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1. INTRODUÇÃO
O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Estácio FMJ, observados os preceitos da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996), está plenamente adequado ao disposto no
Decreto nº 6.303, de 12 de dezembro de 2007, que alterou os dispositivos dos Decretos nos 5.622, de 19
de dezembro de 2005, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e 5.773, de 9 de maio
de 2006, que dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de Instituições
de Educação Superior e Cursos Superiores de Graduação e Sequenciais no Sistema Federal de Ensino.
No presente Documento, a Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte (Estácio FMJ) tem como
proposta fortalecer o seu papel no Ensino Superior do Brasil, através da sua missão articulada à sua área
de atuação, por meio da oferta de cursos de graduação, pós-graduação e extensão, no Município de
Juazeiro do Norte, no Estado do Ceará, conforme a seguir:
“Educar para transformar: Integrar academia e gestão para oferecer uma educação transformadora ao
maior número de pessoas, criando impacto positivo para a sociedade e integrar, na sua circunvizinhança, os
aspectos científicos, culturais, técnicos e filosóficos, formando profissionais generalistas competentes, imbuídos
de espírito ético e humanístico, cientes de sua responsabilidade social no atendimento às demandas das
necessidades básicas da população e de inovação para o desenvolvimento do País.

Para isso, na construção do instrumento, há necessidade de discutir-se a estrutura funcional, as políticas
e os aspectos pedagógicos institucionais, em acordo com a missão, visão e valores definidos, devendo
regularizá-los por meio de documentos institucionais que envolvem a tríade: Ensino, Pesquisa/Educação
Investigativa e a Extensão na IES.
O PDI é um instrumento de planejamento e gestão que considera a identidade da IES, no que diz
respeito à sua filosofia de trabalho, à missão a que se propõe, às estratégias para atingir suas metas e
objetivos, à sua estrutura organizacional, ao Projeto Pedagógico Institucional (PPI) com as diretrizes
pedagógicas que orientam suas ações e as atividades acadêmicas e científicas que desenvolve ou que
pretende desenvolver.
Como um instrumento de gestão flexível, o PDI pauta-se por objetivos e metas e sua elaboração deve
ser de caráter coletivo. Os seus referenciais devem levar em consideração os resultados da avaliação
institucional. Articula-se ao PPI e apresenta necessariamente os seguintes eixos temáticos: perfil
institucional; gestão institucional (organização administrativa, organização e gestão de pessoal, política
de atendimento ao discente); organização acadêmica (organização didático-pedagógica, oferta de
cursos e programas — presenciais e a distância); infraestrutura; aspectos financeiros e orçamentários,
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sustentabilidade econômica; avaliação e acompanhamento do desempenho institucional e cronograma
de execução.
Inserido no PDI, está o Projeto Pedagógico Institucional. O PPI é um instrumento político, filosófico e
teórico-metodológico que norteia as práticas acadêmicas da IES, tendo em vista sua trajetória histórica,
inserção regional, vocação, missão, visão e objetivos gerais e específicos.
O PDI, em consonância com o PPI, deve apresentar a forma como a IES pretende concretizar seu projeto
educacional, definindo as metas a serem alcançadas nos períodos de tempo definidos, e os recursos
humanos e materiais necessários à manutenção e ao desenvolvimento das ações propostas.
A importância desse Documento se dá pela natureza em que ele se “constitui num compromisso com o
Ministério da Educação (MEC), requisito básico nos atos de credenciamento e recredenciamento da IES.
Para garantia de realização de ensino, a legislação associou os processos de reconhecimento e
credenciamento” (VEIGA, 2003). O PDI foi constituído por meio de diagnóstico das necessidades sociais,
políticas, econômicas, culturais e ambientais do Estado do Ceará e mais especificamente de Juazeiro do
Norte e região metropolitana.
O presente documento considera, ainda, a realidade da Instituição, seu trabalho desenvolvido e sua
contribuição para o desenvolvimento da região na qual está inserida.
A construção do PDI Estácio FMJ foi conduzida de forma sistemática e democrática, valorizando a
construção coletiva e a articulação com os diferentes grupos que constituem a comunidade acadêmica
interna e externa, sob a Coordenação da CPA – Comissão Própria de Avaliação.
Este Documento foi construído em consonância com os princípios filosóficos do Decreto nº 6.303, de 12
de dezembro de 2007, cujos conteúdos estão dispostos nos capítulos apresentados a seguir.

2. PERFIL INSTITUCIONAL: MISSÃO, OBJETIVOS E METAS

2.1. Breve Histórico e Desenvolvimento da Instituição
Em 1968, a Câmara de Vereadores do município de Juazeiro do Norte, interior do estado do Ceará,
aprovou uma Lei para a criação de uma Faculdade de Medicina. O Projeto, à época liderado pelo então
prefeito municipal, o médico José Mauro Castelo Branco Sampaio, conhecido como Dr. Mauro Sampaio,
não encontrou respaldo em instâncias superiores e foi arquivado.
Em 1998, o Dr. Mauro Sampaio, novamente à frente da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte,
juntamente com o médico Almirante Ernani Vitorino Aboim Silva, reativou o sonho da criação de uma
11

Faculdade de Medicina, no interior do Ceará. A proposta da interiorização da medicina encontrou o
apoio do Conselheiro Antônio Carlile Holanda Lavor, médico voltado para as causas da saúde
comunitária, um dos fundadores do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde do Ceará – COSEMS.
Graças a este importante apoio, e com a reformulação do currículo acadêmico, com o objetivo de
formar profissionais para atuar no Sistema Único de Saúde, em especial na atenção primária à Saúde,
novo projeto de criação de uma Faculdade de Medicina foi apresentado, com Missão em consonância
com as necessidades de saúde da Região Nordeste e, em especial, as do Cariri.
Após estudo das condições geográficas do município, do perfil socioeconômico e da demanda da
comunidade pelo ensino na área médica, a FACULDADE DE MEDICINA DE JUAZEIRO DO NORTE foi criada
através da Lei Municipal n° 2.315 de 12/08/98, sendo, em seguida, aprovada pelo Conselho Estadual de
Saúde e autorizada pelo Ministério de Educação, através da Portaria nº 1.337 de 24 de agosto de 2000.
O início de suas atividades se deu em 25 de outubro de 2000, sob a direção do Professor Dr. José Afonso
Bruno, com uma turma de 50 alunos e um quadro docente de 15 professores. Em 2008, a FMJ foi
incorporada à Estácio Participações e teve a alteração de denominação através da Portaria Nº 1.925 de
19/11/2010, da Secretaria de Educação Superior.
Em 2010, a FMJ passa a ser Mantida da IREP Sociedade de Ensino Superior, Médio e Fundamental LTDA,
através da Portaria nº 1.925 de 19 de novembro de 2010, e passa a ser chamada de FACULDADE DE
MEDICINA ESTÁCIO DE JUAZEIRO DO NORTE – FMJ.
Os idealizadores da Estácio FMJ definiram uma Faculdade de Medicina na qual os objetivos e o perfil do
médico a ser formado estabelecessem uma correlação entre o proposto e o Sistema de Saúde vigente
na Região e no País, obedecendo às tendências apontadas pela Comissão Interinstitucional Nacional de
Avaliação do Ensino Médico (CINAEM). O Plano ora apresentado está norteado por esta premissa e
fundamentado nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação de Medicina, instituída pela
Resolução CNE/CES Nº 7, de 04 de novembro de 2001, tendo sido elaborado por uma Comissão
composta por professores, alunos, coordenador do Curso, funcionários técnico-administrativos e
Comissão Própria de Avaliação.
Ao longo dos anos a Instituição vem sendo avaliada dentre dos processos gerenciados pelo Ministério da
Educação (MEC). Até o momento da elaboração deste PDI apenas o curso de Medicina havia passado
por processos de avaliação, reconhecimento e renovação de reconhecimento, tendo como resultado do
último processo um Conceito Preliminar de Curso (CPC) 2, uma vez que apenas o curso de Medicina
passou por avaliação resultou em um valor de Índice Geral de Curso (IGC) de 2, com obtenção de
conceito 3 no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) (Port. 599 de 17/12/14).
Ciente da sua responsabilidade social, a Estácio FMJ tem por finalidade 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.
A Estácio FMJ busca a excelência do seu processo educacional quando oferece, com base na análise de
cenários futuros, e de acordo com as necessidades locais, cursos na área da saúde, e futuramente outras
áreas, cursos de pós-graduação, atividades de extensão e projetos de pesquisa, que são essenciais para
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a formação de um novo profissional, capaz de atuar no mercado de trabalho de forma criativa e
competente.

2.2. - Inserção Regional
A Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte está inserida no sul do Estado do Ceará, mais
concretamente no Vale do Cariri, vale este que se estende por vários estados nordestinos – Piauí,
Pernambuco, Paraíba e Bahia. No Cariri cearense, em 29 de junho de 2009, foi criada a Região
Metropolitana do Cariri-RMC, que surgiu a partir da conurbação entre os municípios de Crato, Juazeiro
do Norte e Barbalha, denominada Crajubar. Somando-se a eles, foram incluídas nessa RMC as cidades
situadas no Cariri Cearense: Caririaçu, Farias Brito, Missão Velha, Jardim, Nova Olinda e Santana do
Cariri.
As cidades de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha – Triângulo CRAJUBAR - distam apenas 10 km entre
elas, e estão equidistantes 500 a 600 km das capitais nordestinas, caracterizando um importante centro
geográfico e de desenvolvimento do nordeste brasileiro.

Figura 1 - Posição de do município de Juazeiro do Norte em relação às demais capitais do Nordeste
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Da RMC, Juazeiro do Norte, cidade onde a Estácio FMJ tem seu locus, é a que exerce maior influência
em toda região Nordeste. Desde a sua fundação vem se firmando como um pólo civilizacional
principalmente quando se tornou alvo de um movimento sempre crescente de romeiros que afluem de
todas as partes do Brasil por causa da devoção ao Padre Cícero Romão Baptista. A cidade constituiu-se
sobre a riqueza trazida por esses peregrinos. O comércio, a indústria e os serviços desenvolveram-se
para atender a demanda desses “clientes/romeiros” que, hoje, perfazem quase 3 milhões de pessoas
por ano. Muitos deles permaneceram e se estabeleceram na terra por eles considerada sagrada.
A cidade, então, obrigou-se a se desenvolver ainda mais, tornando-se um polo comercial, industrial, de
saúde e educação no interior do Nordeste. A influência em termos civilizacionais para toda região
nordestina fica evidente a partir do ir e vir desses homens e mulheres que encontram em Juazeiro do
Norte, o desenvolvimento sócio-econômico e educacional, referência atual no Nordeste.
Apenas como indicador da RMC, apresenta-se o quadro abaixo com a área geográfica, a população, o
Índice de Desenvolvimento Humano-IDH e o Produto Interno Bruto-PIB onde as três principais cidades.
Município

Área (Km2)

População1

IDH2

PIB3 (R$)

Barbalha

569,508

58.347

0,683

504.630,00

Caririaçu

623,564

26.840

0,578

105.973,00

Crato

1.176,467

127.657

0,713

1.001.915,00

Farias Brito

503,622

18.937

0,633

81.091,00

Jardim

552,424

27.069

0,614

110.781,00

Juazeiro do Norte

248,832

263.704

0,694

2.354.692,00

Missão Velha

645,703

35.150

0,622

161.191,00

Nova Olinda

284,401

15.048

0,625

70.527,00

1

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais.
NOTA: Estimativas da população residente com data de referência 01 de julho de 2014 publicada no Diário Oficial da União
em 28/08/2014.
2
Fonte: Atlas Brasil 2013 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.
3
PIB a preços correntes. Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e
Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA.
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Santana do Cariri

855,563

17.457

0,612

75.565,00

TOTAL

5.460,084

590.209

-

4.466.365

Quadro 1 - Região metropolitana do Cariri

Juazeiro do Norte é o menor município, com somente 248,832 Km², porém o mais populoso com
263.704 habitantes e o maior PIB da região. É a segunda cidade do Estado do Ceará, perdendo apenas
para a capital Fortaleza.
A expansão da Estácio FMJ segue o crescimento do Estado do Ceará, que vem, nos últimos dez anos,
apresentando crescimento no seu PIB que é maior do Nordeste e o nono do Brasil. Os dados sobre o
Produto Interno Bruto-PIB do Brasil, divulgados recentemente pelo IBGE, indicam que a economia
brasileira cresceu a uma taxa média anual de 6,9%, no período de 2001 a 2014, obtendo o segundo pior
resultado no ano de 2014, com a marca de 0,1% de crescimento. Mesmo em um ano de forte crise
mundial, enquanto o Brasil perdeu 0,2%, em 2009, a economia cearense fechou o ano de 2009 com um
crescimento de 3,1%, sobre 2008, no Produto Interno Bruto-PIB a preços de mercado, ou seja, a
economia contabilizada com a inclusão dos impostos líquidos dos subsídios. Apesar do quadro
econômico nacional apresentado, ao final do ano de 2014 o Ceará apresenta um crescimento de 4,36%
em seu PIB , particularmente impulsionados pelos setores do Agronegócio e de Serviços.
Com os resultados do PIB de 2014, o Ceará se consagra como o quarto maior volume de investimentos
do País, com R$ 16,8 bilhões, ficando atrás somente de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
As ações de saneamento das finanças públicas, a recuperação da capacidade de geração de poupança e
de investimentos do Estado e a aplicação de recursos internacionais em setores estratégicos da
economia cearense também contribuíram para esse crescimento.
Ao lado disso, os governos perseguiram a estratégia de deslocar o eixo dinâmico da economia, antes
concentrado nos setores agropecuário e serviços tradicionais, para os setores e segmentos da
agropecuária, indústria e serviços que ofereçam bens e serviços com valor agregado mais elevado. O
resultado desta ação se reflete diretamente no Setor de Serviços, que em 2014 teve participação
expressiva na economia cearense.
Alguns dos resultados dessa estratégia foram a diversificação e modernização da estrutura produtiva, a
emergência de novos segmentos produtivos, especialmente na agricultura irrigada e na tecnologia de
informação, e o adensamento e renovação de setores como o couro-calçadista, têxtil, confecções e
turismo .
Essa estratégia exigiu o aumento do grau e da qualidade de inserção da economia e sociedade
cearenses nos contextos nacional e internacional, aumentando sua parcela na renda nacional e
ocupando lugares de destaque no universo dos indicadores sociais. Tais indicadores, por sua vez,
sinalizam a necessidade de fortalecimento das organizações e o aperfeiçoamento da formação dos
profissionais que irão trabalhar com elas.
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Não é por outro motivo que a política de desenvolvimento econômico do Estado do Ceará indica, no
contexto de seus temas estratégicos, o desenvolvimento humano, que reforça os aspectos mais
diretamente ligados ao desenvolvimento econômico, que são a educação formal e a educação
profissional.
A educação formal envolvendo a família e as instituições de ensino constroem os valores e princípios
éticos e proporciona o conhecimento básico e especializado necessários ao crescimento individual na
vida pessoal, social e produtiva dos indivíduos.
A educação profissional permite aos indivíduos as condições para o acesso ao emprego e às
oportunidades proporcionadas pelo desenvolvimento, ao mesmo tempo em que eleva a produtividade e
a eficiência do sistema. Está direcionada para o atendimento das demandas presentes no mercado, para
as demandas futuras decorrentes deste e da implantação de empreendimentos incentivados pelas
políticas públicas e da promoção de habilidades e talentos de aplicação em múltiplas oportunidades de
emprego e trabalho, tendo como base a disseminação da cultura empreendedora.
Percebe-se, no Cariri, o esforço que é despendido na educação de profissionais para suprir a carência de
conhecimentos e habilidades necessários à gestão das organizações nesse cenário projetado.
A FACULDADE DE MEDICINA ESTÁCIO DE JUAZEIRO DO NORTE, por sua atuação na área
educacional, se insere no projeto de desenvolvimento sustentável do Estado do Ceará e seguindo a
tendência evolutiva local, planeja ampliar a oferta de vagas e programas voltados para a demanda em
saúde da Região.
É uma das instituições fundadoras do Polo de Educação Permanente em Saúde do Cariri, com
sede no Crato-CE e faz parte da RENASF – Rede Nordeste de Formação em Saúde da Família, em
parceria com a Fundação Oswaldo Cruz–Fiocruz e com outras Instituições de Ensino Superior da Região
Nordeste, objetivando manter um processo de educação permanente, com produção de conhecimento
científico, tecnológico e de inovação na área de Saúde da Família na Região Nordeste.
Os quatro cursos de graduação (Enfermagem, Farmácia Fisioterapia e Medicina) da Estácio FMJ estão
adequados para que possam capacitar profissionais para as instituições e serviços de saúde, que
alavancam o crescimento da Região Nordeste e Caririense. Dentro deste contexto, a Estácio FMJ propõe
a ampliação do seu quadro de cursos superiores na região, com vistas à consolidação do
desenvolvimento regional.

2.3. – Missão
A missão da Estácio FMJ está articulada à sua área de atuação, por meio da oferta de cursos de
graduação, pós-graduação e extensão, no Município de Juazeiro do Norte, no Estado do Ceará,
conforme declarada a seguir:
“Educar para transformar: Integrar academia e gestão para oferecer uma educação transformadora ao maior
número de pessoas, criando impacto positivo para a sociedade e integrar, na sua circunvizinhança, os aspectos
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científicos, culturais, técnicos e filosóficos, formando profissionais generalistas competentes, imbuídos de espírito
ético e humanístico, cientes de sua responsabilidade social no atendimento às demandas das necessidades
básicas da população e de inovação para o desenvolvimento do País.

2.4. - Finalidades e Princípios
Visando atender à Missão da IES, faz-se necessário assumir compromissos que norteiem o
gerenciamento das atividades acadêmicas e administrativas da Estácio FMJ, conforme a seguir:
-

-

-

-

-

-

-

Promover a interatividade harmônica entre os órgãos administrativos e colegiados, oferecendo
qualidade e excelência no desenvolvimento de Ensino, Pesquisa e Extensão, para atender às
necessidades da sociedade na qual a IES está inserida.
Cumprir os princípios constitucionais que têm por finalidade o pleno desenvolvimento do educando,
seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, a igualdade de
condições para o acesso e permanência com liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o
pensamento, a arte e o saber; o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; a garantia de
padrão de qualidade; a valorização da experiência extraescolar com vinculação entre a educação
acadêmica, o trabalho e as práticas sociais.
Corroborar as finalidades da educação superior de estimular a produção científica, o
desenvolvimento científico e o pensamento reflexivo.
Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação, promover a divulgação dos conhecimentos, suscitar
o desejo permanente de aperfeiçoamento, promover a extensão a todo o universo de pessoas
interessadas em estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, além de formar
profissionais para as diversas áreas do mercado de trabalho (art. 43 da Lei 9394/96).
Promover um ambiente salutar e agradável de trabalho para os profissionais que compõem o Corpo
Docente e Corpo Técnico-administrativo da Instituição, oferecendo condições laborativas dignas e
estimulantes para que todos vislumbrem atingir metas pessoais através da obtenção de objetivos
organizacionais.
Implementar padrões de excelência na organização através do estímulo à qualificação permanente
dos seus recursos humanos, da eficiência dos processos internos e do acompanhamento tecnológico
dos recursos de trabalho.
Contribuir com o avanço socioeconômico do estado do Ceará, não apenas com a qualificação de
profissionais aptos ao ingresso no mercado de trabalho, mas também com ações solidárias que
objetivem direta ou indiretamente uma maior qualidade de vida à população local.
Dotar a Instituição de mecanismos periódicos de avaliação da qualidade do serviço educacional, bem
como garantir a sua implementação, o processamento dos dados e a tomada de ações preventivas e
corretivas.
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2.5 – Valores


Foco no Aluno - O aluno é nossa razão de ser.



Gente & Meritocracia - Valorizamos e reconhecemos o mérito do maior ativo que possuímos: nossa gente.



Inovação - Devemos criar e ousar sempre.



Simplicidade - Devemos ser simples para sermos ágeis e austeros.



Resultado - Perseguimos resultados extraordinários com paixão e método, agindo sempre como "donos".



Ética - Não toleramos desvios de conduta.



Excelência - Perseguimos a excelência na prestação de serviços dentro e fora da sala de aula.



Hospitalidade - Tratamos as pessoas como gostamos de ser tratados.

2.6. Objetivos e Metas Institucionais
Com base nos objetivos institucionais expressos em seu Regimento Geral e focados em manter a Faculdade
nos rumos estabelecidos em sua Missão, apresentamos a descrição das metas e os objetivos da Faculdade
de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte em sua área de atuação acadêmica.

