos através das estratégias de atendimento e do formato das atividades

pedagógicas a serem desenvolvidas para superação de dificuldades de aprendizagem;

- Reduzir problemas como a evasão ou reprovação do aluno já nas primeiras

séries do curso, ensejando, primeiramente, à adoção de métodos pedagógicos que

permitam a reorientação do processo ensino-aprendizagem, como também o resgate dos

conteúdos não assimilados pelo aluno durante o curso;

- Possibilitar aos acadêmicos, a ampliação de conhecimentos e ou

habilidades que lhes garantam condições de melhorar seu processo de ensino e

aprendizagem em relação às demais disciplinas.

- Ministrar aulas de língua portuguesa dinâmicas, para suprir lacunas de

Leitura e Escrita evidenciadas pelos alunos.

- Revisar as aulas de matemática e informática de forma diferenciadas, para

suprir lacunas e despertar o raciocínio lógico evidenciados pelos alunos.

- Revisar as aulas de química e física para fortalecer os alunos em suas

necessidades.

É de responsabilidade do Coordenador de Curso juntamente com os

professores dos primeiros períodos, realizar levantamento das disciplinas necessárias à

capacitação para concretização da Proposta de Nivelamento dos Acadêmicos;

As atividades do Programa de Nivelamento serão organizadas e ofertadas de

forma paralela às atividades letivas do Curso, proporcionado ao aluno a oportunidade de

superar as dificuldades;

Será desenvolvido presencialmente, em horários especiais, não coincidentes

com os de atividades normais do curso, consistindo em aulas, com Registros em Diários

e Histórico Escolar;
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Para execução das atividades do Programa de Nivelamento serão

selecionados pelo Coordenador de Área, Monitores das disciplinas e os mesmos

assinarão Termo de Compromisso com o Programa;

Para execução das atividades do Programa de Nivelamento serão

selecionados professores com habilidades especializadas para cada disciplina ofertada.

Estes professores serão incumbidos de organizar as execuções das aulas, de elaborar o

material necessário para as atividades, de avaliar cada etapa do processo e de

encaminhar relatório em formulário específico, para a Secretaria Acadêmica do ITPAC

Porto Nacional.

17.2 NÚCLEO DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO - NAP

Um dos princípios pelos quais a Instituição pauta suas ações é o

acompanhamento sistemático do desempenho dos alunos de forma a maximizar o seu

rendimento e diminuir os índices de retenção e de evasão.

Acredita-se que um adequado acompanhamento pedagógico, atividade

importante da Coordenação de Curso, pode garantir que o fracasso escolar não seja

patologizado, uma das principais razões para a evasão escolar. Além do

acompanhamento sistemático realizado pela Coordenação de Curso, professores com

tempo de dedicação ao atendimento discente.

O Serviço de Apoio Psicopedagógico, coordenado por um profissional da área

de psicologia. O Apoio Psicopedagógico é desenvolvido a partir da implantação de duas

ações básicas: a atenção ao aluno pelo professor, com orientação de atividades em

horário extra-classe, a partir de implantação de carga horária para este fim e da

orientação educacional.

A Coordenação de Curso organiza o horário de permanência dos docentes,

com a finalidade de realizar a orientação acadêmica e a iniciação científica, organizado

no sentido de apoiar o aluno na sua caminhada acadêmica. Aos docentes cabe ainda

acompanhar o desempenho de seus alunos, promovendo assim as condições para a

interação do aluno com a instituição e com a comunidade acadêmica, estimulando o

acesso permanente ao conhecimento e a apropriação de competências necessárias para

o seu desempenho profissional.
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Com o objetivo de promover a melhoria das relações sócio-afetivas como

apoio ao processo de aprendizagem, a FAPAC instituiu um Programa de Apoio

Psicopedagógico ao Estudante de Arquitetura e Urbanismo. A principal função deste

programa é de colocar profissional especializado à disposição dos alunos, oferecendo

apoio pedagógico e psicológico para grupos, visando à adaptação do estudante ao curso,

em cada uma de suas etapas de inserção na vida acadêmica; apoio psicológico ou

psiquiátrico, por encaminhamento, se necessário; e sessões de orientação e

acompanhamento nos estudos, individual e coletivo, para favorecer a melhoria das

capacidades, relações e condições sócio-afetivas, que constituem um elemento crucial

para o êxito no processo de aprendizagem.

Esse setor, além de prestar apoio ao corpo discente, também tem a função

de, em parceria com o coordenador do curso, promover sugestões para melhorar/orientar

as atividades pedagógicas do curso e o desempenho didático da equipe de professores

quanto a metodologia de ensino adotada, sugerindo o uso de diferentes técnicas

didáticas e recursos pedagógicos disponíveis.

As atividades de ensino-aprendizagem,
ministradas por docentes do ITPAC Porto Nacional
configuram aprimoramento do conhecimento relacionado
ao processo de formação profissional, são realizadas em
horários diferenciados e ambientes exclusivos.

17.3 ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS

A IES como forma de apoiar a iniciativa do estabelecimento da relação com

os egressos por meio das coordenações de cursos e também possui no seu portal um

item para o cadastro e relacionamento de egressos.

Nos eventos realizados pela FAPAC, os egressos são convidados a

participarem como profissionais, onde também é oportunizado aos mesmos falar sobre

suas experiências no mercado de trabalho.

É oportunizado aos ex-alunos com Pós graduação a docência na IES.
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17.4 OUVIDORIA

A Ouvidoria é um departamento utilizado exclusivamente para registrar,
processar e agilizar as suas reclamações, sugestões, críticas ou elogios. É
voltada para ser um interlocutor entre acadêmicos, fornecedores, funcionários e
instituição, e redirecionar o rumo das decisões, acompanhadas das necessidades,
dos valores, da imparcialidade, da legalidade e ética profissional.

O objetivo da nossa Ouvidoria é promover a melhoria contínua dos
processos de trabalho a fins de beneficiar toda comunidade acadêmica e
administrativa.

17.4.1 Estratégias e meios para comunicação interna e externa
O ITPAC PORTO NACIONAL tem como meta atender de maneira eficiente

seus alunos e mesmo a comunidade externa, por considerar componente essencial de

sua responsabilidade social.

A Faculdade tem uma área específica no em seu site -

http://www.itpacporto.com.br/, onde estarão disponibilizadas todas as informações

necessárias sobre a Instituição e os cursos ofertados, em atendimento tanto ao público

interno como o externo.

Como veículo de comunicação voltado para o público externo, disponibilizará

números de telefone, através dos quais são prestadas as informações requeridas, e, se

não disponíveis, serão encaminhadas aos responsáveis que fornecerão as respostas

solicitadas.