2.6.1. Descrição dos objetivos e estabelecimento das metas

Objetivos institucionais
 Promover o desenvolvimento das ciências e das técnicas nos diversos campos de conhecimento,
constituindo-se em uma Instituição de Ensino Superior de referência na, já consolidada área da
Saúde, e nas demais áreas, reconhecida pela excelência na formação de profissionais de nível
superior e de pós-graduação que sejam competentes, éticos e responsáveis, de forma a contribuir
com as necessidades da sociedade contemporânea.
Os objetivos específicos são:
 Formar profissionais nas diferentes áreas da educação superior, aptos para a inserção e a
participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, através da oferta de ensino de qualidade
para o desenvolvimento das habilidades e competências necessárias à formação do egresso
pretendido;
 Colaborar na formação continuada dos profissionais através da oferta de cursos de pós-graduação,
extensão e cursos livres;
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 Estimular a investigação científica, através de políticas internas de incentivos a docentes e discentes,
visando ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia e, deste modo, desenvolver o entendimento
do homem e do meio em que vive;
 Estimular a criação e promover a divulgação de conhecimentos culturais, através da participação em
eventos internos e externos;
 Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e
regionais, através das discussões em sala de aula e prestar serviços especializados à comunidade,
estabelecendo uma relação de reciprocidade através da troca de experiências e saberes;
 Promover a Extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das conquistas,
conhecimentos e benefícios gerados na Instituição;
 Oferecer apoio psicopedagógico a todos os docentes e discentes da Estácio FMJ, através do Núcleo
de Apoio Psicopedagógico.
 Viabilizar a divulgação da produção acadêmica para as instituições de ensino e assistência à Saúde
da Região do Cariri, através da Semana de Iniciação Científica da Instituição e demais eventos
internos, assim como, através do incentivo à apresentação da produção científica em eventos
regionais e nacionais.
 Avaliar semestralmente o Plano de Desenvolvimento Institucional, através de reuniões específicas,
com a participação dos Gestores da IES, da CPA, dos coordenadores, professores, funcionários e
alunos;
 Avaliar semestralmente o desenvolvimento do projeto acadêmico em suas diversas manifestações:
Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão, através de reuniões com a participação dos Gestores, da CPA,
dos coordenadores, professores, funcionários e alunos da IES.
A IES projetou as seguintes metas:
 Realizar, nos próximos cinco anos, Projetos de Extensão envolvendo as cinco grandes áreas da
Enfermagem – Enfermagem médico-cirúrgica, enfermagem obstétrica, enfermagem pediátrica,
enfermagem de saúde pública e enfermagem de doenças contagiosas, de forma integrada com as
demais disciplinas do curso;
 Realizar, nos próximos cinco anos, Projetos de Extensão envolvendo as três grandes áreas da
Farmácia – Medicamentos, Alimentos e Análises Clínicas, de forma integrada com as demais
disciplinas do curso;
 Realizar, nos próximos cinco anos, Projetos de Extensão envolvendo as áreas da Fisioterapia de
forma integrada com as demais disciplinas do curso;
 Realizar, nos próximos cinco anos, Projetos de Extensão envolvendo as cinco grandes áreas da
Medicina – Clínica Médica, Cirurgia, Saúde Materno Infantil, e Medicina de Família e Comunidade,
Sistemas Organicos Integradosde forma integrada com as demais disciplinas do curso;
 Alcançar, nos próximos cinco anos, 30% de participação dos professores e alunos nos Projetos de
Extensão da Faculdade;
 Aumentar a oferta de cursos de Extensão, incluindo cursos de Didática do Ensino Superior;
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 Ampliar a participação dos alunos, em 20%, em atividades voluntárias tanto dos setores públicos de
saúde e de educação quanto das ações propostas pela sociedade civil organizada nos quatro cursos
da IES;
 Estimular maior participação do corpo docente em Projetos de Pesquisa.
 Aumentar a participação interna nos Programas de Iniciação Científica e Monitoria;
 Divulgar os trabalhos de Iniciação Científica e de Pesquisa de docentes e discentes, através de
eventos e publicações especializadas;
 Garantir a produção científica da comunidade acadêmica e incentivar sua divulgação no âmbito
local, nacional e internacional;
 Ser referência para a comunidade científica e gestora de saúde local e regional na produção do
conhecimento, através de trabalhos monográficos e/ou de pesquisas;
 Aumentar a oferta de cursos de Pós-Graduação;
 Manter atualizado e funcionando, nos próximos 5 anos, o Programa de Residência Médica (pósgraduação) nas áreas de Pediatria, Clínica Médica, Cirurgia Geral, Ginecologia e Obstetrícia e
Medicina de Família e Comunidade;
 Ofertar Curso de Mestrado Profissionalizante através da Rede Nacional de Formação em Saúde da
Família – RENASF;
 Ampliar parcerias para ofertar cursos stricto sensu já ofertados em outras unidades da Estácio,
envolvendo docentes da Estácio FMJ;
 Ampliar, nos próximos 5 anos, para 40% dos docentes com Mestrado e 30% de docentes com
formação em Doutorado;
 Implantar, pelo menos, dois novos cursos de graduação na área da saúde nos próximos cinco anos;
 Firmar e manter convênios de cooperação técnica com as seguintes instituições:
 Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte
 Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte
 Secretaria de Estado da Saúde do Ceará
 Universidade Federal do Ceará - UFC
 Universidade Federal do Cariri – UFCA
 Escola de Saúde Pública do Ceará
 Universidade Estadual do Ceará – UECE
 Universidade Regional do Cariri – URCA
 Secretarias Municipais de Saúde dos demais municípios da Região
 Rede Nacional de Formação em Saúde da Família – RENASF
 Fundação Oswaldo Cruz-Fiocruz
 Prefeitura Municipal de Barbalha
 Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo
 Hospital Geral de Brejo Santo
 Hospital Regional do Cariri
ESTRATÉGIAS
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 Incentivo, através de bolsas para os discentes, para elaboração e participação ativa de projetos de
extensão visando ações voluntariadas nos setores públicos de educação e saúde;
 Incentivo, através de bolsas para os discentes, para participação de projetos de pesquisa na
instituição;
 Incentivo, através de pagamento de inscrição em eventos científicos, para discentes e docentes cujo
trabalho de extensão ou pesquisa for aceito para apresentação, tendo vistas para a divulgação da
produção científica da IES em âmbito regional e nacional;
 Estabelecimento de metas de oferta e manutenção de cursos para as coordenações dos núcleos de
extensão, pesquisa e pós-graduação, incluindo o Programa de Residência Médica;
 Estabelecimento de metas e critérios para a gerência acadêmica, para a oferta de novos cursos de
graduação na IES;
 Contato constante da Direção da IES com as principais autoridades locais e regionais para garantir a
cooperação técnica entre instituições através de convênios.

2.6.1.1 Metas para o corpo docente

A FACULDADE DE MEDICINA ESTÁCIO DE JUAZEIRO DO NORTE pretende adequar o corpo docente às suas
necessidades, buscando atingir as seguintes metas:
 Ampliar em mais 30% a contratação de docentes provenientes de Programas Stricto e Lato
Sensu;
 Ampliar o regime de dedicação docente em mais 10%.
A Direção da FACULDADE DE MEDICINA ESTÁCIO DE JUAZEIRO DO NORTE acredita que o corpo docente
é o instrumento mais importante no processo ensino-aprendizagem. Por esta razão, o seu corpo docente é
formado por profissionais titulados e com experiência profissional acadêmica no campo da Saúde, para
serem mediadores da formação do aluno e o seu futuro campo de trabalho.
ESTRATÉGIAS
 Consolidação do Plano de Carreira Docente;
 Implantação do Plano de Capacitação Docente, com a oferta de programas de capacitação
pedagógica, orientados pelos resultados de avaliação docente/discente e pelas necessidades do
profissional da saúde;
 Apoio às iniciativas de ingresso e progressão em programas de pós-graduação Stricto e Lato Sensu,
assim como a participação em congressos, simpósios, treinamentos;
 Incentivo à elaboração de artigos científicos e a participação em grupos de pesquisa,
proporcionando uma maior integração entre o docente e a sociedade onde está inserido,
oferecendo assim a ambos a oportunidade de crescimento com uma relação baseada na troca de
conhecimentos e de diferentes culturas.
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2.6.1.2 Metas para extensão e formação complementar

Promover a qualidade das atividades de extensão, articulando-as com o ensino e a pesquisa na Instituição.
ESTRATÉGIAS
 Estabelecimento e divulgação de uma política de Extensão da Instituição, por meio de
seminários, palestras e informativos;
 Desenvolvimento de Programas de Extensão na comunidade acadêmica através de parcerias
com organizações públicas e privadas;
 Interação da comunidade acadêmica com a comunidade externa na região através da Extensão;
 Interdisciplinaridade entre os Projetos de Extensão através da integração entre os docentes
coordenadores dos projetos;

2.6.1.3 Metas para infraestrutura física e recursos tecnológicos

Elaborar um plano de informática, levando em consideração os projetos pedagógicos dos cursos de
graduação já existentes e dos futuros cursos, e a renovação de softwares e hardwares.
ESTRATÉGIAS
 Aumento da disponibilidade de todos os laboratórios da IES para atendimento das especificidades
dos cursos e desenvolvimento de projetos;
 Aquisição de recursos e tecnologias (como softwares para auxiliar nos conteúdos programáticos
das disciplinas, ou materiais como manequins específicos para treinamento na área da saúde e
outros equipamentos imprescindíveis para uma formação de qualidade para os novos profissionais
nas diversas áreas), que contribuam para melhorar a qualidade das aulas e demais atividades;
 Manutenção da qualidade nos espaços físicos destinados aos laboratórios (limpeza, circulação
adequada e acessibilidade);
 Disponibilidade de materiais e reagentes utilizados nos projetos de extensão e pesquisa;
 Manutenção das relações de cooperação e colaboração com profissionais de reconhecida
experiência na utilização e exploração de laboratórios e equipamentos similares aos que existirem
na Instituição, com vistas à constante melhoria do processo ensino-aprendizagem;
 Melhoria e manutenção das instalações da Instituição possibilitando o bem-estar ao público
interno, como climatização de ambientes, boa iluminação e áreas de lazer;
 Viabilização de novas salas de aula com vistas a atender a demanada dos cursos novos a serem
implantados na Faculdade;
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 Ampliação do espaço físico da Biblioteca, visando ao acompanhamento do crescimento da
Instituição.

2.6.1.4 Metas para o ensino de graduação

Acompanhar o desenvolvimento do processo qualitativo dos cursos de graduação, tornando-os integrados
às necessidades da sociedade contemporânea.
ESTRATÉGIAS
 Realização permanente da caracterização das necessidades acadêmicas através de reuniões da
Coordenação dos Cursos com a representação estudantil e através das autoavaliações;
 Acompanhamento sistemático pela coordenação dos cursos do desempenho discente;
 Revisão do projeto pedagógico dos cursos de graduação acompanhando as mudanças oriundas
do MEC e das tendências e demandas do mercado profissional;
 Melhoria do desempenho didático do corpo de professores através da oferta de cursos de
capacitação relacionados à docência do ensino superior;
 Avaliação da real melhoria do desempenho didático dos professores através da autoavaliação
institucional;
 Incentivo ao desenvolvimento de metodologias de ensino inovadoras que favoreçam o processo
educacional de forma a ampliar a capacidade de análise e de intervenção dos alunos em distintos
planos da vida social;
 Análise das demandas sociais, com vistas à expansão de novos cursos e vagas;
 Avaliação permanente dos Projetos Pedagógicos dos Cursos, das avaliações de condições de
oferta pelos coordenadores dos cursos, avaliação permanente dos processos de reconhecimento
pela área regulatória da IES e, também, do Exame Nacional de Cursos para mudanças qualitativas
em todas as dimensões dos cursos;
 Realização sistemática e permanente da Avaliação Institucional como fonte de informação geral
da IES para o (re)planejamento e evolução institucional, visando garantir o cumprimento da sua
Missão.

2.6.1.5 Metas para o internato

No Curso de Medicina, a partir do quarto ano, o acadêmico é inserido no Internato Médico com atividades
que desenvolvem o treinamento prático intensivo em pacientes nos níveis de atenção primário, secundário
e terciário. A participação efetiva do aluno se dá nas áreas ambulatoriais secundárias e terciárias, dentro
dos hospitais nas enfermarias, centro cirúrgico e obstétrico, sala de parto e emergência, e na comunidade,
tendo como pressuposto básico a Estratégia da Saúde da Família-ESF. Durante o Curso de Medicina, o
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Internato Médico tem como meta aprimorar a prática médica, permitindo ao aluno a fundamentação dos
conhecimentos adquiridos, e capacitar o estudante para tomada de decisões. O internato médico também
tem como meta estimular o futuro profissional a desenvolver ações de prevenção, promoção e reabilitação
da saúde, tanto individual como coletiva.
ESTRATÉGIAS
 Acompanhamento do aprendizado do aluno pelas coordenações dos cursos, obedecendo ao grau de
complexidade crescente, capacitando-o a tomar decisões e a participar, de forma efetiva e decisória
nos atendimentos, sob supervisão direta de docentes e profissionais habilitados a atuar como
auxiliares no ensino (preceptores);
 Ênfase nas dimensões éticas e humanísticas do atendimento em saúde, fazendo com que o aluno
reconheça valores e princípios que norteiam a relação profissional-paciente.

2.6.1.6 Metas para o ensino de pós-graduação

Fortalecer o desenvolvimento do processo qualitativo dos cursos de pós-graduação.
ESTRATÉGIAS
 Ampliação da oferta de cursos de pós-graduação Lato Sensu para pelo menos um por ano, como
mecanismo de capacitação interna e externa, institucional e socialmente relevante;
 Desenvolvimento permanente da avaliação institucional, como fonte de informações para o
aprimoramento do ensino de pós-graduação;
 Avaliação permanente dos Projetos Pedagógicos de cada curso através de seus coordenadores e
dos núcleos docente estruturante, com vistas a adequação dos cursos às diretrizes do MEC e
tendências mercadológicas;
 Incentivo, por meio de publicações institucionais, à produção científica de professores e alunos
da pós-graduação;
 Incentivo acadêmico e financeiro à participação de docentes em importantes eventos das
respectivas áreas de cada curso;
 Manutenção da articulação entre o ensino de graduação, pesquisa e extensão através de
encontros para discussão e integração entre os professores coordenadores dos projetos e dos
cursos;
 Estímulo, por meio de publicações institucionais e através da criação de Revista Eletrônica, à
produção científica de professores e alunos.

2.6.1.7 Metas para o Projeto Pedagógico Institucional
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Garantir o padrão de qualidade na organização e gerenciamento das atividades didático-pedagógicas da
Instituição.
ESTRATÉGIAS
 Sistematização das atividades pedagógicas e científicas através da elaboração de cronograma
específico e garantia do cumprimento do mesmo, através de encontros para discussão e
acompanhamento das ações pela equipe gestora da IES;
 Melhorias na formação do corpo docente através de atividades de formação pedagógica, como
o Programa de Incentivo à Qualidade Docente - PIQ;
 Desenvolvimento de mecanismos e ações de integração com o Ensino Médio, articulando-os
com os órgãos normativos dos sistemas de ensino, ao deliberar sobre critérios e normas de
seleção e admissão de alunos para o ensino superior;
 Integração da comunidade acadêmica com as diversas áreas do conhecimento e setores
institucionais, através da realização da Semana de Iniciação Científica dos cursos de graduação,
extensão e pós-graduação.
2.6.1.8 Metas para a Biblioteca
Atualizar e adequar em mais de 90% o acervo bibliográfico da Instituição às necessidades dos cursos.
ESTRATÉGIAS
 Ampliação dos serviços oferecidos pela Biblioteca, ao público interno e à comunidade, através da
disponibilidade do acervo físico e do uso de computadores da sala de consulta da biblioteca;
 Avaliação contínua do acervo bibliográfico pelas coordenações dos cursos, em harmonia com a
bibliotecária, e avaliação do desempenho qualitativo do sistema da biblioteca através da
autoavaliação institucional;
 Realizar convênios com instituições culturais e artísticas da região;
 Realizar eventos culturais e artísticos abertos à comunidade;

2.6.1.9 Metas para pesquisa

Incentivar a pesquisa científica, envolvendo e comprometendo os alunos com a busca do conhecimento
sistematizado para embasar a sua formação mediante a participação em projetos de pesquisa.
ESTRATÉGIAS
 Elaboração de eventos científicos, nos quais os participantes da comunidade acadêmica
apresentem seus trabalhos de iniciação à pesquisa;
 Ênfase no reconhecimento interno e externo dos trabalhos realizados na instituição através de
premiação na Semana de Iniciação Científica da Faculdade;
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 Parcerias com entidades ou organizações empresariais, públicas ou privadas para garantir a
aplicabilidade dos resultados científicos;
 Realização de convênios de colaboração científica com entidades nacionais e internacionais;
 Definição de critérios para alocação de recursos institucionais de apoio à pesquisa incentivando a
produção científica.
 Levantamento sobre os principais problemas regionais de interesse à pesquisa ou estudos
científicos.
2.6.1.10 Metas para a avaliação externa

Melhorar o desempenho da Instituição, dos cursos e dos alunos, nas avaliações do MEC, aumentando a
credibilidade institucional.
ESTRATÉGIAS
 Utilização permanente dos dados das avaliações internas, articulando-os aos da avaliação
externa para a identificação das potencialidades e, principalmente, das fragilidades da
IES, com vistas ao planejamento de ações de melhoria
 Proporcionar atividades integradas entre os alunos / disciplinas para auxiliar no
desenvolvimento do raciocínio e consequente melhora do desempenho destes alunos nas
avaliações do Enade.
 Manutenção de contato permanente e sistemático com os ex-alunos para conhecer seu
campo de estágio e de trabalho, através, entre outros meios, através do Espaço Estagio e
Empregos (E3).
 Realização de atividades de marketing institucional que contribuam para o melhoramento
da imagem institucional.

2.6.1.11 Metas para a gestão institucional, administrativa, financeira e acadêmica

Instituir a responsabilidade participativa como forma da gestão institucional.
ESTRATÉGIAS
 Aperfeiçoamento do sistema de gestão por objetivos;
 Consolidação da gestão dos órgãos colegiados de administração;
 Manutenção do funcionamento adequado dos órgãos colegiados superiores, intermediários e
básicos;
 Instituição, como metodologia da cultura organizacional de responsabilidade participativa, a
prestação periódica de contas;
 Acompanhamento do desenvolvimento das metas, estratégias, objetivos, ações propostas no
PDI, visando sua consolidação;
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Aplicação do modelo de gestão à vista, incentivando a participação ativa.
 Incentivo do estudo e aperfeiçoamento das práticas de gestão pelos colaboradores.


2.6.1.12 Metas para o corpo técnico-administrativo

Incentivar a permanência e eficiência, no campo de trabalho, do pessoal técnico-administrativo.
ESTRATÉGIAS
 Expansão quantitativa do quadro de pessoal técnico-administrativo com equipe
multidisciplinar, de acordo com as demandas da Instituição;
 Manutenção de concursos como forma de ingresso no quadro de funcionários da
Instituição;
 Execução e desenvolvimento do Plano de Cargos e Salários do Pessoal TécnicoAdministrativo;
Atualização constante do corpo técnico-administrativo, através de treinamentos e capacitações.

2.7 - Áreas (s) de Atuação Acadêmica
A FACULDADE DE MEDICINA ESTÁCIO DE JUAZEIRO DO NORTE defende como política fundamental que
Ensino, Pesquisa e Extensão constituem aspectos indissociáveis do fazer acadêmico.
A atenção especial ao Ensino é efetivada por meio de um programa da capacitação de seus docentes
desenvolvido e acompanhado pelo Núcleo de Apoio Psico-pedagógico – NAP em parceria com o Núcleo de
Extensão – NEX e o Núcleo de Pós-Graduação e Pesquisa – NUPPE. Este processo oferta serviços diversos:
Cursos e eventos destinados aos professores, com a finalidade de reciclagem e atualização desenvolvidas
pelo NAP, NUPPE e NEX;
Aquisição de acervo de material relacionado ao processo de ensino-aprendizagem para a biblioteca;
Consolidação da monitoria na graduação e na pós-graduação;
Oferta de atividades, cursos e eventos dentro de Tópicos Emergentes: ética, cidadania, meio ambiente e
desenvolvimento sustentável.
Atualmente, a Estácio FMJ oferta os cursos de Graduação em Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e
Medicina, oferecidos na modalidade de ensino presencial, semestral. A admissão aos curso é feita através
de classificação em processo seletivo de concurso vestibular e processo seletivo para alunos transferidos e
destina-se à formação acadêmica e profissional em nível superior, que confere, respectivamente, os
diplomas com grau de bacharel “Enfermeiro”, “Farmacêutico”, “Fisioterapeuta” e “Médico”.
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Curso de Graduação

Medicina

Habilitação

Médico

Ato Legal
Autorização

Portaria Ministerial nº 1.337, de 24 de
agosto de 2000 DOU 165 E Seção 1
Página 51 de 25 de agosto de 2000

Data da Publicação

24 de agosto de 2000

Ato Legal

Portaria Ministerial nº 1.090 de 26 de
maio de 2006, DOU nº 101 Seção 1
página 20 de 29 de maio de 2006

Data da Publicação

26 de maio de 2006

Reconhecimento

Número de vagas

100

Duração em semestres

12

Período

Diurno

Renovação do reconhecimento

Portaria Ministerial nº 1554 de 20 DE
outubro de 2009, DOU nº 201 Seção 1
Página 10 de 21 de outubro de 2009.

Data da publicação

20 de outubro de 2009

Curso de Graduação

Farmácia

Habilitação

Farmacêutico

Ato Legal
Autorização

Portaria Ministerial nº 107, de 13 de
junho de 2011 DOU 113 Seção 1 Página
10 de 14 de junho de 2011

Data da Publicação

14 de junho de 2011

Ato Legal

Portaria Ministerial nº 252, de 30 de
junho de 2016 DOU 125 Seção 1 Página
41 de 01 de junho de 2016

Data da Publicação

01 de junho de 2016

Reconhecimento

Número de vagas

100
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Duração em semestres

10

Período

Diurno e Noturno

Renovação do reconhecimento

Ainda não passou por processo de
reconhecimento

Data da publicação

-

Curso de Graduação

Fisioterapia

Habilitação

Fisioterapeuta

Ato Legal
Autorização

Portaria Ministerial nº 318, de 02 de
agosto de 2011 DOU 149 Seção 1 Página
31 de 04 de agosto de 2011

Data da Publicação

04 de agosto de 2011

Ato Legal

-

Data da Publicação

-

Reconhecimento
Número de vagas

100

Duração em semestres

10

Período

Diurno e noturno

Renovação do reconhecimento

Ainda não passou por processo de
reconhecimento

Data da publicação

-

Curso de Graduação

Enfermagem

Habilitação

Enfermeiro

Ato Legal
Autorização

Portaria Ministerial nº 246, de 31 de maio
de 2013 DOU 104 E Seção 1 Página 15 de
03 de junho de 2013

Data da Publicação

31 de maio de 2013
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Ato Legal

-

Data da Publicação

-

Reconhecimento
Número de vagas

100

Duração em semestres

10

Período

Diurno e noturno

Renovação do reconhecimento

Ainda não passou por processo de
reconhecimento

Data da publicação

-

Quadro 2 - Atos normativos dos cursos de graduação da Estácio FMJ

3. PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL - PPI
O Projeto Pedagógico Institucional - PPI da Estácio FMJ, documento de orientação acadêmica,
apresenta, entre outros, o histórico da Instituição; seus mecanismos de inserção regional; sua missão;
âmbitos de atuação; princípios filosóficos gerais; as políticas de gestão, de Ensino, de Pesquisa, quando
for o caso, de Extensão; perfil humano, perfil profissional; concepções de processos de ensino e de
aprendizagem, de currículo, de avaliação de ensino e de planejamento e os diversos programas.
No PPI, a construção do conhecimento e o exercício da prática tecno-científica devem ser articulados
aos s valores humanísticos, de forma que sua dinâmica e realização se configurem a partir do
entendimento de que a ciência e a técnica não se apresentam apenas como meio ou dispositivo, mas,
principalmente, como modo de inserção na realidade, de ação e interação do homem com o mundo.

3.1 Justificativa
O Projeto Pedagógico Institucional – PPI da IES se constitui em um instrumento político, filosófico, de
planejamento e teórico-metodológico que evidencia as políticas acadêmicas, de Ensino, Pesquisa e
Extensão, considerando a perspectiva histórica, inserção regional, vocação, missão, visão e objetivos
gerais e específicos da Instituição. O PPI procura refletir os pressupostos fundamentais e as diretrizes
gerais que norteiam a atuação da IES, considerando o seu planejamento institucional. Este PPI tem
caráter propositivo, apresentando concepções e princípios em consonância com a legislação do ensino
superior vigente e com as diretrizes que caracterizam o referencial para a elaboração dos projetos
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pedagógicos e para o planejamento das ações educacionais pertinentes. Na elaboração desta proposta
institucional, levou-se também em consideração a concepção e as finalidades da educação para a
educação superior, sua relação com a sociedade, bem como uma reflexão sobre o tipo de cidadão que a
IES pretende formar e de mundo que deseja construir.
Entende-se que o PPI é processual, incremental e desenvolvido com a integração de todos os elementos
constitutivos da comunidade acadêmica, dirigentes, professores, alunos e pessoal técnicoadministrativo, realimentada ao longo do tempo. Considerando sua característica sistêmica, este
processo estará em contínua elaboração, avaliação e reconstrução. O Documento está embasado nas
Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação, no Sistema Nacional de Avaliação do Ensino
Superior - SINAES, enfim, em todos os documentos da Legislação Educacional Brasileira vigente. Seu
objetivo principal é contribuir para a promoção de um elevado padrão de ensino, a partir das definições
pedagógicas e institucionais básicas que direcionam os esforços desenvolvidos na gestão acadêmica do
ensino na Instituição.
O PPI busca explicitar o pensar reflexivo sobre a práxis educacional, por meio de relações que se
estabeleçam em ambiente democrático, no qual as categorias que constituem o meio educacional
possam ser ouvidas, percebidas e consideradas na construção de um padrão de qualidade de ensino
desejado. Identifica-se como um instrumento de ação político-pedagógica e de identidade institucional,
expressando o pensamento acadêmico, pedagógico, político e institucional que sustentará a visão de
futuro da Instituição, considerando sua função social articulada em termos de Ensino, Pesquisa e
Extensão. O Projeto Pedagógico Institucional enfatiza em sua proposta a formação humanista de seus
alunos. Trabalhar dentro desta visão implica desenvolver a capacidade de compreensão dos fenômenos
sociais, sabendo que eles não se resumem a uma simples perspectiva. As dimensões econômica, social e
política são indispensáveis nesse processo de percepção dos problemas enfrentados pelo cidadão
brasileiro em seu cotidiano.
As prioridades estabelecidas nos planejamentos anuais, os critérios de seleção de professores, os
parâmetros de definição de ementas das disciplinas, os investimentos em Pesquisa e Extensão e as
práticas pedagógicas adotadas pelos professores são exemplos de questões diretamente afetadas pelo
Projeto. A Instituição acredita que um Projeto Pedagógico bem fundamentado contribui decisivamente
para o alinhamento sistêmico de definições como essas, evitando-se a dispersão de esforços.
Assim, o presente Projeto Pedagógico Institucional traduz a filosofia organizacional e educacional da
Instituição, bem como suas diretrizes e as estratégias de seu desenvolvimento e atuação a curto, médio
e longo prazos, constituindo-se em instrumento balizador da gestão, expressando a prática pedagógica
de seus cursos e norteando as suas atividades educacionais. Ao mesmo tempo, o PPI da IES concretiza a
condição de autonomia pedagógica institucional na sua competência para fixar os projetos e currículos
dos seus cursos e programas, estabelecer os conteúdos programáticos de suas atividades, definir planos,
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programas e projetos de Pesquisa e Iniciação Científica, produção artística e/ou cultural, atividades de
Extensão e de Responsabilidade Social.
Mediante o compromisso assumido no estabelecimento de sua missão institucional e a observância aos
aspectos que motivam a discussão do PDI, a IES constrói o seu Projeto Pedagógico Institucional 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 e inserção social. O estabelecimento de
um documento com a abrangência aqui encontrada facilita a coesão dos esforços que serão
empreendidos na gestão dos cursos da Instituição.

3.2 Marco Doutrinal e Político
O marco doutrinal serve de referência para a construção de um ideário que norteará o caminho trilhado
pela IES e o que se pretende em relação ao ideal de ser humano, sociedade e educação, com base em
princípios éticos. O modelo proposto visa contemplar e conviver com a integração do conceito de ser
humano, segundo uma perspectiva democrática, em um mundo sujeito a constantes mudanças, que
requer um profissional cada vez melhor preparado para enfrentar as incertezas e a dinamicidade
impostas pela atual sociedade.

3.3 Perfil do Egresso
Os currículos dos cursos de graduação da Estácio FMJ estão em consonância com as Diretrizes
Curriculares Nacionais - DCNs, que preveem a flexibilidade como um dos elementos fundamentais para
que a formação dos estudantes, seja múltipla e diversa, integralizando conhecimentos e adquirindo
experiências que, certamente, vão enriquecer ainda mais sua formação inicial. Assim, faz-se necessário
mobilizar as competências já construídas, ampliá-las e construir novas competências.
Tendo o entendimento de que competências são formadas por operações mentais estruturadas em
rede, mobilizadas e associadas a saberes teóricos ou experiências, por meio da utilização de habilidades,
ou seja, um saber fazer, os profissionais egressos dos cursos superiores da IES devem estar qualificados
para desempenhar suas atividades profissionais, preparados para o exercício da cidadania e para intervir
criativamente nos diferentes contextos da realidade, de forma responsável e crítica.
Para atender ao perfil profissiográfico desejado pelos cursos da IES, conforme as DCNs, são
desenvolvidas três linhas gerais de habilidades:
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a) Habilidade conceitual (o saber aprender), para perceber, dentro de uma visão abrangente e
integradora do mundo e da sociedade, as diferenças culturais, econômicas e étnicas e sua sinergia
entre as partes, mantendo os interesses grupais acima dos individuais;
b) Habilidade humana (saber ser e saber conviver), que capacita para trabalhar com pessoas,
entendendo os processos motivacionais e utilizando-se de técnicas de liderança situacional; e
c) Habilidade técnica (o saber fazer), ou seja, a capacidade de aplicação dos conhecimentos técnicos,
métodos e ferramentas necessárias à execução de atividades específicas ligadas à profissão
escolhida. Dessas habilidades principais serão geradas outras, de acordo com as especificidades
requeridas pelas diferentes profissões.
A formação dos graduandos da Estácio FMJ deve garantir os conteúdos e habilidades mínimas
referentes ao exercício da profissão e colaborar para que o acadêmico articule os conhecimentos
apropriados no Ensino Superior com as demandas cotidianas da vida profissional, além de responder
com competência às novas situações surgidas. A capacidade de pesquisa/educação investigativa e o
desenvolvimento do senso crítico são exigências fundamentais na constituição do perfil do profissional.
Assim, o Egresso deve apresentar autonomia intelectual, atuação crítica, criativa e ética, sintonizada
com as necessidades regionais, nacionais e internacionais, com uma sólida base técnico-científicocultural. Também deve apresentar capacidade de liderança, de reflexão e intervenção em diferentes
contextos. Para isto, deve desenvolver as seguintes competências gerais:
a) Conduta pautada pela ética e preocupação com as questões culturais, sociais, política,
econômicas e ambientais;
b) Convivência com as diversidades culturais, sociais, política, econômicas, ambientais e de
pensamento;
c) Atuar de forma crítica, autônoma e criativa;
d) Capacidade para diagnosticar, analisar e contextualizar problemas apresentados na atividade
profissional;
e) Utilização de conhecimentos específicos, em sua área de atuação profissional;
f) Conhecimento de metodologias científicas e técnicas essenciais à produção e aplicação do
conhecimento, na área de atuação profissional;
g) Capacidade para o trabalho integrado e contributivo em equipes interdisciplinares;
h) Busca constante da qualificação profissional e atualização de conhecimentos; e
i) Capacidade de interpretação, análise, síntese e produção escrita.
Estas competências são traduzidas em habilidades, dentre as quais destacam-se:
a) Respeitar as identidades e as diferenças;
b) Utilizar-se das linguagens como meio de expressão, comunicação e informação;
c) Desenvolver o pensamento crítico, flexível e autonomia intelectual;
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d)
e)
f)
g)
h)
i)

Adquirir, avaliar e transmitir informações;
Compreender os princípios das tecnologias e suas relações integradoras;
Entender e ampliar fundamentos científicos e tecnológicos;
Desenvolver a criatividade;
Interagir com grupo; e
Aprender a aprender.

As propostas didático-pedagógicas precisam adequar-se à realidade e às demandas da comunidade
externa e acadêmica, o que define a permanente necessidade de atualização dos projetos educacionais.
Elas estão em consonância com o seu Projeto Institucional e com as Diretrizes Curriculares Nacionais de
cada curso, levando em consideração as necessidades apontadas nos resultados das avaliações
realizadas interna e externamente. No desenvolvimento dos projetos pedagógicos, é priorizada a
preparação dos egressos para a inserção no mercado de trabalho, sem o prejuízo para a continuidade da
formação acadêmica.

3.4 Princípios Pedagógicos
A Instituição visa propiciar aos acadêmicos a compreensão do conhecimento, o desenvolvimento
intelectual e a formação integral para que se tornem profissionais aptos à participação atuante nos
contextos social, político, cultural, científico e econômico, com base em valores humanísticos e com
perspectivas regional, nacional e internacional.

3.4.1. Finalidades

O PPI tem por finalidade orientar a IES para um ensino de qualidade, visando ao cumprimento da sua
missão:
“Educar para transformar: Integrar academia e gestão para oferecer uma educação transformadora ao maior
número de pessoas, criando impacto positivo para a sociedade e integrar, na sua circunvizinhança, os aspectos
científicos, culturais, técnicos e filosóficos, formando profissionais generalistas competentes, imbuídos de espírito
ético e humanístico, cientes de sua responsabilidade social no atendimento às demandas das necessidades
básicas da população e de inovação para o desenvolvimento do País.

3.4.2 Objetivos
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O objetivo deste PPI é construir dialeticamente as Políticas de Ensino, Pesquisa/Educação Investigativa e
Extensão, em consonância com a missão da Estácio FMJ. Na atualidade, as mudanças no sistema
político-econômico, bem como no mundo do trabalho e das relações sociais, promovem novos desafios
à Educação. Estas mudanças impulsionam a reformulação de projetos pedagógicos para atender tal
realidade. Assim, IES, juntamente com o conjunto de seus docentes e especialistas, visa à atualização
permanente dos PPCs e currículos dos Cursos para melhor responder à realidade, caracterizada pelos
avanços da ciência, da tecnologia e da velocidade com que as informações chegam aos mais diferentes
lugares e populações.
Neste sentido, a busca da articulação dos componentes curriculares: de forma interdisciplinar; o
incentivo à prática de pesquisa/educação investigativa; o trabalho com situações-problema; a relação
teoria e prática e o desenvolvimento da postura crítico/reflexiva e autônoma do discente e dos docentes
são diretrizes pedagógicas que norteiam o ensino oferecido, na perspectiva de acompanhar os avanços
científicos e tecnológicos na sociedade globalizada.

3.5. Referenciais orientadores
A Estácio FMJ direciona seus objetivos pedagógicos para a organização curricular, com base nos
seguintes referenciais adotados, como orientadores para os PPCs:
a) Referencial ético-político:
(I) Respeito ao indivíduo, ao direito de exercer sua cidadania enquanto membro da IES e parte da
comunidade; (II) Convivência na diversidade, respeitando as diferenças sociais e culturais e de
pensamento; (III) Busca constante da qualificação institucional, inovando permanentemente por
meio de recursos, programas e ações; (IV) Compromisso com a missão e objetivos dos interesses
particulares de grupos e com a sociedade envolvente; (V) Fundamentar suas ações na ética social e
humana, aplicadas a cada profissão e a todas as áreas de atuação humana; (VI) Enfatizar o serviço de
Extensão à comunidade, especialmente nas atividades que objetivem a eliminação da pobreza,
violência, analfabetismo, fome e enfermidades; (VII) Melhorar as relações com o mundo do trabalho
que inclua parcerias efetivas com os agentes sociais envolvidos com a educação superior, a partir de
uma harmonização da ação e da procura de soluções para os problemas do homem em sociedade,
sempre dentro de um marco de autonomia responsável e de liberdade acadêmica; (VIII) Ser um local
de aprendizagem da democracia, da formação dos cidadãos e do desenvolvimento individual; (IX)
Buscar permanentemente inovação, atualização tecnológica e a harmonização dos cursos; (X)
Promover o ensino superior com base na autonomia e independência do pensamento, na busca da
verdade e do rigor científico, que responda às necessidades econômicas, culturais e sociais do
ambiente e, portanto, do desenvolvimento humano sustentável; (XI) Pautar-se pela qualidade de
seus programas acadêmicos; (XII) Preparar cidadãos capazes de construir uma sociedade justa e
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aberta, fundamentada na solidariedade, no respeito dos direitos humanos e na utilização
compartilhada do saber e da informação; (XIII) Almejar que qualquer pessoa possa participar do
ensino superior em diferentes épocas da vida; (XIV) Permear valores culturais em todos os currículos
do ensino superior; especialmente no que se refere às considerações éticas; e (XV) Rever
permanentemente e manter atualizados seus programas de ensino, prevendo mecanismos flexíveis
que permitam antecipar os sinais de mudança do mundo do trabalho e das realidades regional e
nacional.
b) Referencial epistemológico-educacional:
(I) O papel do professor no processo: atuar como mediador da aprendizagem, estimulando a
cooperação e apropriação do conhecimento, pelo aluno, de forma desafiadora e autônoma; (II) O
papel do aluno no processo: estudar, pesquisar, e questionar verdades estabelecidas, bem como
apreender os conhecimentos com independência intelectual, desenvolvendo a capacidade de
autorregular seu processo de aprendizagem; (III) Perfil profissional: a educação e a sociedade
requerem um profissional que seja capaz de articular os conhecimentos científicos com as
necessidades e demandas da sociedade e da profissão, respondendo com competência às novas
situações surgidas na realidade; (IV) Relação professor-aluno: deve estar pautada na compreensão
mútua e na proposição de constantes desafios. Esta relação ocorre em diferentes aspectos
interrelacionados, quais sejam: na relação teórico-prática de ação/reflexão/ação; na construção de
novos conhecimentos; na troca de valores éticos e morais; na postura do professor que deve ser
referência ao acadêmico, no processo avaliativo e no relacionamento externo com a comunidade e
em eventos promovidos.
c) Concepção teórica para cada curso:
Os cursos da IES possuem concepções definidas, a partir dos princípios e diretrizes da Instituição, das
Diretrizes Curriculares específicas a cada curso e das discussões coletivas entre o Corpo Docente,
Coordenações de Curso e NDES. As competências e habilidades a serem alcançadas estão
relacionadas ao perfil do profissional que se quer formar: competente, exercendo a cidadania,
consciente de suas responsabilidades perante a sociedade, comprometidos com o desenvolvimento
regional, nacional e internacional.

3.6 Princípios Filosóficos
São quatro os princípios filosóficos que norteiam o compromisso da Estácio FMJ:
 Igualdade,
 Qualidade,
 Gestão Participativa e
 Humanismo.
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A partir desses valores, a IES busca desempenhar importante papel perante a sociedade local, regional
e nacional, assumindo o compromisso de formar pessoas que possam contribuir para o
desenvolvimento da sociedade, através da elaboração de modelos de referência quanto ao processo de
desenvolvimento e implantação curricular.
As propostas didático-pedagógicas adequam-se à realidade e às demandas da comunidade externa e
acadêmica, o que define a permanente necessidade de atualização dos projetos educacionais da IES.
Essas propostas estão em consonância com o seu Projeto Institucional e com as Diretrizes Curriculares
Nacionais de cada curso, levando em consideração as necessidades apontadas nos resultados das
avaliações realizadas interna e externamente. No desenvolvimento dos projetos pedagógicos, é
priorizada a preparação dos egressos para a inserção no mercado de trabalho, sem o prejuízo para a
continuidade da formação acadêmica.

3.7 Princípios metodológicos
Os PPCs dos Cursos da Instituição zelam pelos seguintes princípios metodológicos:
a) Pluralismo teórico-metodológico;
b) Relação teórico-prática;
c) Interdisciplinaridade;
d) Flexibilidade das atividades do ensino;
e) Indissociabilidade entre ensino, pesquisa/educação investigativa e extensão; e
f) Transversalidade.

3.8 Conceitos Básicos e Princípios da Organização Curricular
A proposta educacional desenvolvida na Estácio FMJ se dá mediante a seleção, organização, análise
crítica e reconstrução dos conhecimentos, crenças, valores, competências, habilidades, procedimentos,
atitudes e hábitos, construídos e aceitos como valiosos por uma determinada sociedade e consequentes
do desenvolvimento sócio histórico do Homem. Neste sentido, compreendemos que a organização
curricular mediatiza o contexto educacional com o social e que define o resultado, o currículo, que se
espera alcançar na formação do acadêmico. Enquanto a organização curricular enfatiza o processo e sua
dinâmica, o currículo, expresso nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs), determina as características
fundamentais do processo educativo, no qual estabelece o vínculo entre o ideal geral de homem de uma
determinada sociedade e sua expressão singular na realidade educacional de natureza didática. Isso se
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consegue mediante a seleção e sistematização do mundo real concretizado na parte da cultura que se
escolhe para que, imersos no processo educativo, seja possibilitada a formação do acadêmico e,
também o desenvolvimento material, cultural e científico da sociedade onde se insere.
O currículo é um mediador entre o projeto histórico-cultural de uma sociedade e o projeto formativo de
uma instituição educacional. É a articulação entre dois contextos: o social e o educacional. Entre o
contexto real e o acadêmico se registram inúmeras relações entre o passado e o presente da sociedade,
entre o velho e o novo, o conhecido e o desconhecido, entre o saber empírico e o saber científico. É
tudo aquilo que uma instituição propicia de forma consciente e sistêmica. Consequentemente, implica
um planejamento concreto das ações da IES para traduzir a cultura e sistematizar seus distintos
aspectos para que, devidamente articulados, possam desempenhar um papel dinâmico na formação do
acadêmico. Isso gera uma transformação, um movimento do sistema científico ao sistema didático, a
projeção de uma perspectiva de vida educacional que possibilite seu desenvolvimento didático e a
formação daqueles que transformarão o contexto da vida, de acordo com o ideal de homem
estabelecido pela sociedade.
O conhecimento supera a simples informação e visa à garantia da construção de um conhecimento
globalizante, rompendo com as fronteiras das disciplinas. Para isso, integrar conteúdos não seria
suficiente. É preciso uma atitude e postura interdisciplinar: atitude de busca, envolvimento,
compromisso e reciprocidade diante do conhecimento.

3.8.1 Princípios da Organização Curricular

Ao delinear o processo de formação do aluno da Estácio FMJ, percebe-se a necessidade de relacionar tal
processo com outro - o processo de formação profissional, por ser este que desenvolve o egresso em
sua atuação nos contextos social, político, econômico e cultural, para solucionar problemas com os
quais se defrontará em sua atividade profissional. Os problemas técnico-científicos são aqueles que se
apresentam na atividade do profissional, enquanto necessidades que requerem a atuação do mesmo
para satisfazê-las. São situações objetivas presentes, na sociedade, que são analisadas, caracterizadas,
valorizadas como problemas pelo sujeito que sente tal necessidade para sua solução.
Assim, propõe-se como princípios norteadores da organização curricular:
a) Formação inicial global, superando a lógica da linearidade, da fragmentação e da especialização,
permitindo a compreensão do processo formativo profissional, em todas as suas dimensões, de
modo a responder às exigências da realidade de hoje em relação às necessidades e problemas
sociais;
b) Relação teórico-prática, de modo a garantir novas formas dessa relação, no interior do currículo;
c) Busca e proposição de novos processos articuladores entre as disciplinas e atividades
desenvolvidas nos Cursos, visando abrir novas possibilidades de aproximação do futuro
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d)

e)

f)

g)

profissional com seu objeto de estudo, e com a prática profissional, para que ele possa debruçarse sobre a realidade e atuar, do ponto de vista da produção do conhecimento que fundamenta e
operacionaliza o currículo;
Compromisso social e democratização dos conhecimentos para possibilitar a formação de
profissionais para atuar, no mercado de trabalho e na realidade social, de forma autônoma e
comprometida com as transformações culturais e a democratização do conhecimento;
Pesquisa/educação investigativa da prática profissional, de forma a permitir o
conhecimento/intervenção, no contexto profissional e novas formas de relação/unidade teóricoprática no currículo de cada curso;
Formação continuada, superando a compreensão de educação precedente, uma vez que se
compreende ser na prática profissional que a qualificação ocorre. Daí a necessidade de retorno
do acadêmico à IES, via cursos de extensão/especialização, a partir do contato com o contexto
profissional; e
Historicidade, globalidade, flexibilidade e dinamicidade do currículo, a partir do que a tensão
entre os seus componentes é constante entre as disciplinas e atividades, na construção do tecido
das múltiplas relações, entre individualidades e coletivo, e dos vários trajetos realizados do
particular ao geral, e deste novamente ao particular, com a mediação do específico (a prática
profissional) (ALVES; GARCIA, 1992).