Outros veículos de comunicação são o Portal do Aluno e o Portal do

Professor, com acesso através de senhas. É comum o uso de comunicação através da

mídia, jornal interno, cartazes, panfletos, banners e outdoors.

17.5 PROGRAMA DE MONITORIA

O ITPAC PORTO tem interesse em gerar recursos humanos de

qualidade, envolvendo seus próprios alunos para, no futuro, atuarem na função

docente. Para tanto mantém, junto à comunidade acadêmica o Programa de

Monitoria.
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Esse programa possibilita a aquisição de experiência em geração de

conhecimento, promovendo a integração entre os alunos de séries ou períodos

mais avançados e os demais. Esta experiência é adquirida através da

participação do acadêmico em diversas funções de organização e

desenvolvimento das disciplinas do curso, além do treinamento em atividades

didáticas.

Plantões De Monitoria

Considerando a melhoria na qualidade do ensino e a quantidade de

atividades a serem desenvolvidas pelo aluno, é natural o surgimento de dúvidas

que merecem ser esclarecidas. Neste sentido, o ITPAC PORTO mantém o

sistema de plantões de monitoria, em que o aluno, monitor de uma determinada

disciplina, está disponível, semanalmente, para orientar os colegas na execução

de trabalhos e auxiliá-los na obtenção de informações que respondam às suas

dúvidas.

Regimento Do Programa De Monitoria

Art. 1º - O concurso para o Programa de Monitoria do ITPAC PORTO será aberto

a cada semestre a todos os alunos regularmente matriculados.

Art.  2º - As vagas e jornadas do programa de monitoria serão definidas, mediante

prévia avaliação da solicitação encaminhada pelo professor interessado,

devidamente fundamentada e referendada pela Diretoria.

Art. 3º - O concurso será realizado semestralmente, observando a disponibilidade

de vagas, em data(s) e horário(s) estipulado(s) no Edital Para Seleção De

Monitoria (Anexo I).
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Art. 4º - As inscrições deverão ser efetivadas na Coordenadoria do Curso,

mediante preenchimento do Formulário Para Inscrição No Concurso De Monitoria

(Anexo II).

Parágrafo Único - O exercício das funções de monitor em uma

determinada disciplina não assegura direito de prorrogação.

Art. 5º - O candidato à monitoria, deverá ter disponibilidade para cumprir sua

carga horária de forma integral conforme a estabelecida pelo Edital podendo

atingir até 32 (trinta e duas) horas por mês, para o exercício das atividades da

função, incluindo-se o (s) plantão (ões) semanal (is) de monitoria, de pelo menos

1 (uma) hora corrida cada, observando-se os seguintes critérios para o horário

desse (s) plantão (ões):

a) para os alunos dos cursos Matutinos: no final do período de aulas;

b) para os alunos dos cursos Vespertinos: antes e/ou ao final do período de aulas;

c) para os alunos dos cursos Noturnos: antes do período de aulas.

d) para os alunos dos cursos em tempo integral: no período noturno ou em horário

que não interfira no ensino normal.

Art. 6º - Não poderá inscrever-se o aluno que já tenha exercido as funções de

monitor, em uma mesma disciplina, por mais de 04 (quatro) semestres na

disciplina em questão, mesmo que não consecutivos.

Art. 7º - É vedado ao candidato concorrer à monitoria de 02 (duas) ou mais

disciplinas, simultaneamente.

Parágrafo Único - A infração do disposto no ‘caput’ deste artigo, implicará na

eliminação do candidato.

Art. 8º - Os candidatos serão avaliados e classificados pelo professor

responsável, segundo critérios próprios, levando-se em conta:

a) rendimento obtido no processo de seleção, que poderá ser feito

através de prova dissertativa;
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b) amadurecimento intelectual na área de conhecimento;

c) desempenho obtido durante o curso;

d) resultados apurados em outras áreas;

e) apresentação dos comprovantes que negativem suas pendências

administrativas;

f) disponibilidade horária, etc.

Art. 9º - Não serão aceitos como monitores, alunos:

I - em regime de dependência, adaptação e/ou reprovados;

II – em regime de internato;

III - cuja monitoria pretendida, seja de disciplina de áreas que não a do

candidato;

IV - que não estiverem regularmente matriculados e/ou rematriculados;

V - que não tenham efetivado a inscrição do concurso, no prazo

estipulado no Calendário da Instituição de Ensino ou em Edital;

VI - que não tenham cursado no ITPAC Porto Nacional, a disciplina

para a qual estejam se candidatando;

VII - que não tenham sido selecionados pelos respectivos professores,

na data prevista;

VIII - em débito junto à Secretaria, Tesouraria, Biblioteca,e ainda,

àqueles cuja situação escolar encontra-se ‘sub-judice’, ou com matrícula

condicional e/ou em caráter excepcional;

IX - que tenham sido dispensados, anteriormente, das funções de

monitor, em função das condições previstas no Art.16º, adiante;

X - que tenham sofrido punições disciplinares;
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XI – que já estejam participando de outro programa institucional de

natureza remunerada.

Art. 10º - A aprovação dos candidatos será referendada pela Diretoria, uma vez

que os monitores dependem diretamente do Instituto e não especificamente das

disciplinas ou dos professores.

Art. 11º - Os candidatos terão conhecimento dos resultados por meio de Editais.

I – Os candidatos classificados deverão comparecer à Coordenadoria

do respectivo curso, para formalizar sua efetivação na função e informar a

disponibilidade horária, dentro dos prazos estipulados nos Editais de Convocação;

II – O candidato que não apresentar à Coordenadoria do Curso a

documentação exigida, devidamente preenchida e assinada, no prazo estipulado,

será considerado desistente e sua vaga preenchida pelo suplente, se houver.

Art. 12º - Todos os benefícios e prerrogativas da função de monitor têm como

base a data de sua efetivação na função.

I - A efetivação na função de monitor se dará quando todas as

condições acima forem satisfeitas, respeitando-se os prazos estipulados.

Art. 13º - No decorrer do período letivo os monitores deverão:

I - assinar o livro de presença e preencher a Ficha Individual De

Controle De Frequência (Anexo III), referente aos plantões, conforme estipulado

pelo professor responsável e pelo disposto no Art. 5º, acima.

II - apresentar Relatório De Monitoria Institucional, devidamente

preenchido e assinado à Coordenação (Anexo IV);

Art. 14º - No decorrer do período da monitoria, os professores deverão:

I – acompanhar e supervisionar as atividades pelo (s) monitor (s);
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II – desenvolver com o monitor o planejamento de atividades que

estimulem os acadêmicos a participarem das monitorias;

II – assinar os relatórios de atividades do(s) monitor(s).