3.9 Parâmetros para a Seleção de Conteúdos e Elaboração de Currículos
Nos Cursos de Graduação, os componentes curriculares são organizados em torno das Diretrizes
Curriculares Nacionais (DCNs) e da realidade dos contextos social, econômico, político, cultural e
ambiental, com focos regional, nacional e internacional, concomitantemente, com as articulações
interdisciplinares de forma a garantir um progressivo desenvolvimento do perfil do egresso,
apresentado nos PPCs. Todos esses momentos, portanto, devem representar a compreensão, não
somente dos conceitos fundamentais discutidos em cada semestre, mas também diagnosticar o grau de
apreensão do conjunto de competências e habilidades de formação e educação investigativa que
compõem o currículo do Curso.
Na Estácio FMJ, a seleção dos conteúdos para a composição do currículo é realizada em cada curso de
graduação com o envolvimento efetivo dos Coordenadores, Núcleo Docente Estruturante (NDE),
Professores e Colegiados dos Cursos. Desta forma, busca-se promover a organização e definição dos
conteúdos de forma participativa, desenvolvendo reuniões de planejamento e trabalhos em grupos. A
partir desse processo, os docentes devem realizar a necessária atualização dos conteúdos, levando em
consideração não só as peculiaridades regionais, como também o conhecimento nas dimensões que
envolvam as competências do saber, do saber fazer e do saber ser, tomando por base as DCNs dos
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cursos, que tratam das competências exigidas pelo exercício profissional. O processo de seleção de
conteúdos prioriza critérios referentes à atualização científica dos conteúdos, sua representatividade e
relação com os objetivos propostos nos PPCs dos cursos estabelecendo, assim, coerência entre os
conteúdos e as necessidades do contexto atual, relacionando com as possibilidades de adaptação,
reformulação e reconstrução dos conteúdos. Os referidos critérios exigem que os conteúdos estejam
consoantes, tanto com o nível de compreensão intelectual do acadêmico quanto com os objetivos
políticos definidos nas DCNs e no PDI da Estácio FMJ.
A IES considera igualmente os critérios de validade, flexibilidade, significação, possibilidade de
elaboração pessoal, aplicabilidade, a evolução do conhecimento, o avanço tecnológico, as demandas do
mercado de trabalho e a utilidade dos conteúdos, buscando garantir a inclusão de conteúdos mais
significativos para a aprendizagem dos alunos.
Assim, é importante ressaltar, na seleção de conteúdos e organização curricular dos cursos da IES, os
princípios metodológicos de flexibilização, interdisciplinaridade e contextualização, em atendimento
ao princípio da ação-reflexão-ação.
Nesta perspectiva, compreendemos a organização e seleção de conteúdos como um processo e uma
prática que precisam ser vividas e exercidas embasadas no princípio da integralidade e globalidade do
conhecimento, para que possa se constituir em realidade, a partir da construção coletiva e superação da
dicotomia entre a teoria e a prática, na perspectiva da formação dos acadêmicos. Compreende-se que a
construção de uma prática integradora do currículo, exige que a flexibilidade seja assumida como
princípio básico de sua organização, o que implica redesenhar os limites das atividades que o
compõem, tanto no que se refere às disciplinas, quanto entre estas e as outras atividades que
configuram a formação, até então tidas como complementares.
A seleção de conteúdos curriculares e dos procedimentos metodológicos faz parte da prática de todo
professor e isto exige uma atitude permanente de investigação e reflexão, tanto deste quanto dos
acadêmicos. A ação educativa no ensino superior possui algumas características que a diferenciam dos
demais níveis. O grau de autonomia em nível de ensino e aprendizagem que lhe é próprio pressupõe
entender as necessidades em que aluno/professor articulam pontos de vista, constroem conhecimentos
dentro de uma comunidade científica e no diálogo com outros. Disso decorre a construção de novos
conhecimentos. Assim, no ensino superior a indicação de leitura e os estudos realizados não podem ser
limitados, mas deve contar com uma bibliografia vasta e diversificada, garantindo assim maiores
possibilidades de reflexão crítica e de aceitação do conhecimento como construção histórica.
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3.10 Acompanhamento e Avaliação do Planejamento e Execução do Trabalho Docente
O processo de acompanhamento do trabalho docente desenvolve-se por meio das Coordenações de
cada Curso, com encontros pedagógicos com os docentes para discussão e encaminhamento de
problemáticas em relação à prática docente referente à aprendizagem dos acadêmicos. As
Coordenações de Curso também devem assessorar os docentes nas fases de planejamento, execução e
avaliação das disciplinas.
A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Estácio FMJ visa proporcionar, no decorrer do ano letivo, a
prática da avaliação e autoavaliação que envolve o Corpo Docente, o Corpo Discente e o Coordenador.
Neste processo, os alunos avaliam: o Corpo Docente e o Coordenador; o Corpo Docente avalia o
Coordenador e o Coordenador avalia o Corpo Docente. Os resultados da autoavaliação dos docentes,
além de contribuírem para a implementação de melhorias no processo de ensino, podem contribuir
para a definição de ações necessárias para a formação continuada dos docentes da Instituição.

3.11 Avaliação da Aprendizagem
A avaliação é um processo que faz parte da ação educativa, ocorrendo de forma contínua e sistemática
ao longo da formação do estudante. Tem caráter mediador entre o estudante e o conhecimento,
formando par dialético com os objetivos de aprendizagem, de modo que os aspectos formativo,
diagnóstico e somativo, em relação dialética, devam propiciar o redirecionamento das atividades
propostas como forma de garantir o alcance dos alunos em relação aos objetivos do Curso e a
aprendizagem dos componentes curriculares.
As práticas avaliativas da aprendizagem na Estácio FMJ estão pautadas no processo de avaliação
formativa, apresentada como processo de leitura sistemática da realidade, possibilitando a tomada de
consciência da situação, por meio da interpretação das informações, no sentido de oferecer subsídios
para intervenção e possível mudança na realidade.
Os componentes curriculares dos cursos estão organizados, por semestre, em torno dos núcleos:
fundamental, profissional e prático, concomitantemente com perspectivas interdisciplinares, de forma a
garantir um progressivo desenvolvimento do perfil do egresso apresentado nos PPCs. Todos esses
momentos, portanto, devem representar a compreensão não somente dos conceitos fundamentais
discutidos em cada núcleo, mas diagnosticar o grau de apreensão do conjunto dos conteúdos de
formação – conhecimentos científicos e pedagógicos que compõem o currículo do curso.
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As estratégias e os instrumentos de avaliação devem caracterizar-se pela reflexão teórico-prática a
respeito dos objetivos e conteúdos previstos nos projetos e planos de ensino dos componentes
curriculares e como processo de leitura sistemática da realidade. Os instrumentos de avaliação, bem
como os critérios de correção, são elaborados pelos professores, de acordo com a proposta de trabalho
desenvolvida, ao longo do período letivo a que se referem. A utilização de diferentes instrumentos de
avaliação é recomendada como forma de garantir tanto o processo contínuo da avaliação, como a
utilização de diferentes formas de expressão dos conhecimentos adquiridos e construídos; as dúvidas se
constituem como elementos redirecionadores do planejamento, no sentido de possibilitar a
aprendizagem dos acadêmicos. Assim, podem ser utilizados instrumentos tais como: seminários,
atividades de campo, atividades coletivas e individuais realizadas em sala-de-aula ou extraclasse,
projetos de pesquisa e extensão, provas, atividades escritas, júri-simulado, avaliação oral, estudos de
casos, enfim, trabalhos relacionados aos objetivos e conteúdos efetivamente trabalhados nos diversos
componentes curriculares.
Baseada nestes princípios avaliativos, a Estácio FMJ define as seguintes ações preferenciais no
desenvolvimento de seu processo de avaliação:
a) Avaliar o aluno através de múltiplos instrumentos que permitam indicar os conhecimentos
construídos pelos discentes, entre eles: produções textuais, orais, pesquisas, relatório de atividades,
provas de caráter operatório, e registros da participação dos alunos em dinâmicas de sala de aula;
b) Utilizar, na construção dos instrumentos de avaliação, os referenciais estabelecidos na matriz de
competências, habilidades e conteúdos curriculares desenvolvidos;
c) Estabelecer, para cada período, a aplicação de no mínimo duas, entre três, verificações da
aprendizagem: AV1 e AV2, e AV3;
d) Atribuir ao professor a elaboração, aplicação e julgamento da avaliação de rendimento escolar e das
atividades acadêmicas dos cursos, programas e projetos;
e) Realizar a avaliação do desempenho escolar de forma global e por disciplina, incidindo sobre a
mesma a frequência, considerando o critério legal da frequência igual ou superior a 75% por
disciplina, e o aproveitamento (para a aprovação na disciplina, o rendimento acadêmico deverá ser
igual ou superior a 6,0), conforme disposto no Regimento da IES.

3.12 Aproveitamento de Estudos
O processo de aproveitamento de estudos relativos a disciplinas cursadas em outra IES, conforme
previsto no Regimento da Instituição, contempla dados relativos à equivalência de conteúdos e de carga
horária entre as disciplinas cursadas e objeto de aproveitamento. A dispensa será autorizada quando o
conteúdo da matéria cursada for equivalente ao da disciplina objeto de dispensa e/ou a carga horária da
disciplina cursada for igual, superior, mas nunca inferior a 75% (setenta e cinco por cento) da carga
horária da disciplina objeto da dispensa.
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3.13 Planejamento de Oferta de Cursos
O planejamento para oferta de novos Cursos na Estácio FMJ é constituído com base em diagnóstico
realizado, no contexto atual, que identifica as necessidades sociais, políticas, econômicas, culturais e
ambientais da Região na qual a IES está inserida e que sinalizam as características exigidas para o perfil
profissional do acadêmico.

3.14. Autonomia Pedagógica da Instituição
O presente Projeto Pedagógico Institucional da Estácio FMJ concretiza a condição de autonomia
pedagógica da Instituição na sua competência para fixar os projetos e currículos dos seus cursos e
programas, estabelecer os conteúdos programáticos de suas atividades, definir planos, programas e
projetos de pesquisa e iniciação científica, produção artística e/ou cultural, atividades de Extensão e de
Responsabilidade Social.

3.15. POLÍTICAS DE ENSINO
Os princípios educacionais e a proposta pedagógica da Estácio FMJ fundamentam-se na autonomia
institucional, sendo esta condição necessária para que se elabore e realize os próprios Projetos
Pedagógicos dos Cursos - PPCs.
Parte-se do pressuposto de que ensinar bem é considerar o ensino como parte integrante de um
processo de educação global, em que se destacam a motivação e o empenho comuns numa reflexão
institucionalmente abrangente, associadas ao propósito de alterar práticas nos sentidos indicados por
essa reflexão. A proposta pedagógica institucional contribui para firmar internamente uma identidade
de trabalho coletivo, em que o conhecimento produzido deve ser discutido, construído e reconstruído,
propiciador do fortalecimento de uma identidade institucional; possibilitando reafirmar o compromisso
dos seus profissionais com a concepção de educação que privilegia a aquisição dos conhecimentos da
ciência e da tecnologia, bem como o desenvolvimento de habilidades para operá-los, revê-los,
transformá-los e redirecioná-los à sociedade por meio da formação de profissionais competentes e de
atitudes sociais de cooperação, solidariedade e compromisso ético.

3.15.1. Princípios Educacionais

43

No âmbito da proposta pedagógica da IES, destacam-se os seguintes princípios educacionais:
a) Direcionar as atividades de ensino-aprendizagem para formar o profissional com pleno domínio dos
fundamentos de sua profissão, com capacidade de apropriar-se criticamente das inovações em sua
área e de participar ativamente da construção de uma sociedade mais justa e mais democrática;
b) Fortalecer as atividades de Pesquisa através da Iniciação Científica quer como procedimento
formativo, quer como exercício de criação do conhecimento, preferencialmente em temáticas
suscetíveis de possíveis desdobramentos de aplicação para o desenvolvimento tecnológico,
econômico, social e cultural da Região na qual a IES está inserida e do País;
c) Desenvolver políticas de Extensão como uma dimensão do Ensino e como uma atividade de
formação acadêmico-científico-cultural de seu corpo discente;
d) Consolidar-se como partícipe ativo do polo de desenvolvimento regional, ampliando e diversificando
as áreas e as modalidades de atuação;
e) Fortalecer fóruns internos de políticas setoriais como espaços de debates, de análise crítica das
práticas desenvolvidas e dos resultados das avaliações feitas interna e externamente, com vista à
elucidação ou redefinição dos rumos da Instituição;
f) Promover a educação inclusiva, possibilitando a maior disseminação do saber no âmbito de sua
atuação, reduzindo as diferenças de oportunidades de ascensão social;
g) Consolidar a Instituição como espaço de práticas democráticas enquanto princípio formativo e
pedagógico em todas as instâncias operativas e decisórias;
h) Agir com autonomia em relação às decisões acadêmicas em seu relacionamento com a
Mantenedora, conforme previsto em seu Regimento.
i) Considerar o processo de aquisição de conhecimento como um contínuo inerente à aprendizagem;
j) Ter a ética como referência e prática institucional;
k) Ter a qualidade como objetiva e ação prática associada a todos os processos educacionais e
organizacionais;
l) Considerar a flexibilidade como característica indispensável na construção dos projetos pedagógicos;
e
m) Buscar sempre o respeito e a tolerância entre os agentes de sua comunidade educacional.

3.15.2. Políticas Educacionais

Para o cumprimento de sua missão e funções institucionais, a Estácio FMJ promove políticas
educacionais baseadas no ensino de nível superior, extensão, responsabilidade social, pesquisa e
iniciação cientifica e capacitação do corpo docente.
A capacitação permanente do Corpo Docente é atividade indispensável na gestão do ensino na IES.
Neste sentido, o processo seletivo de professores deve dar prioridade à titulação e à experiência
profissional no mercado de trabalho e na docência. A política de capacitação docente buscará o
incentivo ao aperfeiçoamento dos professores, destacando em seus orçamentos anuais rubrica
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suficiente para a cobertura dos gastos com pós-graduação, cursos, seminários, congressos e demais
eventos técnicos, científicos, profissionais e culturais que possam melhor as habilidades e competências
dos professores da Instituição.
As atividades de Extensão universitária, indispensáveis à qualidade do ensino e à integração com a
comunidade, têm como base programas pedagógicos, cursos livres e outras atividades culturais e
científicas de apoio discente, docente e, prioritariamente, de Responsabilidade Social, através do apoio
à comunidade e inclusão social.
São também consideradas essenciais as atividades articuladas ao ensino, incluindo Estágios, Práticas
Profissionais, Atividades Acadêmicas Complementares, Atividades Estruturadas, projetos especiais,
eventos sobre tópicos especiais, visitas técnicas e outras atividades que objetivem a ampliação das
habilidades e competências dos estudantes, de forma a agregar flexibilidade aos currículos dos cursos
superiores. Dessa forma, não se perde de vista a inserção da Instituição no contexto socioeconômico e
cultural próprios do Estado do Ceará e, especialmente, do Município Juazeiro do Norte, nem os ditames
da preservação ambiental, sustentabilidade econômica e adequação às políticas governamentais
vinculadas à educação superior.
A estrutura administrativa e didático-científica é estabelecida a partir de modelos organizacionais
propostos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, adotando-se o Colegiado de Curso como célula
máter, para planejar e avaliar as atividades acadêmicas, assim como orientar os corpos docente e
discente para a consecução dos objetivos finais dos Cursos e da Instituição. À Administração Superior
caberá definir as principais competências dos órgãos colegiados e zelar pelo alcance dos objetivos
institucionais estabelecidos.
As políticas de ensino da Estácio FMJ apresentam como base a legislação estabelecida pelo MEC
referente ao Ensino Superior e, como justificativa, o atendimento às demandas advindas da realidade
regional e nacional, procurando formar profissionais capazes de responder aos desafios que lhes serão
postos. Neste sentido, o conhecimento e a análise dos diferentes contextos da atuação profissional são
referências, considerando os principais problemas existentes no país, na região nordeste e, sobretudo
em Pernambuco, em função de sua localização fronteiriça e as perspectivas que poderão oferecer.
A IES assume a parcela de responsabilidade social e ética que lhe cabe, contribuindo para a formação de
profissionais preparados para atuarem numa realidade cada vez mais competitiva, cujas necessidades
de formação ultrapassam o aprender a fazer como forma única e exclusiva de qualificação acadêmica. O
Projeto Pedagógico Institucional não está alheio a essas tendências e pretende que o acadêmico possa
adquirir uma formação sólida com possibilidade de aprofundamento em campos do saber relacionados
às áreas do conhecimento pertinentes aos cursos que ofertados pela IES. Neste sentido, ao habilitá-lo
para a atuação profissional, a IES procura fazê-lo de maneira que sejam internalizados, pelo aluno,
45

valores de responsabilidade social e ética, em cuja formação profissional devem estar todos os
elementos que a compõem, de forma articulada e integrada, tais como: o acesso à informação e ao
conhecimento, aos saberes, a manifestações culturais e científicas, além das experiências vivenciadas
nos diferentes contextos profissionais. A organização curricular dos cursos de Graduação, nesta
perspectiva, favorece, sem perder sua especificidade, as disciplinas e os demais elementos que integram
o currículo, como estágio, prática, atividades científico-culturais, monitoria, educação investigativa, TCC
e a Extensão. Estes elementos compõem um todo organizado, de modo que, ao se integrarem,
possibilitem o caminho da articulação de todas as ações constitutivas do processo de formação.
Na Estácio FMJ, os espaços de aprendizagem são impulsionados pela presença de professores que
incentivam a construção do conhecimento com o esforço do aluno. Neste sentido, a definição de
objetivos de ensino e aprendizagem continua é a referência para a prática docente. Para a formação do
aluno, deve-se criar uma tradição de leitura e consulta de várias fontes bibliográficas (livros, revistas
científicas e outras publicações de caráter científico e tecnológico), além de garantir o acesso à
informação e ao conhecimento, através das novas tecnologias.

3.15.3. Concepção do Processo Ensino-aprendizagem

Os processos de ensino e aprendizagem constituem-se em um meio de transformação social, uma forma
de instrumentalizar os educandos para o pleno exercício da cidadania. Os cursos ofertados pela Estácio
FMJ devem fazer com que o processo de ensino-aprendizagem proporcione aos discentes uma
formação profissional dinâmica, atualizada e consoantes com os novos tempos e mudanças da
sociedade. Estruturados com base em conteúdos de qualidade, devem utilizar recursos didáticos e
metodológicos cujo principal objetivo é contribuir efetivamente para o processo de capacitação do
aluno. A Instituição orienta seus docentes para que percebam a importância de conhecerem as
tendências que influenciaram o ensino e a aprendizagem ao longo da história, para melhor entenderem
a situação no contexto atual e refletirem sobre sua atuação pedagógica com o objetivo de aprimorá-la.
A análise histórica atravessa o processo de transformação, modernização e inovação do sistema
educacional.
A Instituição reconhece que outros conhecimentos são também fundamentais, como o emprego das
teorias e filosofias de liderança. Enfatiza que tem maior chance de facilitar o processo de ensinoaprendizagem o educador-líder ou líder-educador. Um processo de ensino marcado por relações de
poder não tem favorecido a formação de sujeitos críticos, reflexivos e envolvidos com processos de
mudança.
A concepção dos processos de ensino e aprendizagem estará descrita nos conjuntos das diretrizes e
estratégias que expressam e orientam o planejamento pedagógico, em cada um dos cursos, nas
habilidades e competências desenvolvidas junto ao Corpo Discente, nos referenciais que norteiam a
implementação da metodologia adotada e na filosofia de trabalho da Instituição que está,
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primordialmente, centrada no aluno como sujeito, e apoiada no professor como facilitador e mediador
no processo ensino-aprendizagem.

3.15.4. Concepção de Currículo

Os cursos da Estácio FMJ apresentam, em suas propostas, uma Concepção de Currículo articuladora da
relação teoria e prática, em um planejamento de ensino organizado, com orientações para aglutinar
programas e sistematizar os projetos de iniciação científica, desenvolvidos pelo o corpo docente e o
discente, e a implementação da interdisciplinaridade entre os cursos oferecidos.
Busca-se a formação de um profissional que atenda às diferentes demandas sociais e que se articule aos
aspectos inovadores que se apresentam no mundo contemporâneo. Essas diversificações ocorrem
através do aprofundamento de conteúdos da formação e pelo oferecimento de conteúdos voltados às
áreas de atuação profissional priorizada pelo projeto pedagógico. A Instituição considera importante e
preconiza em sua proposta de ensino, os aspectos ligados ao contexto histórico e sociocultural,
compreendendo os fundamentos filosóficos, históricos, políticos, econômicos, sociológicos, psicológicos
e antropológicos necessários para a reflexão crítica nos diversos setores da educação na sociedade
contemporânea.
As estruturas curriculares retratam o posicionamento institucional diante da realidade e do
desenvolvimento da área de conhecimento, discutido pela comunidade acadêmica que direciona a
prática pedagógica da Instituição. Os currículos contribuem para compreensão, interpretação,
preservação, reforço, fomento e difusão de diferentes pontos de vista culturais, em um contexto de
pluralismo e diversidade de culturas. Os currículos se constituem no elemento central da organização
acadêmica, concebidos como orientações de formação plural, dinâmica e multicultural, fundamentados
nos referenciais socioantropológicos, epistemológicos e pedagógicos em consonância com o perfil do
egresso. Assim, os currículos são vistos como conjuntos de elementos que integram os processos de
ensinar e de aprender num determinado tempo e contexto, garantindo a identidade do Curso e o
respeito à diversidade regional. Deles devem constar: conhecimentos e saberes necessários à formação
das competências estabelecidas no perfil do egresso; matrizes curriculares; ementários; bibliografias, a
básica e a complementar; estratégias de ensino; docentes; recursos materiais; serviços administrativos;
serviços de laboratórios e infraestrutura de apoio ao pleno funcionamento dos cursos.
Em síntese, considerando as políticas de ensino da Estácio FMJ, são desenvolvidas ações para:
a) Propiciar espaços para a discussão interna e externamente dos projetos pedagógicos dos cursos
previstos no PDI, visando uma contínua avaliação das práticas pedagógicas e sua real
consonância com a vida e com o mundo do trabalho;
b) Buscar a excelência dos cursos, tornando-os referência na Região na qual está inserida;
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c) Assegurar a expansão, modernização e otimização dos serviços prestados e expandir o acesso às
informações científicas, tecnológicas, artísticas e culturais;
d) Assegurar a formação cidadã dos alunos com visão empreendedora e senso crítico;
e) Adotar práticas pedagógicas que permitam a reflexão e acompanhamento do avanço científicotecnológico e cultural;
f) Disponibilizar recursos didático-pedagógicos imprescindíveis para a garantia de qualidade do
ensino;
g) Formular e implantar estratégias de qualificação e capacitação para o corpo docente e
administrativo;
h) Formular e/ou adotar políticas de inclusão, acessibilidade e permanência, de modo a promover
uma educação fundamentada no princípio do acesso à educação, e na atenção à diversidade; e
i) Formular e implementar sistemas de avaliação dos projetos pedagógicos e da qualidade dos
cursos.