Art. 15º - O valor do desconto a ser concedido, pelos serviços da monitoria, será

calculado tendo-se por base a fração 1/100 (um centésimo) do valor da

mensalidade, efetivamente paga pelo aluno, que multiplicado pelo coeficiente

correspondente às horas concedidas, resultará no percentual a ser auferido pelo

monitor ao final de cada mês.

I- O coeficiente a ser usado tem por base os seguintes critérios: 02

horas/semana=08; 04 horas/semana=16; 06 horas/semana=18; 08

horas/semana=24;

II- O controle das horas trabalhadas será feito em formulário próprio,

supervisionado pelo professor responsável, que deverá ser encaminhado à

Coordenação Pedagógica ao final do mês.

Parágrafo Único - O desconto a ser concedido ao monitor, não poderá

ser somado a quaisquer outros descontos, concedidos e/ou vierem a ser

concedidos, ao aluno e perdurará, se for o caso, pelo mesmo período do exercício

das funções de monitor, excetuando-se os períodos de férias e recessos

escolares.

Art. 16º - O monitor poderá ser dispensado a qualquer momento, desde que não

apresente desempenho, de ordem funcional ou intelectual, tanto pelo professor

responsável, pela Diretoria do Instituto, sendo substituído pelo candidato

subsequente na classificação do concurso em regra

Parágrafo Único - Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria

Art. 17º - São atribuições do monitor:

I- Acompanhar os acadêmicos nas atividades de laboratório;

II- Cuidar da disciplina e postura acadêmica (paramentação) no laboratório;
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III-Orientar os acadêmicos na execução dos exercícios teóricos;

IV-Auxiliar os acadêmicos na utilização dos mecanismos de buscas para

conteúdos afins, tanto em publicações de livros e revistas quanto em materiais

disponíveis impressos e/ou online;

V- Discutir com os acadêmicos as dúvidas mais frequentes;

VI-Atender aos acadêmicos, em horário extraordinário, sempre que possível e

necessário;

VII- Controlar a frequência dos acadêmicos nas atividades de monitoria;

VIII- Elaborar o relatório de frequência bimestral e entregar ao professor

até a data da última avaliação bimestral - conforme o cronograma da disciplina;

IX-Relatar os casos de transtornos durante as atividades de monitoria tanto

prática quanto teórica;

X- Relatar os casos de monitoria voluntária – nomes e tempos de atuação dos

monitores voluntários, juntamente com o relatório de frequência;

XI-Atender ao representante de turma para discutir assuntos relacionados ao

bom andamento das atividades;

Art. 18º - Caberá ao monitor:

I - Apresentar relatório mensal de suas atividades à Coordenação do

Curso, devidamente supervisionado e assinado pelo professor responsável;

II - Dedicar-se às atividades previstas pelo plano de trabalho definidos

pelo docente responsável

III – Criar mecanismos que estimulem o interesse dos acadêmicos para

os plantões de monitoria;

IV - Colaborar com o processo pedagógico da disciplina para a qual foi

selecionado;

V - Colaborar com a integração entre os alunos e o professor da

disciplina, bem como, com o Instituto e seus órgãos;

VI - Colaborar com o Instituto em suas atividades acadêmicas.

§ único - Os casos omissos serão resolvidos pela diretoria
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PLANTÕES DE TUTORIA

Para melhor atender ao discente, a IES porporciona um programa de

tutoria onde é contratado docentes do quadro do Colegiado do Curso, que

estejam disponíveis em horários extras (período vespertino), para assim atender,

tirar dúvidas, orientar os discentes referentes a projetos de arquitetura e em

outras disciplinas da Matriz Curricular. O atendimento é registrado em folha de

frequência com as assinaturas do docente e do discente, com a hora do

atendimento executado.

18. TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO- TICs

O Sistema de Informações Acadêmicas e Gerenciais - SIAG da

Faculdade Presidente Antônio Carlos foi implantado pela TOTVS, através do

projeto CorporeRM e é gerenciado pelo Setor de Tecnologia da Informação.  O

SIAG tem a tecnologia (ERP – Enterprise Resource Planing), são vários sistemas

que integram em tempo real todos os departamentos da IES através de um banco

de dados com ferramentas Windows App e WebApp. Contém os seguintes

módulos gerenciais: Pessoal, Recursos Humanos, Contabilidade, Financeiro,

Acadêmico/Financeiro, Patrimônio e Compras / Almoxarifado e Biblioteca. Temos

a facilidade das ferramentas Webapplication que integram também o sistema

ERP. E os seguintes módulos: Vestibular, Biblioteca e Gerenciador online, Diário

Online, Portal do Aluno e Comunicação Interna Online.

Módulo Gerenciador online: Cadastro de Comunicados, habilitação de

alunos e professores, Cadastro de Horários, Matrícula Online, Gerenciamento e

acompanhamento dos diários dos professores assiduidade dos alunos, relatórios

diversos, Acompanhamento do Egresso, dentre outros.

Módulo Diário online: O professor tem acesso aos comunicados, lança

as frequências e conteúdos programáticos, publica material didático, controla

assiduidade, lançamento de notas e protocolos dentre outros.
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Módulo Portal do Aluno: Tem acesso aos comunicados, acompanha

notas e faltas em tempo real, pesquisa acervo na biblioteca, imprimir boletos,

acesso material didático publicado pelo professor, portal do Egresso, dentre

outros.

Em todo o campus da IES tem sinal de WI-FI para os alunos e

professores controlados por usuário e senha, para pesquisas e fins didáticos. E

também todos (alunos e professores) têm acesso ao E-mail Institucional com

tecnologia da Microsoft @LiveEdu com vários recursos para facilitar a

comunicação e os estudos.

7. INFRAESTRUTURA

7.1 INFRAESTRUTURA FÍSICA GERAL

A FAPAC – FACULDADE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS - Porto

Nacional é uma instituição com sede própria, localizada na Rua 02, Quadra 07, s/nº,

Setor Jardim dos Ypês em Porto Nacional – TO. Possui uma área abrangente de

79.905,80 M², sendo 9.025,46 M² de área construída, dividida em Blocos: Gama, Beta,

Delta, Phi, Kapa, Sigma, Tau, Epsilon e Ômega, com estacionamento amplo de

18.495,65m² de pavimentação asfáltica.

A FAPAC, conta com uma estrutura física que atende perfeitamente a

comunidade interna e externa da IES, assim distribuída: Laboratórios de Ensino,

Laboratórios Didático Especializado, Ambulatório Escola, Clínica Odontológica,

Departamentos Administrativos e Acadêmicos, Biblioteca e Salas de Aulas, todos

climatizados e dispõem dos móveis e equipamentos inerentes a cada um. Todas as salas

de aulas e laboratórios são equipadas com aparelho de Multimídia (Data-show) fixo em

cada.

Ressalta-se ainda, que a Instituição possui infraestrutura adaptada para o

atendimento aos alunos e demais usuários Portadores de Necessidades Especiais- PNE.

O seu espaço físico conta com banheiros adaptados, rampas de acesso, piso tátil e

identificação em todas as portas escrito em braile nas principais entradas, conta ainda

com vagas prioritárias no estacionamento.

A estrutura física da FAPAC cumpre o disposto no Decreto nº 5.296, de 2 de

dezembro de 2004, que dispõe sobre a promoção de acessibilidade às  pessoas
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portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

7.1.1. Espaço Acadêmico e Administrativo

Este espaço é destinado à estrutura do corpo técnico administrativo da

Instituição. As funções desempenhadas por cada departamento deste Bloco atendem a

parte Acadêmica/Pedagógica e Administrativa desta IES. A estrutura física possui salas

climatizadas e informatizadas com computadores modernos, os quais são interligados por

meio de rede lógica, bem como a utilização de sistema em ERP (Enterprise Resource

Planning) ou SIGE (Sistema Integrados de Gestão Empresarial) e sistema operacional

Windows.

Segue abaixo os dados referentes ao bloco:

Bloco adm. Metragem total destacando a unificação das salas

TIPO DE ÁREA ATUAL ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V

QT ÁREA m² QT ÁREA

m²
QT ÁREA

m²
QT ÁREA

m²
QT ÁREA

m²
QT ÁREA

m²
QT

Bloco

Admnistrativo

-Recepção

-Protocolo geral

- Coordenção de

cursos;

- Sala de reunião;

-Secretaria

Acadêmica;

-CPA;

-Diretoria Geral;

-Diretoria

Administrativa e

1303,92 01
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Financeira;

- Diretoria

Acadêmica;

-Departamento

Opercaional;

-Departamento

Financeiro;

- Departamento

Juridico;

- Departamento

Pessoal;

-Departamento

Contabilidade;

-Departamento

de Compras;

-Tecnologia da

Informação;

- Almoxarifado;

- Gerencia de

Estagios;

- Sanitarios

Masculino;

- Sanitários

Feminino;

Estacionamento 18.495,65

Lanchonete 278,42 02

Guarita 12,40 01

Area de

Convivência

10.676,35 01
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Espaço Palco

Muclticultural;

160 01

Espaço de

Convivência

160 01

7.1.2. Salas de Aula

Estes blocos possuem capacidade de acomodação de 48 a 80 alunos por

sala de aula, conforme metragem abaixo relacionada. Possui salas climatizadas, com

aparelho de multimídia (data show) fixo. O banheiro feminino acomoda 06 sanitários e

toaletes completos, sendo 01 específico para atendimento de portadores de

necessidades especiais. Enquanto que o Banheiro Masculino possui 03 (três) sanitários,

sendo 01 específico para atendimento de portadores de necessidades especiais e 04

(quatro) mictórios. O referido bloco também possui 01 sala de DML - Depósitos de

Material de Limpeza (serviços para o suporte da manutenção e limpeza do prédio).

O referido tem capacidade de 48 a 80 alunos por sala de aula, sendo todas

climatizadas, equipadas com aparelhos de Multimídia (data show) e sistema de som,

banheiros femininos com 06 sanitários sendo 01 específico para atendimento de

portadores de necessidades especiais e banheiros masculinos com 06 sanitários sendo

01 específico para atendimento de portadores de necessidades especiais e 04 (quatro)

mictórios.

Segue abaixo dados referentes aos blocos.

TIPO DE

ÁREA
ATUAL ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V

QT ÁREA

m²

Q

T

ÁRE

A m²

Q

T

ÁRE

A m²

Q

T

ÁRE

A m²

Q

T

ÁRE

A m²

Q

T

ÁRE

A m²

Q

T

Bloco Gama

Sala 1 a 8 81,00 08
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Banheiro

Femininos

21,14 01

Banheiro

Masculino

21,14 01

Banheiro

Independent

e PNE

(unisex)

5,12 01

Atendimento

ao Discente

61,00 01 60,74 08

Auditório 158,7

4

01

Apoio

Audiovisual

12,60 01

Bloco Beta

Sala 1 e 2 94,80 02

Sala 3 62,49 01

Sala 4 62,65 01

Sala 5 62,54 01

Sala 6 78,08 01

Sala 7 78,35 01

Sala 8 77,17 01

Sala 9 77,60 01

Sala 10 78,94 01

Sala 12 e 13 78,46 02

Sala 14 60,77 01

Sala 15 52,22 01
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Sala 16 52,14 01

Sala 17 105,65 01

Sala1 8 52,10 01

Sanitários

Feminino

25,00 02

Sanitários

Masculino

24,78 02

Hall de

Entrada

104,95 01

DML 1,41 01

Reprografia

Acadêmica

25,73 01

7.1.3. Laboratórios de Ensino

Bloco Delta - (2.149,89m²)

O referido bloco conta com Sala de Pranchetas, Escritorio Modelo Arquitetura,

Laboratorio Conforto Ambiental, Sala Tecnologia da Informação, Telefonia,Sala de

Professores TI, Reprografia,Maquetaria,DML, sanitários masculinos, sanitários femininos,

Coordenação de Laboratorio  da Saúde e CEUA, Laboratorio de Ensino Multidisciplinar   I

– Agressão X Defesa, Laboratorio de Ensino Multidisciplinar  II - Morfologia

Microscopica, Laboratorio de Ensino Multidisciplinar  III – Morfologia macroscopica /

peças Sinteticas, Laboratorio de Ensino Multidisciplinar  IV – Morfologia Macroscópica /

peças  Orgânicas com tanques, Laboratorio de Ensino Multidisciplinar  VI – Técnicas

Cirurgicsa e Cirurgia  Experimental, Laboratorio de Habilidades Médicas Básicas e

Avançadas, Laboratorio de Habilidades II – Habilidades Clinicas e Cirurgicas.