3.15.5. Concepção de Planejamento do Ensino

O Planejamento do Ensino exprime o compromisso com as transformações sociais e com a qualidade do
ensino, possibilitando antever as condições que oferecem, articulam e integram os programas e
atividades relacionadas ao ensino da Estácio FMJ. Permite também avançar na questão da
interdisciplinaridade, pois os conteúdos disciplinares passam a refletir não a compartimentalização, mas
sim o ensino integrado e sistêmico. O planejamento do ensino não pode estar dissociado da construção
do projeto político-pedagógico e da avaliação, especialmente em relação aos processos, resultados e
eficácia da autoavaliação. A Instituição só pode decidir por um projeto educacional se tiver consciência
que caminha na direção de contribuir para a formação cidadã e para o pleno desenvolvimento das
atuais e futuras gerações. O planejamento em educação tem sentido quando elaborado a partir das
relações institucionais. É fundamental que o planejamento seja participativo, com envolvimento dos
componentes do processo educacional e que sejam discutidos temas necessários à formação e à
atuação dos futuros profissionais.
É no âmbito destes conceitos e convicções que se coloca o Projeto Político Pedagógico Institucional,
bem como o Plano de Desenvolvimento Institucional da Estácio FMJ, ambos entendidos não como
propostas acabadas, mas como planejamento em processo contínuo de aperfeiçoamento e
compatibilização com as mudanças sociais, institucionais e legais.
Não menos importante para o planejamento do ensino em uma IES é a elaboração e execução de suas
peças orçamentárias anuais. É por meio delas que se operacionalizam a sustentabilidade econômicofinanceira da Instituição, suas prioridades educacionais e sua adequação tecnológica e de infraestrutura.
Portanto, o orçamento anual é fundamental para o bom desempenho gerencial das atividades da
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Estácio FMJ. Trata-se de um planejamento indispensável de curto prazo que garante o cumprimento dos
compromissos e o sucesso de longo prazo.

3.15.6. Núcleo Docente Estruturante (NDE)

O Ministério da Educação, por meio da Portaria MEC nº. 147/2007, no Artigo 3, inciso II, instituiu que o
Núcleo Docente Estruturante - NDE “é responsável pela formulação do PPC, sua implementação e
desenvolvimento”. Os NDEs dos cursos da Estácio FMJ são constituídos por meio de regulamento
próprio, com o objetivo de pensar, elaborar e atualizar os PPCs dos cursos da IES, além de discutir,
analisar, interpretar, propor e operacionalizar as questões pertinentes às propostas de ações
pedagógicas dos cursos.
O Projeto Pedagógico de cada curso deve constituir-se como referência das ações e decisões do
contexto pedagógico em articulação com as especificidades das áreas de conhecimento. Neles são
discutidas todas as propostas e ações de ensino, pesquisa/educação investigativa, Extensão e Trabalho
de Conclusão de Curso, conforme DCNs. Na Estácio FMJ, o NDE possui uma participação intensa com
méritos no acompanhamento e desenvolvimento do curso, assim como na necessidade de
acompanhamento das evoluções curriculares acompanhando o processo de atualização e evolução no
ensino.

3.15.7. Diretrizes Pedagógicas para a Concepção dos Cursos

O planejamento da oferta de cursos da Instituição deve ser iniciado através de uma pesquisa de
mercado da área comercial para estabelecer a sua necessidade social. A partir daí, os Projetos
Pedagógicos dos Cursos da IES são pautados nas Diretrizes Curriculares Nacionais – DCNs dos
respectivos Cursos, na Política de Ensino estabelecida no PDI e no Sistema de Avaliação da IES.
Os cursos são concebidos com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei Nº 9394/96,
que prevê no seu Art. 2º, inciso I, que: “os estabelecimentos de ensino, respeitada as normas comuns e
as dos seus sistemas de ensino, terão a incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica”,
apontando para a construção de propostas integradoras e norteadoras de ações pedagógicas de
flexibilização curricular. Além da autonomia dada para o planejamento da graduação, a LDB afirma a
responsabilidade das IES na formação do indivíduo. No art.43, inciso I, diz: “estimular a criação cultural e
o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo”, além de documento de referência
como o PND (Lei nº 10.172 de 09/01/2001) e as DCNs específicas para cada área do conhecimento.
Os fundamentos dos PPCs, no contexto mais amplo da prática social, devem contemplar a concepção de
homem, de mundo e de sociedade; compromisso social; valorização profissional; e defesa das políticas
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de inclusão social. E, no contexto da prática pedagógica, aponta-se, entre outros, o trabalho coletivo
interdisciplinar, o currículo enquanto construção do conhecimento e a reflexão sobre a prática e
vivência da avaliação qualitativa e processual.
Nesse sentido, além de contemplar, no conjunto de suas ações, as inovações científicas e tecnológicas e
as exigências do mundo do trabalho, a Estácio FMJ, ao conceber os PPCs, busca expressar uma política
educacional, a partir de princípios filosóficos e políticos que possam contribuir para a consolidação da
sua missão e assumir seu papel social e científico, de forma a firmar um compromisso com a sociedade.
O processo de construção dos PPCs, que envolve a produção coletiva do conhecimento e sua articulação
com a prática, deve ser ponto de referência para o desencadeamento de todas as atividades
administrativas, técnicas, políticas e pedagógicas da Instituição.
Os Projetos Pedagógicos dos Cursos da IES, quando de sua elaboração, devem contemplar a seguinte
estrutura:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Sumário;
Introdução;
Curso;
Modalidade;
Contextualização;
Objetivos Gerais;
Objetivos Específicos;
Perfil do Egresso;
Introdução à Matriz Curricular (número de períodos; tempo de integralização mínimo e máximo;
quantitativo de disciplinas; carga horária total; carga horária eletiva; carga horária das Atividades
Acadêmicas Complementares; carga horária do Estagio Supervisionado; numero de módulos; carga
horária obrigatória; carga horária online; e carga horária das Atividades Estruturadas);
Atividades de Nivelamento;
Disciplinas;
Atividades Complementares e Extensão;
Participação dos alunos em atividades de Responsabilidade Social Serviços à comunidade;
Pesquisa;
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC);
Estágio;
Metodologias e técnicas didático-pedagógicas;
Procedimentos de avaliação;
Recursos e infraestrutura;
Eventos;
Atendimento ao docente e ao discente;
Certificação Intermediaria;
Biblioteca e
Anexos
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3.15.8. Princípios Básicos para Implementação Curricular

Os princípios básicos que norteiam a implementação dos currículos dos cursos da IES são:
a) Preparação profissional;
b) Interdisciplinaridade e flexibilidade;
c) Formação continuada e sintonizada com a realidade social;
d) Articulação teoria-prática;
e) Ética profissional e
f) Responsabilidade social.
Todas estas dimensões estão incorporadas no PPI e, consequentemente, nos Projetos Pedagógicos dos
Cursos.
A Estácio FMJ compreende a necessidade de promover a participação dos indivíduos como sujeitos da
sociedade, da cultura e da história, priorizando a autonomia, a problematização e a conscientização. A
IES considera o aluno como sujeito de seu processo educativo, buscando implementar um fazer
pedagógico comprometido com o processo de construção e reconstrução do conhecimento, com as
dimensões social e afetiva, com o relacionamento teoria e prática e com a contextualização dos saberes.
Em articulação com esses pressupostos, são considerados, na organização dos cursos, os eixos
estruturais “aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a viver, aprender a ser“, encaminhados
pela UNESCO.
Os cursos da IES estão, então, organizados de modo a oferecerem, ao aluno, referenciais teóricopráticos 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. Cabe lembrar que tais referenciais teórico-práticos estão sempre alinhados às Diretrizes
Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação e às orientações para os Cursos Superiores de
Tecnologia, atendendo às orientações do Conselho Nacional de Educação-CNE. Pretende-se que as
competências profissionais em formação sejam construídas processualmente, o que implica na adoção
de métodos de ensino que envolvam práticas de ação-reflexão-ação. Nesse sentido, a concepção
curricular privilegia uma abordagem metodológica que traz para o lugar central da formação as práticas
e a reflexão sobre elas.

3.15.9. Metodologias ativas

A IES adota metodologias ativas, coerentes com os objetivos e os conteúdos de ensino e que
considerem a experiência concreta do estudante. Pretende-se, então, promover ações pedagógicas que
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articulem os saberes e as práticas, vinculando-os aos ideais da ética, da responsabilidade e da cidadania.
Nesse contexto, as metodologias ativas surgem como proposta para focar o processo de ensinar e
aprender na busca da participação ativa de todos os envolvidos, centrados na realidade em que estão
inseridos. Nas metodologias ativas de ensino e aprendizagem é dado forte estímulo ao reconhecimento
dos problemas do mundo atual (tanto nacional quanto regional), tornando os alunos capazes de pensar,
intervir e promover as transformações necessárias.
O processo de educar, devido a múltiplos fatores (como a rapidez na produção de conhecimento, a
provisoriedade das verdades construídas no saber científico e, principalmente, da facilidade de acesso à
vasta gama de informação) deixou de ser baseado na mera transmissão de conhecimentos. A
Metodologia ativa visa, portanto, à inserção do aluno como agente principal responsável pela
sua aprendizagem, comprometendo-se com seu aprendizado.

3.15.10. Princípios metodológicos

A proposta curricular do modelo de ensino da IES tem como norte os seguintes princípios
metodológicos:
a) A flexibilização curricular que possibilita a ampliação dos horizontes do conhecimento e o
desenvolvimento de uma visão crítica mais abrangente, pois permite ao aluno ir além de seu campo
específico de atuação profissional, oferecendo condições de acesso a conhecimentos, habilidades e
atitudes formativas em outras áreas profissionais. A flexibilização do currículo se caracteriza tanto
pela verticalidade, quanto pela horizontalidade. A flexibilização vertical prevê diferentes formas de
organização do saber ao longo do período de formação, e se materializa na proposta curricular dos
cursos através da oferta de disciplinas eletivas e optativas. A flexibilização curricular horizontal
possibilita ao aluno o aproveitamento, para fins de integralização do curso, de várias Atividades
Acadêmicas Complementares. Essa flexibilização é assegurada pela oferta de um conjunto de
Atividades Acadêmicas Complementares articuladas à formação do aluno, planejadas pela
Coordenação de Curso, ouvidos o Núcleo Docente Estruturante (NDE) e o Colegiado do Curso;
b) A interdisciplinaridade que propicia o diálogo entre os vários campos do conhecimento e a
integração do conhecimento. Visa superar uma organização curricular tradicional, que coloca as
disciplinas como realidades estanques, fragmentadas, isoladas e dificulta a apropriação do
conhecimento pelo aluno, favorecendo uma visão contextualizada e uma percepção sistêmica da
realidade que permita uma compreensão mais abrangente do saber. As propostas de ensino
baseadas na interdisciplinaridade têm um grande poder estruturador, pois as definições, os
contextos e os procedimentos estudados pelos alunos passam a ser organizados em torno de
unidades mais globais, que agregam estruturas de conceitos e metodologias compartilhadas por
várias disciplinas, capacitando os alunos para enfrentar problemas que transcendem os limites de
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uma disciplina concreta e para detectar, analisar e solucionar novas questões. Além disso, a
interdisciplinaridade favorece a realização de transferências das aprendizagens já adquiridas em
outros contextos e contribui para ampliar a motivação para aprender;
c)

Ação-reflexão-ação que é um princípio norteador do processo ensino-aprendizagem da IES, que se
concretiza, dentre outras, através da realização das Atividades Estruturadas. Sabe-se que existe um
consenso de que o processo de aprendizagem do aluno não pode estar limitado à sala de aula, ao
contrário do que acontecia até bem recentemente. É fundamental alargar esse espaço, de forma a
expor o aluno a diferentes experiências, em diferentes ambientes, implicando na construção de
conhecimento, com autonomia. A concepção das Atividades Estruturadas privilegia a articulação
entre a teoria e a prática, a reflexão crítica e o processo de autoaprendizagem;

d) A contextualização que se refere à busca de adequação do currículo às características dos alunos e
do seu ambiente socioeconômico e cultural, permitindo relacionar as atividades curriculares com o
cotidiano dos alunos e com o contexto social. O princípio da contextualização permite pensar o
currículo de forma abrangente, com uma ampla rede de significações, e não apenas como um lugar
de transmissão e reprodução do saber. A contextualização envolve o estabelecimento de uma
relação de reciprocidade entre o aluno e o objeto de conhecimento, favorecendo uma aprendizagem
significativa, uma vez que está baseada nos diferentes âmbitos e dimensões da vida pessoal, social e
cultural dos alunos.

3.15.11. Atividades Estruturadas

As Atividades Estruturadas têm amparo legal no Art. 2º, inciso II da Resolução CNE/CES nº 3, de 2 de
julho de 2007. Com regulamento próprio, elas possibilitam a construção de conhecimento, com
autonomia, a partir do trabalho discente. A concepção destas atividades deve privilegiar a articulação
entre a teoria e a prática, a reflexão crítica e o processo de autoaprendizagem. Para atender a este
propósito, o ensino deve ser centrado na aprendizagem, tendo o professor como mediador entre o
conhecimento acumulado e os interesses e necessidades do aluno. Assim, o currículo do curso é
concebido como um conjunto integrado e articulado de situações organizadas de modo a promover
aprendizagens significativas e seus conteúdos são apenas um dos meios para o desenvolvimento de
competências que ampliem a formação dos alunos e sua interação com a realidade, de forma crítica e
dinâmica.
As Atividades Estruturadas atendem também ao paradigma da complexidade, de Edgar Morin,
propondo um ensino fundamentado em múltiplas visões que proporcionem aos alunos aprendizagens
que desenvolvam a visão crítica, criativa e transformadora.
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Nesse contexto, de acordo com Behrens, situa-se a problematização que possibilita uma visão pluralista,
tendo como ponto de partida o questionamento que vincula articulações diferenciadas, com a finalidade
de produzir conhecimento. Os alunos podem simultaneamente realizar a apropriação de conceitos,
quando os examinam minuciosamente e articular essas aquisições à medida que as relacionam ao
problema a ser resolvido e mobilizar essas aquisições na prática.

3.15.12. Atividades Acadêmicas Complementares - AACs

As Atividades Acadêmicas Complementares - AACs se constituem como componentes curriculares
enriquecedores e implementadores do perfil do formando, sem que se confundam com estágio
curricular supervisionado e com atividades de campo, como parte integrante do currículo. Assim as
AACs devem ser planejadas, acompanhadas e controladas para que possam contribuir efetivamente
para o aprimoramento da formação dos alunos. As Atividades Complementares são integradas por
atividades de Ensino, Pesquisa, Extensão, Práticas Profissionais, Cultura, Arte e Responsabilidade Social,
realizadas em qualquer instituição ou empresa, desde que o seu conteúdo seja de interesse e faça parte
do campo de saber do Curso de Graduação para o qual forem destinadas.
As Atividades Acadêmicas Complementares, com regulamento próprio, estão voltadas para a ampliação
das experiências científicas, socioculturais e profissionais dos alunos, propiciando uma melhor
compreensão das relações existentes entre a prática social e o trabalho acadêmico, a integração
teoria/prática, a integração universidade/sociedade e o desenvolvimento das competências
profissionais. Terão, portanto, como objetivos:
a) Estimular o exercício do pensamento crítico-reflexivo; Promover a articulação teoria-prática;
b) Desenvolver o interesse pela prática da pesquisa;
c) Facilitar a interdisciplinaridade; e
d) Atualizar e enriquecer a vivência acadêmica e o currículo.
As AACs visam ainda flexibilizar os currículos plenos dos cursos de Graduação e propiciar aos seus alunos
a possibilidade de aprofundamento temático, interdisciplinar, profissional, cultural ou artístico. A carga
horária das Atividades Complementares será estabelecida nos Projetos Pedagógicos dos Cursos, em
consonância com as Diretrizes Curriculares, com a proposta dos NDEs e com os respectivos Colegiados
dos Cursos.
Na IES, as AACs devem ser definidas a partir dos seguintes eixos:
 Cidadania
 Científico-acadêmico
 Empregabilidade, Empreendedorismo e Inovação
 Sustentabilidade
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3.15.13. Trabalho de Conclusão de Curso – TCC

O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC constitui-se numa atividade acadêmica de caráter formativo e
de sistematização do conhecimento sobre um objeto de estudo relativo à profissão ou aos demais
componentes curriculares dos cursos de Graduação. O TCC é desenvolvido pelo discente, mediante
orientação, acompanhamento e avaliação docente, cuja exigência é um requisito essencial e obrigatório
na integralização curricular nos cursos que o têm como exigência.
Cada curso de Graduação da IES define a modalidade do TCC, por meio de regulamento específico
constante do PPC, conforme as DCNs pertinentes, de acordo com sua natureza, perfil do profissional
que pretende formar e, em acordo com as determinações gerais das Resoluções referentes ao TCC.
Assim, o Trabalho de Conclusão de Curso representa um amadurecimento científico do estudante. As
regras concernentes ao TCC estarão disponíveis no Manual de Normatização da IES.

3.15.14. Estágio Curricular Supervisionado

O Estágio Supervisionado é um componente curricular obrigatório nos Cursos de Graduação que o
contemplem em seus currículos, como parte da formação acadêmico-profissional dos acadêmicos. A
concepção de Estágio está pautada na legislação vigente que tem como base legal a Lei no 11.788/2008,
que define o estágio como o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de
trabalho, que visa à preparação profissional. O estágio integra o itinerário formativo do educando e faz
parte do PPC. O estágio, enquanto atividade prevista na dinâmica curricular do curso, torna-se
indispensável à integralização curricular, com carga horária específica, realizado na própria Instituição
ou em locais de interesse institucional com fins de aprendizagem profissional, social e cultural, em
situações reais, durante o qual se dá a participação do estudante-estagiário em atividades de trabalho,
vinculadas a sua área de formação acadêmico-profissional.
A atividade de Estágio é de natureza exclusivamente discente e tem como finalidades:
a) O aprimoramento discente;
b) A preparação profissional;
c) A articulação entre teoria e prática, como parte do processo ensino-aprendizagem e da formação
integral do futuro profissional;
d) O contato com a realidade profissional em que o acadêmico poderá atuar; e
e) O desenvolvimento das competências e habilidades específicas de sua futura profissão.
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Os Estágios Curriculares obrigatórios nos cursos que o contemplam são normatizados por diretrizes
próprias (Regulamento), desde que obedecidos os critérios, em acordo com o disposto nas DCNs e nos
PPCs, construídos e discutidos pelos NDEs, encaminhados e aprovados pelos respectivos colegiados e
homologados pelo Conselho Superior da Instituição. O planejamento dos estágios e das práticas dos
cursos é organizado para que estas atividades sejam entendidas como eixo articulador do conhecimento
e vivências da dinamicidade da realidade. Portanto, devem funcionar como momento de articulação
teórico-prático entre os conhecimentos recebidos em sala de aula e situações da prática profissional
específica. A normatização dos Estágios está descrita no capítulo Organização Didático-pedagógica da
IES, no presente Documento.

3.15.15. Monitoria

O Programa de Monitoria da Instituição visa inserir o aluno no processo de formação profissional,
desenvolver habilidades para o ensino (descobrir vocação docente) e o enriquecimento da formação
acadêmica. O objetivo da Monitoria é propiciar ao aluno oportunidade de desenvolver suas habilidades
para a carreira docente nas funções de Ensino, Pesquisa/Educação Investigativa e Extensão,
possibilitando o conhecimento e a prática de atividades pedagógicas. O Programa busca a melhoria do
processo ensino-aprendizagem e é um importante instrumento de apoio ao docente.
Com a finalidade de amenizar as dificuldades demonstradas no processo ensino-aprendizagem, no
cotidiano acadêmico, a IES oferece, aos discentes, a atividade de Monitoria em diversas disciplinas. As
necessidades são detectadas por professores, pela CPA, por meio dos resultados da avaliação
institucional e pelos alunos.
A Monitoria, com regulamento específico, se constitui no conjunto de atividades relacionadas à prática
da docência, visando ao aperfeiçoamento didático-pedagógico do aluno, por meio do acompanhamento
do professor da disciplina, para a qual o acadêmico foi selecionado. Nesse sentido, a Monitoria
constitui-se em uma oportunidade de crescimento acadêmico, pessoal e intelectual para o acadêmico,
além de proporcionar o aprofundamento do conhecimento específico em determinadas disciplinas.