Segue abaixo dados referentes ao bloco.
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TIPO DE ÁREA ATUAL ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V

ÁREA

m²
QT ÁREA

m²
QT ÁREA

m²
QT ÁREA

m²
QT ÁREA

m²
QT ÁREA

m²
QT

Sala de Pranchetas 103,54 01

Reprografia 19,20

Escritorio Modelo

Arquitetura

43,70 01

Laboratorio de

Conforto Ambiental

93,03 01

Maquetaria 91,65

DML 1,47 01

Sanitários

masculinos

29,44 01

Sanitários femininos 29,44 01

Salas Professores de

TI

3,41 10

Salas Professores de

TI

3,92 02

Salas Professores de

TI

3,23 02

Salas Professores de

TI

7,28 01

Salas Professores de

TI

3,30 03

Sala dos Professores 108,18 01

Salas Professores de

TI

3,41 10

Copa 25,12 01
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Telefonia

/Tecnologia da

Informação

51,42 01

Laboratorios de

Habilidade I –

Habilidades Médicas

Básicas e

Avançadas

- Atitudes e

Habilidades Médicas

- Semiologia e

Semiótecnica

-Anatomia do Exame

Físico

- Calculo de

Medicamentos e

Terapeutica

- Triagem e

Enfermaria

- UTI Adulta,

Pedriatrica e

neonatal

- Simulação em

Emergência

Traumaticas

-Simulação de

Urgêncai /

Emergência

Simulação de Clinica

Médica

130,31

Laboratorio de

Habilidades II –

Habilidades Clinicas

52,20
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e Cirurgicas

-Atitude e

Habilidades Médicas

-Semiologia

- Propedêutica da

Imagem

- Simulação em

Emêrgencia

Traumaticas

- Simulação em

Urgência /

Emergência

-Simulação de

Clíniac Médica

- Simulação de

Clinica Cirurgica

Laboratorio de

Ensino

Multidisciplinar  IV –

Morfologia

Macroscópio / Peças

organicas com

tanques

-Anatomia Humana I

e II

- Anatomia de

cabeça e pescoço

- Neuroanatomia

- Desenvolvimento

Humano e

Embriologia

133,70
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-Patologia

Laboratorio de

Ensino

Multidisciplinar  III –

Morfologia

Macroscopica /

peças sinteticas

Anatomia Humana I

e II

- Anatomia de

cabeça e pescoço

- Neuroanatomia

- Desenvolvimento

Humano e

Embriologia

80 01

Central de Lavagem

e Esterilização

- Expurgo e

Lavagem de

materiais

Sala de Preparo de

reagentes e Meio de

Cltura

41,60

Laboratorio de

Ensino

Multidisciplinar  II –

Morfologia

Microscópica

- Desenvolvimento

Humano e

Embriologia

52,20
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- Biologia Humana

-Biologia Bucal

- Histologia

- Genética

- Patologia

Laboratorio de

Ensino

Multidisciplinar  I –

Agressão X Defesa

- Microbiologia

- Parasitologia

- Imunologia

82,03

Laboratorio de

Ensino

Multidisciplinar  VI –

Técnicas Cirúrgica e

Cirurgia

Experimental

-Técnicas Opratorias

-Técnica Anestesica

- Clinica Cirurgica

420,26 01

DML 1,32 01

Sanitários

masculinos

24,82 01

Sanitários femininos

- Laboratorios

24,52 01

Coordenação de

Laboratorio e CEUA

25,83
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Bloco Kapa – (925,32M²)

O referido bloco conta com Laboratório de Informática VI, LABORATÓRIO DE

ENSINO IV – Multidisciplinar, LABORATÓRIO DIDÁTICO ESPECIALIZADO II –

Multidisciplinar, DIDÁTICO ESPECIALIZADO III - Desenho Técnico, Almoxarifado de

Produtos Químicos, e Vestiários.

Segue abaixo dados referentes ao bloco.

TIPO DE

ÁREA
ATUAL ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V

QT ÁREA

m²

Q

T

ÁRE

A m²

Q

T

ÁRE

A m²

Q

T

ÁRE

A m²

Q

T

ÁRE

A m²

Q

T

ÁRE

A m²

Q

T

Lab. de

Informática VI

62,34 01

Laboratório

de Ensino IV

–

Multidisciplina

r

- Química e

Saneamento

- Bioquímica

- Biofísica

-

Farmacologia

- Imunologia

73,94 01

Laboratórios

Didáticos

Especializado

s II –

Multidisciplina

r

- Construção

Civil

- Física e

521,7

9

01
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Elétrica

- Recursos

Hídricos

- Solos

Didático

Especializado

III - Desenho

Técnico

129,4

1

01

Almoxarifado

Produtos

Químicos

23,52 01

Vestiário

Masculino

9,98 01

Vestiário

Feminino

10,10 01

Recuros

Humanos

11,78 01

CEP 33,81 01

Ouvidoria 11,41 01

NAP 12,76 01

Bloco Epsilon (619,50 m²)

O referido bloco conta com Laboratórios de Informática, II, III, IV, V e

Laboratório Didático Especializado IV – Laboratório de Práticas Construtivas.

Segue abaixo dados referentes ao bloco.

TIPO DE ÁREA ATUAL ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V

QT ÁREA
m²

QT ÁREA
m²

QT ÁREA
m²

QT ÁREA
m²

QT ÁREA
m²

QT ÁREA
m²

QT

Lab. De 77,49 01
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Informática II

Lab. De
Informática III

77,49 01

Lab. De
Informática IV

77,49 01

Lab. De
Informática V

77,49

Laboratório
Didático
Especializado
IV – Laboratório
de Práticas
Construtivas

252,07
01

7.1.4. Clínica Escola Dr. Valter Evaristo Amorim (Ambulatório Médico e Odontológico)

Bloco Sigma (925,32M²)

O referido bloco conta com Laboratórios de Didáticos Especializados e de

Ensino I, Pré-Clínica, Imagenologia, Ambulatório Odontológico, Laboratório de Pesquisa

Científica, NAP – Núcleo de Apoio Psicopedagógico, D.C.E. Sala de Lavagem dos

Instrumentos, Banheiro Masculino, Banheiro Feminino, DML, Sala de Esterilização,

Ambulatório Odontológica (paciente especial), Ambulatório Odontológico 1 e 2, Pré-

Clínica, Lab. Radiologia Odontológica, Almoxarifado, Sala de Raio X (1), Sala de Raio X

(2), Sala de Revelação e Escovódromo.

Segue abaixo dados referente ao bloco.

TIPO DE ÁREA ATUAL ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V

QT ÁREA
m²

QT ÁREA
m²

QT ÁREA
m²

QT ÁREA
m²

QT ÁREA
m²

QT ÁREA
m²

QT

Pré-Clínica 61,62 01
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Clinica
Odontologia

383,08 01

Sala de
Revelação

20,28 01

Almoxarifado 7,93 01

Sala de Lavagem
de Instrumental /
Envelopamento

29,63 01

Sala de
Esterilização

29,63 01

Lab. De Pesquisa
Ciêntífica

61,62 01

Laboratorio de
Anatomia  e
Imaginologia e
Radiologia

44,94 01

Ambulatório para
Atendimento
Especal

61,62 01

Escovódromo 7,72 01

Revelação 9,31 01

Raio X 1 9,38 02

Raio X 2 9,21

Raio X 12,62 02

Sala Camâra
Escura

6,27 01

Assistente Social 9,22 01

DCE 30,25 01

RECEPÇÃO CLÍNICA ESCOLA DR. VALTER EVARISTO AMORIM

Bloco Tau – (180,09,98m²)

TIPO DE ÁREA ATUAL ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V

QT ÁREA
m²

QT ÁREA
m²

Q
T

ÁRE
A m²

QT ÁRE
A m²

Q
T

ÁRE
A m²

Q
T

ÁRE
A m²

Q
T

Recepção 75,46 01
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Atendimento / Arquivo 49,56 01

Banheiro Masculino 26,53 01

Banheiro Feminino 27,08 01

DML 1,46 01

AMBULATÓRIO MÉDICO

Bloco Ômega – (538,76M²)

O referido bloco conta com, Sala de Curativos, Sala de Material Estéril,

Consultórios 1 a 12, Consultório Ginecologia/obstetrícia 1 e 2, Sala de Oftalmologia /

Urologia, Pequenas Cirurgias, Triagem , Sala Coordenação de Professores,Almoxarifado

e Sala de Estudo de Casos.