3.15.16. Metodologia de Ensino

A metodologia de ensino adotada pela Instituição, em consonância com o PPI, busca operacionalizar os
pressupostos filosóficos, psicopedagógicos e didático-metodológicos norteadoras da prática pedagógica.
A diversidade de abordagens teórico-metodológicas e de recursos utilizados, a utilização da Biblioteca
Virtual do professor, as visitas técnicas às empresas e organizações, as oficinas práticas e o uso
sistematizado dos laboratórios de informática estão articulados e visam complementar as atividades de
leitura, debate e reflexão coletiva, típicas da prática em sala de aula.
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A metodologia de ensino visa ao atendimento dos objetivos do curso e formação do perfil do egresso
propondo inovações e estratégias de ensino diferenciadas, tais como: aula expositiva dialogada;
seminários; debates de temas específicos; estudo de texto; ensino com pesquisa; trabalho individual e
em grupo; visitas técnicas; estudo de casos, dentre outros.
Ressalta-se que a realização constante de avaliações internas e externas contribui para a melhoria e
conservação da qualidade de ensino, da atualização das metodologias e de seus recursos de apoio.

3.15.16. Oportunidades diferenciadas para integralização dos currículos dos cursos

A Estácio FMJ também contempla, na sua organização didático-pedagógica, oportunidades
diferenciadas para integralização dos currículos dos cursos, em que se destacam as disciplinas eletivas,
optativas e as disciplinas online, quando for o caso.

3.15.17. Inovações consideradas significativas, especialmente quanto à flexibilidade dos
componentes curriculares

Quanto às inovações consideradas significativas, especialmente quanto à flexibilidade dos componentes
curriculares, a Instituição considera as seguintes ações:
a) Os PPCs devem flexibilizar suas propostas e concepções, em atendimento às novas exigências da
sociedade ou de políticas governamentais;
b) A reorganização e flexibilização curricular em atendimento aos PPCs;
c) As disciplinas como componentes curriculares, em função dos objetivos formativos pretendidos;
d) A integração dos componentes e atividades curriculares, superando a fragmentação do
conhecimento;
e) A substituição da metodologia tradicional por metodologias que possibilitem a participação do aluno
no processo do conhecimento;
f) A exploração das tecnologias, baseadas na informática, telemática, internet;
g) A revisão do conceito de avaliação, entendendo-a como instrumento de feedback que motive o
aluno para aprender;
h) A substituição do papel do professor de transmissor de informações para o papel de mediador
pedagógico;
i) A preparação dos professores para a inovação, mediante um trabalho de formação docente
contínua e em serviço que possibilite a reflexão sobre suas atividades docentes e o diálogo entre as
áreas;
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j) A revisão de infraestrutura de apoio para projetos inovadores, incluindo biblioteca atualizada e
informatizada, laboratórios adequados, preparação dos novos ambientes de aprendizagem; e
k) O ensino com pesquisa na graduação e o uso de novas tecnologias na sala de aula.

3.15.18. Avanços Tecnológicos

Os avanços tecnológicos são tema das ações da Estácio FMJ, quando entende que os recursos didáticopedagógicos e tecnológicos, nos cursos ofertados, são de fundamental importância para a otimização e
melhoria do processo educacional, na perspectiva de fomentar a aprendizagem significativa e na
valoração do currículo implementado.
Nesse sentido, as salas de aula da IES contam com equipamentos modernos e laboratórios com
softwares para o desenvolvimento dos conteúdos e atividades propostas.
O aluno conta com o acesso tecnológico a ferramentas da web, tais como:
- Plataforma do aluno on-line;
- Webaula;
- Biblioteca Virtual 2.0 - Material didático digital - material didático gratuito, no formato digital, disponibilizado nos próprios
equipamentos dos alunos, através do acesso ao aplicativo LEITOR ESTÁCIO, em diversas plataformas,
por meio de login e senha. É possível ao aluno acessar os conteúdos das disciplinas na versão digital,
por meio de até seis equipamentos diferentes: tablets, smartphones, notebooks e desktops, com a
possibilidade de impressão do material.
- SAVA – Sala de Aula Virtual de Aprendizagem - novo ambiente de aula virtual, com uma interface
mais intuitiva e amigável, e novas funcionalidades como:
- Roteiro de estudo para cada aula;
- Integração com o BDQ para alunos e docentes;
- Chat individual entre aluno-aluno e aluno-docente com a possibilidade de troca de arquivos
em tempo real;
- Acesso direto ao livro didático e ao conteúdo online das disciplinas;
- Repositório de objetos para os docentes;
- Calendário acadêmico;
- Quadro de horários de aulas;
- Feed de notícias;
- Relatórios padrão para os docentes;
- Consulta para os alunos ao currículo Lattes dos seus docentes;
- Integração com Facebook.
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3.15.19. Graduação

A IES defende uma qualidade ideal de ensino-aprendizagem e para a consecução deste objetivo, prioriza
uma ação pedagógica que esteja presente em todas as dimensões e estruturas que caracterizam a IES,
não se reduzindo, portanto, àquilo que ocorre na sala de aula e nos conhecimentos ensinados.
Reconhece, também, que o projeto pedagógico de cada curso deve materializar-se no cotidiano, por
meio das práticas que os caracterizam, dos modelos que estimula, das atitudes e dos valores que
promove e incentiva, bem como dos recursos materiais disponíveis e que tal materialização é tão
importante para a formação do profissional quanto o conhecimento técnico.
Respeitando a pluralidade de discursos e práticas pedagógicas existentes, os referenciais propostos no
PPI têm por objetivos fazer a IES avançar, de modo articulado, na realização das atividades relacionadas
à educação superior. Para esta tarefa, a Estácio FMJ assume como fundamental o processo que se
desenvolve no sentido de substituir o paradigma da disciplinaridade, que até agora conduziu o padrão
de ensino e aprendizagem na educação superior, pelo de globalidade e integralidade na perspectiva da
interdisciplinaridade.
Todos os cursos da Instituição têm como eixo norteador as DCNs, em consonância com o PDI e PPI. Cada
curso elabora seu Projeto Pedagógico, tendo em vista as especificidades da respectiva área de atuação a
qual está relacionado. As políticas acadêmicas institucionais contidas no PPI ganham materialidade nos
Projetos Pedagógicos de Curso.
Os PPCs são construídos a partir dos seguintes critérios:
a) Concepção de currículo e organização didático-pedagógica (metodologias, planos de ensino e
avaliação da aprendizagem), de acordo com sua política, as diretrizes curriculares e a inovação
da área;
b) Práticas pedagógicas, considerando a relação entre a teoria e prática e utilização de processos
participativos de construção do conhecimento;
c) Pertinência dos currículos (concepção e prática), tendo em vista os objetivos institucionais, as
demandas sociais, científicas, econômicas, culturais, entre outras e as necessidades individuais e
coletivas; e
d) Práticas institucionais que estimulam a melhoria do ensino, a formação continuada de docentes,
o apoio ao estudante, a interdisciplinaridade, as inovações didático-pedagógicas e o uso das
novas tecnologias no ensino.
A busca do ideal acadêmico é finalidade básica do ensino de graduação da IES. Neste sentido, os
Projetos Pedagógicos dos seus Cursos têm como princípio a flexibilização curricular, buscando atender à
resolução de problemas em novos contextos e a interdisciplinaridade. A IES enxerga o processo
contínuo de mudanças que ocorrem na sociedade e deve ser consciente do seu papel na formação de
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cidadãos competentes, críticos e criativos, capazes de atuarem na vida social, enquanto profissional
comprometido com o desenvolvimento socioeconômico e cultural, como afirma a sua missão.
As diretrizes relacionadas à política de ensino, na IES, são:
a) Incentivo à pesquisa/educação investigativa das práticas profissionais, como princípio formativo
para a construção do conhecimento, com ênfase no ensino de graduação;
b) Avaliação dos cursos de graduação em funcionamento, assessoramento didático-pedagógico a
discentes e docentes, com vistas à melhoria do processo ensino-aprendizagem;
c) Articulação entre ensino, atividades de pesquisa/educação investigativa das práticas profissionais
e extensão;
d) Articulação integrativa entre os cursos;
e) Interdisciplinaridade como eixo articulador do processo, ensino-aprendizagem;
f) Transversalidade como ação-reflexão-ação.

3.15.20. Graduação Tecnológica

A Graduação Tecnológica abrange métodos e teorias orientadas a investigações, avaliações e
aperfeiçoamentos tecnológicos, com foco nas aplicações dos conhecimentos a processos, produtos e
serviços. Desenvolve competências profissionais, fundamentadas na ciência, na tecnologia, na cultura e
na ética, tendo em vista o desempenho profissional responsável, consciente, criativo e crítico. Os
graduados nos Cursos Superiores de Tecnologia denominam-se tecnólogos e são profissionais de nível
superior, com formação para a produção e a inovação científico-tecnológica e para a gestão de
processos de produção de bens e serviços e estão aptos à continuidade de estudos em nível de pósgraduação.
A graduação Tecnológica na IES é aberta, como todo curso superior, a candidatos que tenham concluído
o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo da IES. Os Cursos
Superiores de Tecnologia da IES são pensados, construídos e constituídos, a partir da identificação das
necessidades sociais que sinalizam as características exigidas no perfil do profissional no contexto atual.
Os Cursos da Graduação Tecnológica alicerçam-se nos preceitos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (Lei nº 9.394/1996) e estão plenamente adequados ao disposto na Resolução nas legislações
vigentes, que orientam os Cursos Superiores em Tecnologia (CST), como também na Resolução CP/CNE
n° 3/2002 e no Parecer CP/CNE n° 29/2002. Atendem, ainda, ao disposto no Decreto nº 5.626/2005, que
regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre o Ensino da Língua Brasileira de
Sinais (LIBRAS), e ao Decreto nº 5.296/2004, que dispõe sobre as condições de acesso para portadores
de necessidades especiais.
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A educação profissional de nível tecnológico é integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho,
à ciência e à tecnologia e objetiva garantir aos cidadãos o direito à aquisição de competências
profissionais que os tornem aptos para a inserção em setores profissionais nos quais haja utilização de
tecnologias. A organização curricular compreende as competências profissionais tecnológicas, geral e
específica, incluindo os fundamentos científicos e humanísticos necessários ao desempenho
profissional do graduado em tecnologia.
A IES tem como objetivos na formação do egresso dos Cursos Superiores de Tecnologia:
a) Incentivar o desenvolvimento da capacidade empreendedora e da compreensão do processo
tecnológico, em suas causas e efeitos;
b) Incentivar a produção e a inovação científico-tecnológica, e suas respectivas aplicações no
mundo do trabalho;
c) Desenvolver competências profissionais tecnológicas, gerais e específicas, para a gestão de
processos e a produção de bens e serviços;
d) Propiciar a compreensão e a avaliação dos impactos sociais, econômicos e ambientais
resultantes da produção, gestão e incorporação de novas tecnologias;
e) Promover a capacidade de continuar aprendendo e de acompanhar as mudanças nas condições
de trabalho, bem como propiciar o prosseguimento de estudos em cursos de pós-graduação;
f) Adotar a flexibilidade, a interdisciplinaridade, a contextualização e a atualização permanente dos
cursos e seus currículos; e
g) Garantir a identidade do perfil profissional de conclusão de curso e da respectiva organização
curricular.

3.15.21. Pós-Graduação Lato Sensu

A Estácio FMJ entende que a Pós-graduação é uma oportunidade para o crescimento profissional por
meio de Programa de Educação Continuada. A educação continuada apresenta-se como uma das
ferramentas que pode contribuir com estes profissionais a se qualificarem para o atual mercado de
trabalho. O principal motivo da educação continuada é evitar que os profissionais se desatualizem
técnica, cultural e profissionalmente, para que não percam a sua capacidade de exercer a profissão
com eficiência. Com isso, o programa de Pós-graduação é uma alternativa essencial, para atender a
demanda de profissionais, de forma a permitir um melhor desempenho da sua função.
A política de Pós-graduação, na IES, tem como objetivos:
a) Oferecer aos egressos dos cursos de Graduação a oportunidade de aprofundamento dos estudos
e ampliação da empregabilidade;
b) Oferecer aos seus professores oportunidade de melhorar a sua qualificação, com benefícios
acadêmicos relevantes;
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c) Oferecer ao corpo docente oportunidade de lecionar em cursos de pós-graduação, com
ampliação de sua vinculação à Instituição e melhoria de sua qualificação;
d) Melhorar a imagem da Instituição como centro de excelência e referência em educação, em
todos os níveis do ensino superior;
e) Aproveitar oportunidades de negócios, no mercado de educação;
f) Atender a demandas específicas da comunidade empresarial e
g) Colaborar para o desenvolvimento econômico, social e tecnológico do estado e do País.
As metas da política de Pós-graduação podem ser assim resumidas:
a) Oferta de pelo menos um curso de especialização (lato sensu) para cada curso de graduação
reconhecido, com lançamento a cada ano de novas turmas; e
b) Novas oportunidades de trabalho, de formação e de pesquisa para professores e alunos da
Instituição.
Em consonância com a sua missão, a Pós-Graduação lato-sensu da Estácio FMJ assume o compromisso
de especializar, qualificar e capacitar profissionais por meio de uma educação superior de qualidade, do
investimento de recursos na construção do conhecimento e da busca permanente da excelência,
visando atender às demandas sociais por meio da democratização de ensino de Pós-graduação e da
educação continuada.
Assim, ao tomar como norteadores os quatro pilares da educação - aprender a aprender, aprender a ser,
aprender a conviver, aprender a fazer – a IES visa oferecer cursos voltados à qualificação e capacitação
de profissionais de nível superior capazes de se adaptarem à dinâmica complexa da sociedade atual.
Para tanto, os objetivos específicos do setor foram definidos, tomando como principais referências os
seguintes itens:
a) Atendimento às orientações legais expressas pelo MEC;
b) Aperfeiçoamento do processo de controle acadêmico dos cursos;
c) Promoção acentuada da percepção de qualidade do setor para o público interno e externo; e
d) Articulação estreita com as demandas do mercado profissional.
As áreas internas da IES relacionadas à Pós-graduação devem promover e coordenar a realização de
cursos e atividades de Extensão e Pós-graduação lato sensu, estabelecendo ampla articulação entre a
comunidade e a Instituição, sobretudo no que se refere à qualidade dos cursos. Além disso, devem
oferecer cursos que contribuam para o progresso técnico-científico, em suas áreas de atuação. A Pósgraduação na Instituição é Coordenada pela Gerência de Pós-Graduação.
A IES oferta atualmente os seguintes cursos de Pós-graduação lato sensu:
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DURAÇÃO
CURSOS PRESENCIAIS

NOME FORMAÇÃO

ÁREA
MESES

AUDITORIA DE SISTEMAS DE SAÚDE

MBA

SAÚDE

18

CARDIOLOGIA

ESPECIALISTA

SAÚDE

24

DOCÊNCIA E GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR

ESPECIALISTA

HUMANAS

18

ENFERMAGEM DO TRABALHO

ESPECIALISTA

SAÚDE

18

ENFERMAGEM NEONATAL E PEDIÁTRICA

ESPECIALISTA

SAÚDE

18

GERIATRIA E GERONTOLOGIA

ESPECIALISTA

SAÚDE

18

GESTÃO DE SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO
HOSPITALAR

MBA

SAÚDE

18

GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

MBA

GESTÃO

18

LIDERANÇA E COACHING

ESPECIALISTA

GESTÃO

18

MEDICINA DO TRABALHO

ESPECIALISTA

SAÚDE

24

MEDICINA INTENSIVA

ESPECIALISTA

SAÚDE

24

POLÍTICAS SOCIAIS INTEGRADAS

ESPECIALISTA

HUMANAS

18

PSICOPEDAGOGIA CLÍNICA E INSTITUCIONAL

ESPECIALISTA

SAÚDE

18

PSIQUIATRIA

ESPECIALISTA

SAÚDE

18

SAÚDE DA FAMÍLIA

ESPECIALISTA

SAÚDE

18

SAÚDE MENTAL E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

ESPECIALISTA

SAÚDE

18

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR E
HOSPITALAR

ESPECIALISTA

SAÚDE

18

NOME FORMAÇÃO

ÁREA

DURAÇÃO

MBA
MBA

GESTÃO
GESTÃO

12
12

ESPECIALISTA
MBA
MBA
ESPECIALISTA
MBA

TECNOLOGIA
SAÚDE
TECNOLOGIA
TECNOLOGIA
HUMANAS

12
12
12
12
12

CURSO EM ENSINO A DISTÂNCIA

ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
ARQUITETURA E PROJETOS DE CLOUD
COMPUTING
AUDITORIA DE SISTEMAS DE SAÚDE
BIODIVERSIDADE E SUSTENTABILIDADE
CIÊNCIA DE DADOS E BIG DATA ANALYTICS
COMUNICAÇÃO E MARKETING EM MÍDIAS
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DIGITAIS
CONSULTORIA EMPRESARIAL
DESENVOLVIMENTO DE JOGOS DIGITAIS
DESENVOLVIMENTO MOBILE
DESIGN DIGITAL
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
DIREITO DO CONSUMIDOR
DIREITO E GESTÃO CORPORATIVA
DIREITO E PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
DIREITO E PROCESSO DO TRABALHO E DIREITO
PREVIDENCIÁRIO
DIREITO ELETRÔNICO
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL
DIREITO PÚBLICO: CONSTITUCIONAL,
ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO
DOCÊNCIA E GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR
EDUCAÇÃO CORPORATIVA E GESTÃO DO
CONHECIMENTO
EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR
ENFERMAGEM DO TRABALHO
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANEAMENTO
BÁSICO
ENGENHARIA DE SOFTWARE
GESTÃO DA INOVAÇÃO NA CONSTRUÇÃO
CIVIL
GESTÃO DE INOVAÇÃO E
EMPREENDEDORISMO
GESTÃO DE OPERAÇÕES, PRODUÇÃO E
SERVIÇOS
GESTÃO DE PROJETOS
GESTÃO DE SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO
HOSPITALAR
GESTÃO EMPRESARIAL
GESTÃO ESTRATÉGICA DE MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS
GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS
GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLADORIA
GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
GOVERNANÇA CORPORATIVA
IFRS - NORMAS INTERNACIONAIS DE
CONTABILIDADE
LEGISLAÇÃO, PERÍCIA E AUDITORIA
AMBIENTAL
LIDERANÇA E COACHING
LOGÍSTICA EMPRESARIAL
MARKETING
PETRÓLEO E ENERGIAS
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
POLÍTICAS E GESTÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA

MBA
ESPECIALISTA
ESPECIALISTA
ESPECIALISTA
ESPECIALISTA
ESPECIALISTA
ESPECIALISTA
ESPECIALISTA

GESTÃO
TECNOLOGIA
TECNOLOGIA
TECNOLOGIA
DIREITO
DIREITO
DIREITO
DIREITO

12
12
12
12
12
12
12
12

ESPECIALISTA
ESPECIALISTA
ESPECIALISTA

DIREITO
DIREITO
DIREITO

12
12
12

ESPECIALISTA
ESPECIALISTA

DIREITO
HUMANAS

12
12

MBA
ESPECIALISTA
ESPECIALISTA

HUMANAS
GESTÃO
SAÚDE

12
12
12

ESPECIALISTA
ESPECIALISTA

TECNOLOGIA
TECNOLOGIA

12
12

ESPECIALISTA

TECNOLOGIA

12

MBA

GESTÃO

12

MBA
MBA

GESTÃO
GESTÃO

12
12

MBA
MBA

SAÚDE
GESTÃO

18
12

MBA
MBA
MBA
MBA
MBA

GESTÃO
GESTÃO
GESTÃO
GESTÃO
GESTÃO

12
12
12
12
12

MBA

GESTÃO

12

ESPECIALISTA
ESPECIALISTA
MBA
MBA
MBA
ESPECIALISTA
ESPECIALISTA

DIREITO
GESTÃO
GESTÃO
GESTÃO
TECNOLOGIA
GESTÃO
DIREITO

12
12
12
12
12
12
12
64

POLÍTICAS SOCIAIS INTEGRADAS
PSICOPEDAGOGIA CLÍNICA E INSTITUCIONAL
SAÚDE DA FAMÍLIA
SAÚDE MENTAL E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

ESPECIALISTA
ESPECIALISTA
ESPECIALISTA
ESPECIALISTA
ESPECIALISTA

HUMANAS
SAÚDE
GESTÃO
SAÚDE
GESTÃO

12
12
12
12
12

3.16. POLÍTICAS PARA A PESQUISA E A INICIAÇÃO CIENTÍFICA
No momento atual, observa-se uma demanda legítima pela educação superior e, ao mesmo tempo, uma
tomada de consciência da importância fundamental deste nível educacional. O desenvolvimento
sociocultural e econômico e a necessidade da formação dos novos profissionais exigem novos
conhecimentos, saberes, e competências. Para atender a essas novas demandas, a Estácio FMJ atua em
cursos de graduação: bacharelado, tecnológico e pós-graduação (curso de especialização lato sensu).
É evidente que o ensino superior, no contexto atual da sociedade brasileira, vem enfrentando novos
desafios e dificuldades, demandando políticas que potencializem: (a) A melhoria da qualidade do ensino
e da formação profissional, fomentando e reforçando a inovação, a interdisciplinaridade, e a integração
nos programas acadêmicos; (b) A formação do cidadão crítico, ético, criativo e socialmente
comprometido com a sociedade, capaz de produzir, organizar, difundir o conhecimento; (c) Condições
de igualdade quanto ao acesso e à permanência no ensino superior, tomando por base méritos,
capacidade, esforços e perseverança, sem permitir discriminação e favorecendo a inclusão das minorias
reconhecidas socialmente; (d) O desenvolvimento de habilidades que permitam a aprendizagem
continuada, nas mais diferentes situações de vida; e (e) Uma formação que considere os aspectos
ligados à socialização, integração, cooperação e participação.
Considerando os desafios colocados pela conjuntura histórica, global, nacional e regional, o papel da IES,
no que se refere ao ensino superior, é propor uma nova visão de ensino, necessariamente conjugada à
atividade de pesquisa e a extensão, apresentando proposições para a formação superior, visando
impulsionar o indivíduo na sua dimensão individual e social, a ser criativo e a responder aos desafios
impostos pelo novo contexto social. Nessa linha, os PPCs da Instituição ressaltam o compromisso de
articular o Ensino, às atividades de Pesquisa e de Extensão, com base em uma concepção de formação
profissional, que busca a sólida formação teórica; o trabalho coletivo interdisciplinar; a unidade entre
teoria/prática; e o compromisso social e ético do profissional na superação das injustiças sociais, da
exclusão e da descriminação social, na busca de uma sociedade mais humana.
A pesquisa/educação investigativa da prática profissional deve permitir o conhecimento/intervenção, no
contexto profissional e novas formas de relação/unidade teórico-prática no currículo de cada curso.
Deve apresentar propostas articuladas, aperfeiçoadas e vinculadas aos Projetos Pedagógicos de cada
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curso da Instituição, com objetivo de incentivar o senso reflexivo e crítico dos acadêmicos, por meio de
pesquisa/educação investigativa e extensão.
As atividades de Pesquisa objetivam a criação e transformação do conhecimento, assim como a
capacitação de recursos humanos da Região da IES para, de acordo com as metas da IES, gerar, difundir
e consolidar o conhecimento, fundamentado nas questões éticas, ambientais e sociais.
Nesta perspectiva, a Instituição fundamenta sua política de pesquisa em alguns objetivos, a saber:
- Considerar a Iniciação Científica como uma prática acadêmica de inserção de alunos de
graduação na pesquisa científica;
- Viabilizar o contato direto dos alunos nas atividades de pesquisa desenvolvidas por professores e
grupos de pesquisa;
- Promover a atividade de iniciação científica no espaço acadêmico, contribuindo para que a
prática em sala de aula promova a aprendizagem de habilidades teóricas e práticas alicerçadas
por uma convivência social eticamente qualificada;
- Desenvolver uma prática acadêmica focada na indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e
Extensão, criando a possibilidade de o aluno vivenciar a construção do conhecimento;
- Aplicar metodologias problematizadoras que envolvam o aluno com os fundamentos da ciência e
com as formas de construção dessa ciência, preparando-o para a futura atuação profissional;
- Considerar a construção do saber científico fundamental na formação de profissionais capazes
de se posicionar e atender, de forma crítica e autônoma, às demandas do mercado.

3.16.1. Programa de Iniciação Científica (PIC)

A Iniciação Científica da IES constitui-se numa atividade de investigação, realizada por estudantes da
Graduação, no âmbito de Projeto de Pesquisa, orientado por pesquisador qualificado, e que visa ao
aprendizado de técnicas e métodos científicos, bem como ao desenvolvimento da mentalidade científica
e da criatividade, no confronto direto com os problemas oriundos da Pesquisa. Nesse sentido, o
Programa de Iniciação Científica (PIC) consiste num instrumento de financiamento da Pesquisa,
complementar às outras formas de fomento, tanto internas quanto externas, permitindo introduzir os
estudantes da Graduação à Pesquisa Científica e configurando-se como poderoso fator de apoio às
atividades de ensino.
O PIC tem como objetivo precípuo inserir os alunos no processo de investigação científica, despertando
interesse, ativando vocações e mobilizando talentos entre estudantes de graduação, preparando-os
para a educação continuada. Além disso, considera alguns objetivos específicos, conforme a seguir:
a) Identificar e apoiar alunos de graduação com potencial para atuação em pesquisa;
b) Estimular o desenvolvimento do pensar de modo científico e criativo nos alunos, em decorrência de
condições criadas confrontadas diretamente com os problemas de pesquisa;
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c) Proporcionar a aprendizagem de métodos e técnicas de pesquisa científica ao aluno orientado,
contribuindo para a formação de recursos humanos para a pesquisa;
d) Desenvolver competências visando à continuidade de estudos a nível de pós-graduação lato e stricto
sensu;
e) Estimular a produção científica docente;
f) Estimular pesquisadores a envolverem alunos de graduação em seus projetos de pesquisa,
intensificando a interação docente-discente na prática investigativa, criando uma cultura acadêmica
de trabalho coletivo;
g) Acumular experiência na orientação de alunos para a pesquisa, de modo a permitir a introdução da
pesquisa como prática rotineira do Processo de Ensino na formação de todos os alunos;
h) Propiciar condições institucionais para o atendimento aos projetos de pesquisa;
i) Inserir a Instituição na construção do saber científico conduzindo à sistematização e
institucionalização da pesquisa;
j) Contribuir para diminuição das disparidades regionais na distribuição da competência científica no
país.
O Programa de Iniciação Científica da Instituição está sob a responsabilidade do Núcleo de Pesquisa e de
Extensão e tem suas ações acompanhadas pela Diretoria Acadêmica. A atividade de Iniciação Científica
visa despertar vocação científica e estimular a formação de novos pesquisadores, promovendo a
participação dos discentes, em atividades institucionais de pesquisa científica.
A IES busca estimular a produção acadêmica, através das seguintes ações:
 Concessão de Bolsas de Iniciação Científica
 Concessão de carga horária docente para atividades de pesquisa
 Concessão de auxílio em apresentação dos trabalhos em congressos
Atualmente, são ofertados cursos presenciais na área de saúde, enquadrando os cursos de graduação
mantidos na Estácio FMJ, conforme a seguir:

Tabela 1 - Cursos presenciais ofertados pela Estácio FMJ

Curso

Área

Enfermagem
Farmácia
Fisioterapia
Medicina

Ciências da Saúde
Ciências da Saúde
Ciências da Saúde
Ciências da Saúde

Os projetos contemplam as linhas de pesquisa dos grupos que estejam vinculados a temas de interesse
da Estácio FMJ ou do seu entorno.
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3.17. POLÍTICAS PARA A EXTENSÃO
A Extensão é o processo educativo, cultural e científico que articula o Ensino e a Pesquisa de forma
indissociável e viabiliza a relação transformadora entre a IES e a sociedade. As atividades de Extensão
permitem a troca de saberem sistematizados, acadêmicos e populares, tendo como consequência a
produção do conhecimento resultante do confronto com a realidade brasileira e regional, a
democratização do conhecimento acadêmico e a participação efetiva da comunidade na Instituição.
Além de instrumentalizadora deste processo dialético teoria/prática, a Extensão é um trabalho
interdisciplinar que favorece a visão integrada do social.
As ações de Extensão da Instituição estão orientadas por eixos temáticos, através de cursos e atividades
de ensino de caráter teórico e/ou prático, voltados para a comunidade interna e externa e são
desenvolvidas sob as formas de cursos de atualização, capacitação, aperfeiçoamento e de
especializações.
A Política de Extensão da IES, além de outros objetivos, visa desenvolver ações para viabilizar o processo
educativo, cultural, esportivo e científico, articulando o Ensino e a Pesquisa, fomentando a consciência
social, ambiental e política, na formação de profissionais cidadãos, numa relação dialógica, buscando
desenvolver um ensino de qualidade, tornando-se acessível à comunidade. Em segundo momento, visa
estabelecer um movimento entre a comunidade acadêmica e a sociedade em geral, a partir do
diagnóstico das necessidades encontradas no seio desta relação, buscando suprir tais carências.
Ressalte-se, ainda, que a Extensão está articulada À Responsabilidade Social, através de ações e projetos
descritos com mais detalhes no Capítulo 6 do presente Documento.
As atividades de Extensão são realizadas com o envolvimento de alunos dos cursos de graduação e de
pós-graduação sob a supervisão docente, como executores-colaboradores nessas atividades. Dessa
forma, a IES deverá:
a) Fortalecer e ampliar um programa institucional de bolsas de Extensão;
b) Contribuir para a inclusão da Extensão, enquanto prática acadêmica, nos projetos pedagógicos
dos cursos;
c) Consolidar a indissociabilidade entre o Ensino, Pesquisa e Extensão, efetivada em torno de
programas e projetos construídos com base em critérios científicos, tecnológicos e em
experiências comunitárias;
d) Estimular atividades interdisciplinares e multidisciplinares nas atividades de Extensão; e
e) Valorizar o intercâmbio com órgãos públicos e privados e agências não governamentais,
articulando redes ou parcerias, sob a forma de convênios, consórcios ou outros termos jurídicos.
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Nesse sentido, a IES oferta atualmente os seguintes cursos/projetos de Extensão:
1. Plantão concursado de clínica médica nos setores de emergência e uti do
hospital e maternidade São Francisco de Assis
2. CineSaúde
3. Diabetes em alvo
4. Enfer Mais Paciente Seguro: ensinando acerca da segurança do paciente.
5. Autópsia: uma importante ferramenta no ensino médio
6. Promoção de saúde na escola: uma ação interdisciplinar
7. Estação Estácio
8. Rádio saúde
9. Tanatologia
10. Ecomed
11. Saúde do homem: contribuindo para redução de doenças urológicas
12. Erros inatos do metabolismo
13. Avaliação laboratorial de pacientes com suspeitas de doenças genéticas
14. Vigilância epidemiológica de malformações congênitas no hospital São
Lucas-Juazeiro do Norte
15. Sistema de informação sobre agentes teratogênicos e doenças genéticas
(SIAT-G)
16. Vivendo com três 21
17. Aconselhamento genético
18. Educando para prevenir: a microbiologia médica promovendo à saúde na
comunidade caririense
19. Núcleo de transplante hepático experimental - bases da cirurgia
20. Ciclo cardíaco
21. Prescrição e compreensão: avaliação sobre o grua de entendimento dos
pacientes sobre seu tratamento após consulta médica
22. Medicina Perioperatória
23. Combate ao tabagismos na estratégia de saúde da família
24. Participação e controle social no sus : empoeiramento comunitário
25. Promoção da saúde à criança institucionalizadas "adote um abraço"
26. Assistência ao idoso institucionalizado
27. Prevenção em queda de idosos
28. Combate ao câncer de mama no hospital maternidade são Vicente de Paulo
29. Promoção de neurodesenvolvimento infantil
30. Cuidando de quem cuidou
31. Ambulatório de fisioterapia em traumato-ortopedia
32. Incentivo ao aleitamento materno
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33. Alimentando ideias
34. Pense bem
35. Quimidivert
36. Arteterapia na ambiência da oncologia pediátrica
37. Acronor Cariri
38. Mães de primeira viagem
39. Companheiros da saúde mental: terapias em saúde para crianças e
adolescentes com transtornos mentais
40. Implementação do programa saúde do adolescente na atenção básica à
saúde
41. Promoção da saúde da pessoa idosa em instituições de longa permanência
42. De olho no futuro
43. Amigos do peito
44. Grupo de gestante: expectativas para gestação, parto e puerpério saudáveis
45. Desvendando a anatomia
46. Doenças cardiovasculares: conhecer para prevenir
47. Vivencia no hospital: estagio de cirurgia
48. Bioquímica no cuidado do diabetes mellitus
49. Blitz educativa
50. Cinesioterapia laboral em funcionários da Estácio FMJ
51. Atuação da fisioterapia dermatofuncional no tratamento do pé diabético
52. Cinesioterapia na saúde do idoso
53. AVC cuidados que posso ter
54. Aprendendo a manejar a insulina
55. Segunda dose de vacinação contra HPV - a prevenção contínua
56. Prevest 2016 Estácio FMJ
57. Mãos amigas
58. Saúde e educação: de mãos dadas com a escola
59. Escola de postura Estácio FMJ
60. Perfil dos pacientes com câncer gástrico atendido no Hospital de Referência
do Cariri
61. Perfil dos pacientes de gastrectomia por câncer gástrico
62. Educação para pacientes alérgicos
63. Medidas de Proteção Articular
64. Imunodeficiência presente nos grupos de risco: contribuindo para a
promoção da saúde na comunidade
65. InfoSaúde
66. Saúde mental na atenção primária: projeto de extensão
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Princípios norteadores
Os princípios norteadores para o desenvolvimento da Extensão na Estácio FMJ são os seguintes:
a) As atividades de Extensão devem ser traduzidas em projetos e em respectivos planos de ação;
b) Os projetos de Extensão devem considerar prioridades locais e regionais;
c) Os projetos devem contribuir, em alguma medida, para a superação das atuais condições de
desigualdade e exclusão existentes no Brasil;
d) Privilegiar a formação do profissional cidadão;
e) Utilizar o potencial da comunidade discente e docente da IES como instrumento de
transformação social; e
f) Reafirmar a Extensão universitária como processo acadêmico definido e efetivado em função das
exigências da realidade, indispensável na formação do aluno, na qualificação do professor e no
intercâmbio com a sociedade;
A Política de Extensão da IES está planejada visando dar subsídios aos seus docentes e discentes no que
tange ao processo educativo, cultural e científico. Estes parâmetros são fontes indispensáveis na
promoção do Ensino e Pesquisa e viabiliza a relação transformadora entre a Instituição de Ensino
Superior e a Sociedade. A relação entre Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária enriquece o processo
pedagógico, favorecendo a socialização do saber acadêmico, estabelecendo uma dinâmica que contribui
para a participação da comunidade na vida universitária.
Como prática acadêmica, a Extensão, na Instituição, tem por objetivos:
a) Articular o ensino e a pesquisa com as demandas da sociedade, buscando o comprometimento
da comunidade acadêmica com os interesses e necessidades da sociedade;
b) Estabelecer um fluxo bidirecional entre o conhecimento acadêmico e o saber popular, buscando
a produção de conhecimento resultante do confronto com a realidade, com permanente
interação entre teoria e prática;
c) Incentivar a prática acadêmica que contribua para o desenvolvimento da consciência social e
política, formando profissionais-cidadãos;
d) Promover atividades de apoio e suporte à organização, participação e desenvolvimento da
sociedade, a partir de propostas oriundas de uma convivência aberta e horizontal com a
comunidade;
e) Promover por meio da Extensão, a inserção IES no processo de desenvolvimento da região na
qual está inserida.
f) Sistematizar, dinamizar e acompanhar as ações que visem à interação da Instituição com a
sociedade;
g) Incentivar a produção técnico-científica e artístico-cultural;
h) Contribuir para reformulações nas concepções e práticas curriculares;
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i) Favorecer a reformulação do conceito de “sala de aula”, que deixa de ser o lugar privilegiado
para o ato de aprender, adquirindo uma estrutura ágil e dinâmica, caracterizada pela interação
recíproca de professores, alunos e sociedade, ocorrendo em qualquer espaço e momento,
dentro e fora dos muros da IES;
j) Propiciar o desenvolvimento sustentável social, econômico e ambiental;
k) Propiciar o desenvolvimento de atividades na área do esporte e lazer;
l) Consolidar a indissociabilidade entre o Ensino, Pesquisa e a Extensão, efetivados, em torno de
programas e projetos construídos com base em critérios científicos, tecnológicos e em
experiências comunitárias;
m) Estimular atividades interdisciplinares e multidisciplinares nas atividades de extensão;
n) Valorizar o intercâmbio com órgãos públicos e privados e agências não governamentais,
articulando redes ou parcerias, sob a forma de convênios, consórcios ou outros termos jurídicos.
As atividades de Extensão devem ser orientadas e operacionalizadas a partir dos eixos norteadores das
politicas educativas, atividades de difusão e atividades de responsabilidade social da IES
A IES busca desenvolver ações que derivam de projetos de Extensão a partir de 5 eixos: Saúde, Gênero,
Políticas Públicas, Cidadania e Ensino.

3.18. POLÍTICAS PARA A RESPONSABILIDADE SOCIAL

Figura 2 - Logo do portal de responsabilidade social. Acesso via
http://portal.estacio.br/educarparatransformar/teste/index.html

As políticas para a Responsabilidade Social, na Estácio FMJ, são vistas como um conjunto de valores
baseados em princípios éticos de ajuda e promoção socioeconômica, ambiental e cultural, sob uma
perspectiva abrangente das relações compreendidas na atividade institucional com os fornecedores, os
consumidores, a comunidade, a sociedade e o meio ambiente.
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Duas premissas continuarão marcando as políticas da IES a atuação da IES e a sua relação com a
sociedade. : (1) a inclusão social – pela inserção (e ascensão) de jovens e adultos no mercado de
trabalho - e (2) a sustentabilidade.

3.18.1. Educação Inclusiva

A Educação Inclusiva é atualmente um dos maiores desafios do sistema educacional. Na perspectiva de
enfrentar esse desafio, e contribuir para a educação inclusiva, os PPCs da Estácio FMJ e a sua
infraestrutura física atenderão ao disposto no marco legal vigente, destacando-se o Dec. 5296/2004, de
02/12/2012; Art. 4º do Decreto 3298, de 20 de dezembro de 1999; Art. 5º do Decreto 3296; Declaração
de Salamanca; Constituição Brasileira; e o Decreto nº 5.626/2005, que regulamenta a Lei nº. 10.436, de
24 de abril de 2002, que dispõe sobre o Ensino da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Preocupada em
adaptar-se às normas e princípios que garantem os direitos do aluno com necessidades educacionais
especiais e, sobretudo, em estabelecer uma política institucional, a IES visa desenvolver ações para
manter a qualidade de ensino para todos os seus alunos e, especificamente, assegurar, aos alunos com
necessidades educacionais especiais, as condições necessárias para o seu pleno aprendizado. Assim,
para o integral atendimento às recomendações internacionais e aos dispositivos legais nacionais, é
fundamental a busca de novas formas de responder aos proclames de uma Educação Inclusiva,
garantindo não só o acesso, mas, sobretudo, a permanência dos alunos com necessidades educacionais
especiais na IES, através de uma prática pedagógica, que esteja centrada na aprendizagem desses
alunos.
A visão da Responsabilidade Social como instrumento político-social da Estácio FMJ se caracteriza pela
busca do conhecimento, estudo e solução dos problemas da comunidade, acreditando no princípio da
indissociabilidade da tríade ensino, pesquisa e extensão, e rompendo com dicotomias, onde a prática e
a teoria caminham juntas, possibilitando uma interação entre a Faculdade e a comunidade, ou seja,
uma transformação social. Portanto, a política de Responsabilidade Social da Instituição traduz um
compromisso com a dimensão social e ética na produção e sistematização do conhecimento.
A IES estabelece, ainda, como dimensões de sua política social: a formação de profissionais conscientes
de seu compromisso social; o estímulo para o desenvolvimento de pesquisas; a difusão de
conhecimentos e sua inserção na realidade comunitária local e regional, oportunizando que os
benefícios da ciência e as potencialidades existentes na Faculdade possam contribuir para o
enfrentamento das questões sociais e suas múltiplas configurações.
Diante do exposto, a Instituição busca contribuir para a inclusão social, o desenvolvimento econômico,
cultural e social, a defesa do meio ambiente, a produção artística, a memória e o patrimônio culturais,
quando desenvolve ações que promovem atividades de interesse comunitário, o que reafirma seu
compromisso com o desenvolvimento da região e do país.
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A Estácio FMJ, através do Programa de Responsabilidade Social, busca desenvolver ações que
favoreçam uma maior aproximação com a comunidade, por meio de trabalho voluntário aliado aos
projetos específicos, em parceria ou não com outras instituições.
A construção dessa cultura organizacional é pautada nos seguintes princípios:
- Investigação das necessidades da comunidade, para direcionar ações, promovendo ou
participando das soluções adequadas na intervenção das questões sociais, através de projetos
pontuais ou permanentes;
- Incentivo às parcerias com as organizações públicas e privadas para execução dos programas de
inclusão social e extensão universitária voltados à comunidade em geral, desenvolvidos pelos
cursos de Graduação;
- Colaboração e incentivo à execução dos projetos de inclusão social e extensão universitária
desenvolvidos pelos cursos de Graduação e voltados à comunidade em geral;
- Implementação e desenvolvimento de projetos facilitadores, tanto na educação como em ações
de empreendedorismo social e econômico, intermediando forte inserção comunitária,
praticando não somente uma política assistencialista.

3.18.2. Sustentabilidade

Tendo como papel a disseminação do conhecimento e formação de cidadãos aptos a contribuir para o
desenvolvimento da sociedade, a Instituição adota a Sustentabilidade como tema de fundamental
presença e influência no ensino, pesquisa e extensão, mantendo uma postura ética e transparente com
todos os públicos de relacionamento, dentro de uma perspectiva de responsabilidade social e de
valorização da diversidade. A Estácio FMJ visa fornecer serviços qualitativos de Educação a amplos
segmentos da população e, mais que isso, busca viabilizar a inclusão social, promovendo a cidadania e a
melhoria da qualidade de vida dos públicos que atende, contribuindo para a inclusão social e o acesso
ao mercado de trabalho, promovendo o desenvolvimento educacional, econômico e social da região na
qual está inserida, preservando a memória e o patrimônio cultural, estimulando a produção artística e
atuando na defesa do meio ambiente.
Cabe ressaltar que a IES, comprometida com as Políticas de Educação Ambiental e respeitando o
disposto na Lei nº9795 de 27 de abril de 1999 e o Decreto nº4281 de 25 de junho de 2002, destaca a
obrigatoriedade da inclusão de conteúdos e disciplinas – Educação Ambiental e Sustentabilidade - que
tratem desta temática, nos cursos de Graduação (Bacharelado e Graduação Tecnológica).
A Sustentabilidade na Estácio FMJ objetiva contribuir para uma postura ética e transparente com todos
os públicos de relacionamento, dentro de uma perspectiva de responsabilidade social e de valorização
da diversidade.
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O conceito de Sustentabilidade da IES está fundamentado no Relatório “Nosso Futuro Comum”,
elaborado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU e reiterado na
Agenda 21 - Rio 92, e, assim, entendemos que sustentabilidade é "suprir as necessidades da geração
presente sem afetar a habilidade das gerações futuras de suprir as suas". Este conceito incorpora
também a visão de que Sustentabilidade é a consequência de um complexo padrão de organização,
com características de interdependência, reciclagem, parceria, flexibilidade e diversidade. Neste
sentido, destaca-se a importância com a atuação sistêmica e holística da Instituição em relação à
preservação do meio ambiente e respeito a todos.
Na Sustentabilidade busca-se o equilíbrio entre os aspectos econômicos, sociais e de meio ambiente, de
modo que não sejam agravadas as desigualdades sociais, que sejam superados os novos desafios da
economia e que haja cuidado sobre os impactos das ações humanas sobre a natureza.
Os programas e ações de Responsabilidade Social desenvolvidos pela IES estão apresentados no
Capítulo 7 do presente Documento.