TIPO DE ÁREA ATUAL ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V

ÁREA QT ÁREA QT ÁREA QT ÁREA QT ÁREA QT ÁREA QT

Sala Coord. De
Professores

13,75 01

Triagem e Espera 9,82 01

Sala de
Enfermagem

9,82 01

Sala de pequenas
Cirurgia

15,41 01

Almoxarifado 15,41 01

Sala de Ginecologia
e Obstetricia

26,56 02

Consultorio
Oftmaologia /
Urologia

24,43 01

Laboratórios de
Didáticos
Especializados e de
Ensino II
- Pediatria
- Reumatologia /
Neurologia /
Cardiologia

88,91 01
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- Cardiologia

- Médico  do
Trabalho

- Pediatria Clinica
Médica

- Clinica Médica

Bloco Phi – (384,69M²).

O Laboratório Didático Especializado V - Multidisciplinar, conta com uma sala

de Técnica Operatória, Biotério de Ensino, Patologia Macroscópica, Biossegurança,

Fisiologia Clínica, Simulação em Clínica Cirúrgica e Simulação em Ginecologia

Obstetrícia, padronizado de acordo com as normas do CEUA – Comissão de Ética no

Uso de Animais.

Segue abaixo dados dos ambientes:

TIPO DE ÁREA ATUAL ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V

QT ÁREA
m²

QT ÁREA
m²

QT ÁREA
m²

QT ÁREA
m²

QT ÁREA
m²

QT ÁREA
m²

QT

Recepção 11,36 01

Banheiro
Masculino

4,85 01

Banheiro
Feminino

4,90 01

Vestiário
Masculino

7,57 01

Vestiário
Feminino

7,04 01

Envelopamento
de Instrumentos

16,69 01

Técnicas
Operatórias

78,08 01

Lavagem de
Instrumentos

9,51 01

Anestesia e
Clínica

7,78 01
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Pós Operatório 6,10 01

Depósito de
Gaiolas Limpas

11,44 01

Depósito de
Ração

6,51 01

DML 8,54 01

Sala de
Quarentena

6,96 01

Biotério 26,61 01

Sala do R. T. 8,19 01

Banheiro Social 3,92 01

Patologia
Macroscópica

32,30 01

Banheiro
Masculino –
Feminino

5,54 01

Simulação em
Clínica Cirúrgica

- - 23,35 01

Simulação em
Ginecologia
Obstetrícia

- - 23,35 01

Bloco Bibliotea Nossa Senhora das Mercês (1617,85 m²)

Este espaço é destinado à estrutura a Biblioteca Nossa Senhora das Mercês,

conta com dois piso, toda climatizada sendo:Atendimento, acervo, sala de estudo

individual, sala de estudo 2º piso ,Videoteca, sanitários Masculino e Feminino, elevador,

laboratorio de informatica

TIPO DE
ÁREA

ATUAL ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V

QT ÁREA
m²

QT ÁREA
m²

QT ÁREA
m²

QT ÁREA
m²

QT ÁREA
m²

QT ÁREA
m²

QT

Biblioteca

- Atendimento

1617,85
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Segue abaixo dados dos ambientes:

Existe uma política definida de atualização do acervo em nível

institucional. O docente solicita as suas necessidades à coordenação do curso, esta

encaminha aos setores responsáveis (biblioteca e setor de compra do ITPAC- PORTO).

A biblioteca do ITPAC - PORTO, particularmente, desenvolve uma política de

atualização e desenvolvimento do acervo, observando: a seleção e aquisição de

material bibliográfico. Na seleção, a biblioteca recebe e analisa a lista de sugestões

dos professores da cada curso, bem como as demandas anteriores não atendidas e

as estatísticas de uso da biblioteca. No processo de aquisição, a biblioteca conta com

orçamento anual e realiza 02 (duas) aquisições anuais, sendo uma no início do 1º

semestre e outra no início do 2º semestre. Nesta rotina, a bibliotecária elabora a lista

conforme a demanda de cada curso e encaminha ao Departamento de Compras para

que se proceda a aquisição dentro do calendário em vigor.

O horário de funcionamento da Biblioteca é de Segunda à Sexta das 08:00

às 23:00 e no Sábado 08:00 ás 18:00. Possui 02 bibliotecários com experiência

administrativa na área da Ciência da Informação. Estes são responsáveis pela

direção e organização do setor. A biblioteca conta com 10 auxiliares de biblioteca.

Além de pessoal de apoio, vigilância, limpeza e manutenção, que estão preparados

para manter o ambiente limpo e agradável para os usuários.

Empréstimo domiciliar o usuário deverá estar devidamente cadastrado,

obedecendo às condições: prazo de empréstimo, limite de obras. Efetuada somente no

- Acervo

- Sala de
estudo

- Videoteca

-Sanitários
Masculino

- Sanitários
Feminos
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balcão de empréstimo da biblioteca onde o material foi retirado.

7.1.5 INFRA-ESTRUTURA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES

ESPECIAIS

A FAPAC cumpre os Decretos 5.773/2006 e Decretos 5.296/2004, conforme a

NDR-9050/2004, através do Plano de promoção e acessibilidade e 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

dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, serviços de tradutor e

intérprete da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS;

O tratamento diferenciado inclui, dentre outros:

 - Assentos de uso preferencial sinalizados, espaços e 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;

 - Disponibilidade de área especial para embarque e desembarque de
pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida;

 - Sinalização ambiental para orientação das pessoas portadoras de
necessidades especiais;

 - Divulgação, em lugar visível, do direito de atendimento prioritário
das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida;

 - Compõe a estrutura curricular como disciplina optativa de acordo com as
exigências legais.

 - Professor que ministra a disciplina libras deverá possuir carga horária
disponível para atender as necessidades da IES de interpretação e tradução.

8. AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL

8.1 O PAPEL DA AVALIAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO (CPA)
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O sistema avaliativo vigente no país se propõe a traçar o perfil da

qualidade dos cursos e das Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras. Para

tanto é necessário que cada instituição se conheça e reconheça suas

potencialidades e limitações no fazer de suas atividades-meio e atividades-fim,

um conhecimento referenciado na premissa de que a qualidade da percepção do

todo está diretamente correlacionada à sutileza da percepção de suas partes

integrantes. É necessário, portanto, a compreensão de que a avaliação

institucional, realizada à luz de sua missão institucional e seu Plano de

Desenvolvimento Institucional (PDI), deve ser assumida pela Faculdade como

peça-chave para fazer frente ao desafio posto na busca de seu desenvolvimento

e expansão. Focando o olhar no dia a dia de uma Instituição de Ensino privada,

são muitas as questões que merecem a atenção dos gestores e dos integrantes

da comunidade acadêmica em relação à realização de um processo avaliativo de

caráter participativo e emancipatório. Dias Sobrinho, veemente defensor da

avaliação percebida e praticada como “processo participativo e social de reflexão

e comunicação”, aponta seu caráter pedagógico ao afirmar que:
A avaliação é uma categoria imprescindível dessa produção contínua

da Universidade. A instituição precisa saber, de forma permanente e

integrada, quais são os valores dominantes nas suas atividades de

ensino, pesquisa e extensão e nas suas práticas administrativas. Ela

precisa exercer continuamente os seus julgamentos de valor a

respeito da finalidade de seu trabalho sistemático e das relações que

tecem o conjunto. É um exercício com forte sentido pedagógico.

Num processo que ultrapasse o limite do obrigatório, da avaliação

realizada por dever legal, surgem interrogações tais como: O que deve ser

avaliado, por que e para quê? Qual o entendimento da comunidade universitária

sobre avaliação? Que funções deve cumprir a avaliação na vida da Instituição?

Qual o momento ideal para realização de uma avaliação? Quem serão os

avaliadores? Qual o papel dos gestores nos processos avaliativos? Como será

determinada a fundamentação conceitual, teórica e metodológica do desenho

avaliativo? Como propor caminhos para o aperfeiçoamento de fragilidades

identificadas? A quem servem os achados avaliativos? Como e para quem serão

divulgados estes achados? De que modo a comunidade poderá fazer o

acompanhamento da utilização dos resultados e recomendações de uma
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avaliação? Frente a distintas compreensões do que seja o ato de avaliar,

apropriamo-nos da definição de Brandão, Silva e Palos que entendem a avaliação

como:
(...) um processo de aprendizagem sistemático e intencional que

um indivíduo, grupo ou organização se propõe a percorrer para

aprofundar a sua compreensão sobre determinada intervenção

social, por meio da elaboração e aplicação de critérios explícitos de

investigação e análise, em um exercício compreensivo, prudente e

confiável, com vistas a conhecer e julgar o mérito, a relevância e a

qualidade de processos e resultados. A avaliação leva à ampliação

de consciência sobre determinado programa ou projeto o que

possibilita que escolhas e decisões maduras possam ser feitas.

Para a materialidade dos procedimentos avaliativos, visando à “condução

dos processos de avaliação internos da instituição, de sistematização e de

prestação das informações solicitadas pelo INEP”, a lei de criação do SINAES

estabeleceu no caput do artigo 11 a obrigatoriedade de constituição de uma

Comissão Própria de Avaliação (CPA) em cada instituição de ensino superior,

seja ela pública ou privada. A Portaria nº 2.051, de 9 de julho de 2004,

regulamenta os procedimentos de avaliação do SINAES e descreve as atribuições

das CPAs, entre elas a de coordenar os processos internos de avaliação da

instituição, assim como a sistematização e a prestação de contas das

informações solicitadas pelo INEP. Aponta também, de modo particular, no § 1º

do art. 7º, o grau de autonomia destas comissões. Ao determinar que “as CPAs

atuarão com autonomia em relação a conselhos e demais órgãos colegiados

existentes na instituição de educação superior", registra o grau de

responsabilidade que está depositado nas comissões e a importância do trabalho

que têm a desenvolver como coordenadoras dos processos de autoavaliação

institucional, conforme artigo 10 da mesma portaria. A FAPAC em seu processo

avaliativo estabeleceu uma metodologia pautada em princípios que privilegiam a

participação da comunidade acadêmica, o respeito e a transparência nas

informações das atividades que serão realizadas dando publicidade aos

procedimentos do processo avaliativo. Para o desenvolvimento deste processo,

opta pelas seguintes abordagens: centrada em objetivos, que se propõem a

especificar metas e objetivos, assim como determinar a medida do alcance dos
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mesmos; centrada na administração que visa a auxiliar os que tomam decisões,

tendo como proposta identificar as necessidades dos administradores e atender a

estas; e centrada nos participantes, onde os interessados no objeto da avaliação

participam de maneira determinante na definição dos valores, critérios,

necessidades e dados da avaliação (WHORTEN; SANDERS; FITZPATRICK,

2004, p.125). O propósito maior da avaliação institucional na FAPAC diz respeito

à consolidação de uma política transversal de avaliação em que todos os setores

da Faculdade sejam coautores, coparticipes e parceiros deste permanente

processo de autoconhecimento.

8.2 OBJETIVOS E METAS PARA A AVALIAÇÃO NO ITPAC

A avaliação pretendida deve buscar a objetividade, respeitar a

contextualização e incentivar a busca pelo autoconhecimento, a coerência interna,

a fim de validar seus referenciais e assegurar a relevância dos resultados e as

estratégias de ação. É importante mencionar o debate que aponta para a

perspectiva de configuração de um campo político estabelecido pelo modelo

democrático e o da regulação do sistema avaliativo. Esta polarização indica um

embate entre o Estado brasileiro e a comunidade acadêmica, que se materializa

nas perspectivas encontradas para a realização da avaliação institucional,

impactando-a em seu potencial propositivo. Nesse sentido acreditamos que é o

momento de a FAPAC experimentar um processo de reflexão sistemática,

metódica, organizada e intencional, que possibilite voltar-se a si mesma na busca

da qualidade da Educação e tornar-se mais transparente e comprometida com as

transformações sociais. Tal avaliação sistemática não poderá transformar-se em

apenas mais um objeto de estudo acadêmico. Um ponto em destaque diz respeito

ao fato de a faculdade ter como parte de seus objetivos disponibilizar para a

comunidade elementos relevantes para a formulação e implementação da política

de desenvolvimento institucional e para a tomada de decisões, dando maior

visibilidade à atuação da Faculdade, divulgando os resultados da autoavaliação e

reafirmando seus compromissos com a qualidade e relevância social, num diálogo

contínuo com a sociedade. A FAPAC já aponta desde 2013 que a autoavaliação

institucional deve possibilitar a construção de um projeto acadêmico sustentado
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por princípios como a gestão democrática e a autonomia, que propiciem

consolidar a responsabilidade social e o compromisso científico cultural da

Instituição, sistematizando e analisando os dados institucionais, produzindo

informações fidedignas capazes de subsidiar e melhorar a gestão institucional –

planejamento e implementação. Os elementos anteriormente referidos nos

remetem à construção do objetivo central do processo avaliativo da Faculdade

que é o de “implementar e consolidar a política de avaliação institucional na

FAPAC”. No intuito de alcance do objetivo mencionado foram estabelecidas

metas norteadoras e desafiadoras para a Faculdade, visando a:

 Garantir que as Questões Avaliatórias contemplem as demandas

institucionais e da comunidade acadêmica;

 Sensibilizar a comunidade acadêmica para a importância da avaliação dos

cursos e programas como instrumento de autoconhecimento e

aperfeiçoamento das ações institucionais;

 Estabelecer com a comunidade externa um monitoramento destas ações já

existentes com vistas às suas repercussões na sociedade;

 Promover a permanente melhoria da qualidade das atividades acadêmicas

dos cursos por meio da análise e da reflexão sobre os dados obtidos nos

processos avaliativos;

 Realizar monitoramento das ações do PDI com vistas ao acompanhamento

das ações e metas estabelecidas pelo mesmo para a Instituição;

 Criar espaços de estudo e discussão do processo de avaliação institucional,

como forma de reafirmar a cultura de avaliação que se quer presente no

ambiente institucional.

Para tal propõe-se fortalecer o Seminário da CPA com a comunidade

acadêmica da IES. Com o Seminário pretende-se criar um espaço permanente de

articulação da comunidade acadêmica por meio de seus membros comprometidos

com a avaliação institucional no âmbito do ensino superior, que deverá

caracterizar-se como uma instância plural fundamentada pela perspectiva de uma

prática avaliativa democrática e emancipatória.

8.3 MONITORAMENTO E REVISÃO DO PDI
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Tendo sido o PDI da FAPAC elaborado com base em metodologias

voltadas à gestão orientada a resultados, é natural que as metas estabelecidas

sejam monitoradas durante e mesmo após a sua vigência. O processo de

acompanhamento e controle do PDI constará de uma autoavaliação institucional,

realizada anualmente, sob a coordenação da CPA, e submetida à apreciação dos

Conselhos Superiores para encaminhamento ao MEC. Esta autoavaliação,

baseada no instrumento de Avaliação Institucional do SINAES, inclui uma

verificação da coerência das políticas e ações institucionais, nas dez dimensões

do instrumento do SINAES, com os objetivos, iniciativas e metas estabelecidas no

PDI vigente. A Tabela 18 mostra a matriz de responsabilidades do monitoramento

e revisão do PDI, com os diversos atores e suas atribuições neste processo:

Tabela 18 – Matriz de Responsabilidades do Monitoramento e Revisão do
PDI
Conselho Superior Como compete ao Conselho Superior

deliberar sobre o PDI, qualquer revisão

deve ser homologada pelo mesmo. Caberá

também ao Conselho Superior apreciar o

relatório anual de autoavaliação

institucional elaborado pela CPA.

Direção Geral É responsável pelo monitoramento das

metas de suas respectivas áreas,

conforme a tabela de indicadores e metas

por objetivo estratégico. Elabora e

acompanha a execução de Planos de

Ações decorrentes das iniciativas do PDI.

Participa da avaliação institucional

conduzida pela CPA. Propõe revisões do

PDI a serem submetidas ao Conselho

Superior.

Comunidades interna e externa Participam da avaliação institucional

conduzida pela CPA.
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Comissão Própria de Avaliação – CPA Segundo o Regimento da CPA: tem por

finalidade a coordenação, condução e

articulação do processo interno de

Avaliação Institucional, de orientação e de

sistematização do processo, de acordo

com o Sistema Nacional de Avaliação da

Educação Superior – SINAES.

9. ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS

A expansão das atividades de ensino e melhoramento da infra-estrutura física
ofertada tem exigido da FAPAC ações, que reflitam e reforcem a qualidade da instituição.
A qualidade estrutural e a qualidade de ensino ofertada estão diretamente ligadas às
necessidades de investimentos financeiros, e estes devem ser constantes.

Os investimentos e as melhorias educacionais demandam de uma forte e sólida
política de financeira, pois é das mensalidades que advêm os recursos financeiros. Uma
forte e sólida política de financeira leva em consideração não somente as negociações
com alunos inadimplentes, mas o contexto do fato em que a prática de negociação é um
constate ato de recuperação de crédito bem como recuperação de alunos que por
motivos decorrentes da situação financeira, resolvem evadir-se da Instituição. Além disso,
uma boa política financeira perpetua um crescimento institucional de forma sustentável,
sólida e uma liquidez financeira confortável para a instituição de forma a garantir sua
estabilidade mercadológica.

Com base nesta necessidade, a Instituição, propõe instituir a eficiência dos
processos de cobrança, reduzindo riscos e perdas decorrentes da inadimplência, atuando
de forma proativa junto aos acadêmicos desta instituição. É de responsabilidade da
Diretoria Administrativa Financeira, elaborar e fazer cumprir alguns critérios e diretrizes
para combater a inadimplência.

A justificativa para a adoção de política institucional de negociação financeira, é
que as instituições particulares de ensino necessitam de um bom gerenciamento
financeiro e econômico como forma de se manter no mercado cada vez mais turbulento e
competitivo com a finalidade de traçar estratégias para manter os investimentos
educacionais, possibilitando também a exploração de oportunidades mercadológicas.

Assim, ao adotar essa prática espera-se contribuir para melhor gerenciamento da
inadimplência da FAPAC, bem como utilizar formas para se captar e manter números de
alunos suficientes para que o ponto de equilíbrio financeiro e econômico eficiente e
eficazmente possa projetar um fluxo de caixa mínimo previsto.

Para delinear a política de negociação a FAPAC, define primeiramente o objetivo da
política de cobrança que é a redução da inadimplência, de forma a equalizar as receitas e
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despesas através da manutenção do ponto de equilíbrio de cada curso, gerando um fluxo
de caixa previsível e confiável.

OBJETIVO:

METAS AÇÕES 2016 2017 2018 2019 2020

Congruir a um único
objetivo a
sustentabilidade
financeira, qualidade
acadêmica e
compromisso social

 Garantir o equilíbrio econômico-finaceiro x x x x x

 Otimizar a distribuição dos recursos
institucionais

x x x x x

 Aperfeiçoar os sistemas que integram o
planejamento, a avaliação e o orçamento

x x x x x
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