3.18.3. Políticas de Educação Ambiental/Relações Étnico-Raciais e Educação e Direitos Humanos

No final do século XX e início do século XXI, o Brasil revela avanços na implementação da democracia e
na superação das desigualdades sociais e raciais. Este papel democrático é adotado na educação formal
e passa a ser uma das prioridades das instituições públicas e privadas de ensino, por meio da execução
de ações, projetos, práticas, novos desenhos curriculares e novas posturas pedagógicas. O objetivo é
atender ao preceito legal da educação como um direito social e incluir nesse o direito às diversidades:
ambiental, étnico-racial e humana. Neste contexto, algumas questões de natureza étnico-raciais se
materializam em legislações, conforme a Lei nº 10.639/03, que estabelece a obrigatoriedade do ensino
da história e cultura afro-brasileiras e africanas nas escolas públicas e privadas; o Parecer do CNE/CP
03/2004 que aprovou as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e
para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileiras e Africanas, e a Resolução CNE/CP 01/2004 em seu
parágrafo 10 afirma que: “As Instituições de Ensino Superior incluirão nos conteúdos de disciplinas e
atividades curriculares dos cursos que ministram a Educação das Relações Étnico-Raciais, bem como o
tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes”.
Assim, o Parecer CNE/CP 3/2004 e a Lei nº 11.645, de 10 março de 2008, em seu parágrafo 10 assegura
que: “O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da
cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais
como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a
cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as
suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil”.
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Esta resolução, CNE/CP n0 01 de 17/06/2004, tem como objetivo reconhecer e valorizar a identidade,
cultura e história dos afro-brasileiros, bem como garantir o reconhecimento e igualdade de valorização
das raízes africanas da nação brasileira, ao lado das indígenas, europeias e asiáticas.
Outro desafio se nos apresenta: a operacionalização das políticas de Educação Ambiental, previstas pela
Lei nº 9.795 de 27/04/1999 e pelo Decreto nº 4.281 de 25/06/2002, que têm como objetivo o
desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas
relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos,
culturais e éticos; a garantia de democratização das informações ambientais; o estímulo e o
fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática ambiental e social; o incentivo à
participação individual e coletiva, permanente e responsável, na preservação do equilíbrio do meio
ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício da
cidadania; a construção de uma sociedade ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios de
democracia, justiça social, responsabilidade e sustentabilidade. A educação ambiental é um
componente essencial e permanente da educação nacional e está presente, de forma articulada, em
todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal.
Os Direitos Humanos são frutos da luta pelo reconhecimento, realização e universalização da dignidade
humana. Histórica e socialmente construídos, dizem respeito a um processo em constante elaboração,
ampliando o reconhecimento de direitos, face às transformações ocorridas, nos diferentes contextos
sociais, históricos e políticos.
Nesse processo, a educação vem sendo entendida como uma das mediações fundamentais, tanto para o
acesso ao legado histórico dos Direitos Humanos, quanto para a compreensão de que a cultura dos
Direitos Humanos é um dos alicerces para a mudança social. Assim sendo, a educação é reconhecida
como um dos Direitos Humanos e a Educação em Direitos Humanos é parte fundamental do conjunto
desses direitos, inclusive, do próprio direito à educação.
A Resolução n0 1, de 30 de maio de 2012, estabelece as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos
Humanos. No Art. 60 afirma que: A Educação em Direitos Humanos, de modo transversal, deve ser
considerada na construção dos Projetos Político-Pedagógicos (PPP); dos Regimentos Escolares; dos
Planos de Desenvolvimento Institucionais (PDI); dos Programas Pedagógicos de Curso (PPC) das
Instituições de Educação Superior; dos materiais didáticos e pedagógicos; do modelo de ensino,
pesquisa e extensão; de gestão, bem como dos diferentes processos de avaliação.
No seu art. 7º, assegura que a inserção dos conhecimentos concernentes à Educação em Direitos
Humanos, na organização dos currículos da Educação Básica e da Educação Superior poderá ocorrer das
seguintes formas: I - pela transversalidade, por meio de temas relacionados aos Direitos Humanos e
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tratados interdisciplinarmente; II - como um conteúdo específico de uma das disciplinas já existentes no
currículo escolar e III - de maneira mista, ou seja, combinando transversalidade e disciplinaridade.
Em seu parágrafo único, afirma que “Outras formas de inserção da Educação em Direitos Humanos
poderão ainda ser admitidas na organização curricular das instituições educativas desde que observadas
as especificidades dos níveis e modalidades da Educação Nacional”.
No Art. 80, “A Educação em Direitos Humanos deverá orientar a formação inicial e continuada de todos
(as) os (as) profissionais da educação, sendo componente curricular obrigatório nos cursos destinados a
esses profissionais”.
No Art. 90, “A Educação em Direitos Humanos deverá estar presente na formação inicial e continuada de
todos (as) os (as) profissionais das diferentes áreas do conhecimento”; e, no Art. 12 afirma que “As
Instituições de Educação Superior estimularão ações de extensão voltadas para a promoção de Direitos
Humanos, em diálogo com os segmentos sociais em situação de exclusão social e violação de direitos,
assim como com os movimentos sociais e a gestão pública”.
Portanto, a Estácio FMJ realiza atividades acadêmico/científicas, durante o semestre letivo, referentes à
diversidade cultural entre as raízes africanas da nação brasileira, ao lado das indígenas, europeias,
asiáticas, com o objetivo de propiciar formação de opiniões, atitudes e valores que desenvolvem os
cidadãos para a consciência étnico-racial, ambiental e dignidade humana. São propiciados aos discentes
e docentes palestras, mesas-redondas, seminários, workshop, visitas técnica, entre outros.

3.19. AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
A implantação de um processo contínuo de avaliação institucional, em conjunto com a comunidade
acadêmica e a sociedade, tem como fim principal avaliar o desempenho do Estácio FMJ e servir de guia
ao aprimoramento das suas atividades de Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão, com a obtenção de
dados confiáveis que permitam à Instituição revisar práticas e planejamentos.
No tocante à avaliação do ensino ofertado, a Instituição considera importantes os seguintes tópicos:
- Diagnosticar a situação dos alunos: fluxo do alunado (ingressantes, alunos em curso, alunos
concluintes, formação básica dos alunos, perfil socioeconômico e cultural, desempenho
acadêmico e evasão);
- Avaliar a qualidade dos cursos de Graduação (currículos e programas face ao perfil de
profissional pretendido);
- Avaliar o capital humano (desempenho profissional e qualificação dos professores);
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-

Oferecer aos docentes possibilidades de reflexão sobre a sua própria prática, redirecionando-a
quando necessário;
Avaliar as coordenadorias e corpo docente através da produção intelectual institucionalizada e
capacitação de seu corpo docente;
Avaliar a estrutura acadêmica (coordenações de cursos e outros colegiados);
Avaliar o pessoal (função, qualificação e treinamento) do corpo técnico-administrativo das
atividades correlacionadas com a função ensino.

O processo da avaliação institucional possibilitará a reflexão crítica sobre o planejamento pedagógico
com vistas à melhoria da qualidade do ensino. Define a identidade, a diferenciação e a originalidade dos
cursos, trazendo-lhes novas perspectivas. Objetiva antecipar e promover as mudanças necessárias,
reformular disciplinas, caracterizar o perfil docente, definir as habilidades e competências que deverão
ser desenvolvidas no corpo discente, criar mecanismos de avaliação permanente do desempenho
acadêmico – institucional e, quando for o caso, corrigir rumos para melhorar o desempenho acadêmico.
Portanto, a Instituição compreende a avaliação como um processo desenvolvido com a participação
comum das coordenações, gerências, professores, alunos e pessoal técnico, sendo parte fundamental
do projeto pedagógico, interferindo no planejamento institucional.
Este processo a ser praticado pela Estácio FMJ será integrado à Avaliação Institucional, conforme
definido pela Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, ressaltando a importância e efetividade da atuação
da Comissão Própria de Avaliação – CPA. O resultado da avaliação institucional será direcionado aos
estudantes, professores, corpo técnico e público em geral, levando em conta o processo de ensinoaprendizagem, de modo a ser valioso na tomada de decisões relativas à reformulação e aprimoramento
do planejamento dos programas dos cursos, do corpo docente e da Instituição. A avaliação deverá estar
coerente com a concepção pedagógica da Instituição, que buscará privilegiar metodologias críticas e
reflexivas, contribuindo para aquisição de conhecimentos e competências, para que o profissional seja
capaz de agir e transformar a realidade.

3.20. POLÍTICAS DE GESTÃO
A gestão da Estácio FMJ segue as políticas estabelecidas em documentos oficiais, destacando-se o
Regimento Interno, o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), Projeto Pedagógico Institucional
(PPI), Projeto Pedagógico dos Cursos (PPC) e documentos normativos da Mantenedora. Estes servirão de
base para todas as outras políticas de gestão a serem implantadas na IES: Resoluções internas, Portarias,
normas acadêmicas, entre outras.
A Instituição concebe o planejamento como um ato de intervenção técnica e política, objetivando
articulação permanente, a fim de estabelecer coordenação entre a esfera técnica, o nível político e o
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corpo docente, discente e técnico-administrativo. O processo de planejamento propõe um modelo de
estrutura organizacional que permita viabilizar a consecução da missão, dos objetivos e das metas
propostos no PDI.
O modelo de organização formal de estrutura visa propiciar à administração agilidade e flexibilidade
para responder, ao mesmo tempo, às necessidades de uma Instituição de Ensino Superior e às
exigências de gestão do mundo moderno. Isso se deve ao fato de que a nova conjuntura exige das
organizações e das instituições um desenho dos métodos e procedimentos de formação, agora voltados
para o desenvolvimento das competências e habilidades necessárias a inserção na ordem econômica e
social atual e na estrutura do mundo do trabalho. Impõe ainda que sejam incorporados à organização e
à gestão institucional os princípios da administração moderna, destacadamente os da flexibilidade, da
rapidez de comunicação e de respostas, da capacidade em lidar com o desconhecido e de tomar
decisões rápidas e adequadas às situações, de trabalhar e de negociar diferenças e conflitos; e de
estabelecer relações interpessoais e de se atualizar permanentemente.
A estrutura organizacional caracteriza-se por níveis hierárquicos responsáveis pela formulação,
deliberação e execução da vida institucional, que se interpenetram, objetivando a qualidade da
formação profissional e da gestão, possibilitando a efetivação das medidas propostas e o crescimento
institucional. A participação efetiva de docente e discente do curso em órgãos colegiados acadêmicos da
IES se dá conforme previsto no Regimento da IES.
A política de gestão estará pautada em compromissos assumidos claramente entre docentes, gestores,
funcionários e Direção da IES, como:
a) Diálogo e participação, pautados no trabalho em equipe, ouvir as pessoas e manter as portas
abertas;
b) Busca pela Qualidade e Excelência, na forma de melhorar continuamente, ir além e aprimorar a
infraestrutura e tecnologia;
c) Comprometimento e identificação, agir como “dono”, preocupar-se com as pessoas, trabalhar
com prazer;
d) Compromisso com o Social, determinando ações para atender à inclusão social, envolver-se com
a comunidade interna e externa e valorizar as diferenças; e
e) Empreendedorismo, ser proativo, identificar as oportunidades e perseverar.
Dentre as políticas de gestão, a Instituição deve considerar os resultados das ações inerentes da Política
de Avaliação Institucional, conforme descrição no Projeto de Autoavaliação da IES. O resultado das
avaliações (internas, externas e ENADE) subsidiarão as ações e as tomadas de decisão dos gestores. A
apresentação dos dados permitirá indicar ações de melhoria, como a capacitação docente, propostas de
aprimoramento dos PPCs e oportunidades/necessidades de melhoria de serviços e infraestrutura.
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Assim, a Estácio FMJ, por meio do comprometimento, envolvendo direção, docentes, gestores e
funcionários, busca atuar com excelência no ramo educacional no país.

3.20.1. Autonomia da Instituição

A Estácio FMJ tem autonomia didático-científica, administrativa e disciplinar. A Entidade Mantenedora
é responsável pela IES perante as autoridades públicas e o público em geral, incumbindo-se de tomar as
medidas necessárias ao seu bom funcionamento, respeitados os limites da lei e de seu Regimento, a
liberdade dos Corpos Docente e Discente e a autoridade própria de seus órgãos deliberativos e
executivos. Cabe à Mantenedora a sustentabilidade financeira e a aprovação de investimentos para
expansão e contratação dos recursos humanos e, à Mantida, o desenvolvimento do projeto educacional.
Através dos Órgãos Colegiados, CONSEPE e CONSAD, a autonomia da IES é efetivada. A partir de
diretrizes fixadas em reuniões pela Mantenedora, a IES faz seus planejamentos operacionais e
estratégicos, contemplando sua expansão acadêmica e física.

4. OFERTA DE CURSOS E PROGRAMAS (configuração atual)

4.1. Cursos Graduação: matrículas

Evolução do Número de Vagas e Alunos dos Cursos
CURSO: Enfermagem
2011.1

2011.2

2012.1

2012.2

2013.1

2013.2

2014.1

2014.2

2015.1

2015.2

Nº
DE
VAGAS
INSCRITOS

X

X

X

X

X

50

100

100

100

100

X

X

X

X

X

50

100

100

100

100

EGRESSOS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CURSO: Farmácia
2011.1

2011.2

2012.1

2012.2

2013.1

2013.2

2014.1

2014.2

2015.1

2015.2

Nº
DE
VAGAS
INSCRITOS

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

EGRESSOS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2011.2

2012.1

2012.2

2013.1

2013.2

2014.1

2014.2

2015.1

2015.2

CURSO: Fisioterapia
2011.1
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Nº
DE
VAGAS
INSCRITOS

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

EGRESSOS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2011.1

2011.2

2012.1

2012.2

2013.1

2013.2

2014.1

2014.2

2015.1

2015.2

Nº
DE
VAGAS
INSCRITOS

100

0

50

50

50

50

50

50

50

50

100

0

50

50

50

50

50

50

50

50

EGRESSOS

68

48

57

55

52

47

48

57

43

53

CURSO: Medicina

4.2. Oferta de Cursos de Pós-Graduação lato sensu
CURSOS

2011

2012

2013 2014 2015

AUDITORIA DE SISTEMAS DE SAÚDE

-

-

-

-

X

CARDIOLOGIA

-

-

-

-

X

DOCÊNCIA E GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR

-

-

-

-

X

ENFERMAGEM DO TRABALHO

-

-

-

-

X

ENFERMAGEM NEONATAL E PEDIÁTRICA

-

-

-

-

X

GERIATRIA E GERONTOLOGIA

-

-

-

-

X

GESTÃO DE SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

-

-

-

-

X

GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

-

-

-

-

X

LIDERANÇA E COACHING

-

-

-

-

X

MEDICINA DO TRABALHO

-

-

-

-

X

MEDICINA INTENSIVA

-

-

-

-

X

POLÍTICAS SOCIAIS INTEGRADAS

-

-

-

-

X

PSICOPEDAGOGIA CLÍNICA E INSTITUCIONAL

-

-

-

-

X

PSIQUIATRIA

-

-

-

-

X

SAÚDE DA FAMÍLIA

-

-

-

-

X

SAÚDE MENTAL E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

-

-

-

-

X

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR E

-

-

-

-

X
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HOSPITALAR
Quadro 3 - Cursos de especialização (Lato sensu) presenciais ofertados pela Estácio FMJ entre 2011 e 2015

CURSOS - EaD

2011

2012

2013 2014 2015

ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
ARQUITETURA E PROJETOS DE CLOUD COMPUTING
AUDITORIA DE SISTEMAS DE SAÚDE
BIODIVERSIDADE E SUSTENTABILIDADE
CIÊNCIA DE DADOS E BIG DATA ANALYTICS
COMUNICAÇÃO E MARKETING EM MÍDIAS DIGITAIS
CONSULTORIA EMPRESARIAL
DESENVOLVIMENTO DE JOGOS DIGITAIS
DESENVOLVIMENTO MOBILE
DESIGN DIGITAL
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
DIREITO DO CONSUMIDOR
DIREITO E GESTÃO CORPORATIVA
DIREITO E PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
DIREITO E PROCESSO DO TRABALHO E DIREITO
PREVIDENCIÁRIO
DIREITO ELETRÔNICO
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL
DIREITO PÚBLICO: CONSTITUCIONAL,
ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO
DOCÊNCIA E GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR
EDUCAÇÃO CORPORATIVA E GESTÃO DO
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CONHECIMENTO
EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR
ENFERMAGEM DO TRABALHO
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANEAMENTO BÁSICO
ENGENHARIA DE SOFTWARE
GESTÃO DA INOVAÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL
GESTÃO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO
GESTÃO DE OPERAÇÕES, PRODUÇÃO E SERVIÇOS
GESTÃO DE PROJETOS
GESTÃO DE SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR
GESTÃO EMPRESARIAL
GESTÃO ESTRATÉGICA DE MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS
GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS
GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLADORIA
GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
GOVERNANÇA CORPORATIVA
IFRS - NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE
LEGISLAÇÃO, PERÍCIA E AUDITORIA AMBIENTAL
LIDERANÇA E COACHING
LOGÍSTICA EMPRESARIAL
MARKETING
PETRÓLEO E ENERGIAS
"PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
POLÍTICAS E GESTÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍTICAS SOCIAIS INTEGRADAS
PSICOPEDAGOGIA CLÍNICA E INSTITUCIONAL
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SAÚDE DA FAMÍLIA
SAÚDE MENTAL E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Quadro 4 - Cursos de especialização (Lato sensu) na modalidade de ensino a distância (EaD) ofertados pela
Estácio FMJ entre 2011 e 2015 em parceria com a UNESA

4.3. Programas de Extensão
O plano de melhoria nas atividades de Extensão e de Formação Complementar tem como pressuposto,
em sua formulação e pretensão social, converter a FACULDADE DE MEDICINA ESTÁCIO DE JUAZEIRO DO
NORTE em um centro cultural, científico e comunitário do Município e da Região e orienta-se a
propiciar, em todos os níveis, a interdisciplinaridade dos conteúdos e atividades.
Esse plano de melhoria prevê incrementar a participação de professores e alunos em atividades
extracurriculares, a ligação com a comunidade e seus problemas, estreitar vínculos com o público
externo e o mercado consumidor dos produtos e serviços que a Instituição oferece.
O plano visa, ainda, a que as atividades de Extensão e de formação complementar contribuam, de
maneira decisiva, ao conhecimento pelos alunos da realidade regional, onde desenvolvem sua atuação e
sobre a qual têm uma incidência decisiva como profissionais.
Atualmente, a faculdade conta com a oferta de projetos de extensão com a participação efetiva de um
número considerável de estudantes sob a orientação docente de acordo com o demonstrado a seguir:

Tabela 2 - Distribuição de projetos de estudantes por projetos de extensão na Estácio FMJ ao término de 2015.

TÍTULO DO PROJETO

ORIENTADOR / CO-ORIENTADOR(ES)

N. ALUNOS ENVOLVIDOS

PLANTÃO CONCURSADO DE CLÍNICA
MÉDICA NOS SETORES DE EMERGÊNCIA E
UTI DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO
FRANCISCO DE ASSIS

ANA CRISTINA GOMES DUARTE

11

CINESAÚDE

ANDRÉ ALENCAR SULIANO

1

DIABETES EM ALVO

BERNARDO BRITO
PATRÍCIA ROSANE LEITE DE
FIGUEIREDO
THYCIARA FONTENELE

10
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ENFER MAIS PACIENTE SEGURO:
ENSINANDO ACERCA DA SEGURANÇA DO
PACIENTE.

CINTIA DE LIMA GARCIA

1

AUTÓPSIA: UMA IMPORTANTE
FERRAMENTA NO ENSINO MÉDIO

CLAUDIO GLEIDSTON LIMA DA SILVA
SÁVIO MANUEL FEITOSA MACHADO

11

PROMOÇÃO DE SAÚDE NA ESCOLA: UMA
AÇÃO INTERDISCIPLINAR

CRISTIANE MARINHO LOPES

1

ESTAÇÃO ESTÁCIO

DJAILSON RICARDO

20

RÁDIO SAÚDE

DJAILSON RICARDO

2

TANATOLOGIA

DJAILSON RICARDO MALHEIRO
JOANA ESMERALDO

6

HELLEN LUCIA CALDAS LINS CRUZ
ECOMED

DJAILSON RICARDO MALHEIROS

8

SAUDE DO HOMEM: CONTRIBUINDO PARA
REDUÇÃO DE DOENÇAS UROLÓGICAS

CLOVIS COLARES DE CASTRO FILHO

7

ERROS INATOS DO METABOLISMO

ERLANE MARQUES RIBEIRO
ANDERSON ARRUDA PONTES

4

AVALIAÇÃO LABORATORIAL DE PACIENTES
COM SUSPEITAS DE DOENÇAS GENÉTICAS

ERLANE MARQUES RIBEIRO
ANDERSON PONTES ARRUDA

4

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE
MALFORMAÇÕES CONGÊNITAS NO
HOSPITAL SÃO LUCAS-JUAZEIRO DO
NORTE

ERLANE MARQUES RIBEIRO
ANDERSON PONTES ARRUDA

4

SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE
AGENTES TERATOGÊNICOS E DOENÇAS
GENÉTICAS (SIAT-G)

ERLANE MARQUES RIBEIRO
ANDERSON PONTES ARAÚJO

1

VIVENDO COM TRÊS 21

ERLANE MARQUES RIBEIRO
ANDERSON ARRUDA

4

ACONSELHAMENTO GENÉTICO

ERLANE MARQUES RIBEIRO
ANDERSON ARRUDA PONTES

3

EDUCANDO PARA PREVENIR: A
MICROBIOLOGIA MÉDICA PROMOVENDO
À SAÚDE NA COMUNIDADE CARIRIENSE

FERNANDO GOMES FIGUEIREDO

5
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NÚCLEO DE TRANSPLANTE HEPÁTICO
EXPERIMENTAL - BASES DA CIRURGIA

FRANCISCO GILBERTO PINHEIRO
RODRIGUES

10

CICLO CARDÍACO

GALENO JAHSSEN BEZERRA DE
MENEZES FERREIRA

5

PRESCRIÇÃO E COMPREENSÃO:
AVALIAÇÃO SOBRE O GRUA DE
ENTENDIMENTO DOS PACIENTES SOBRE
SEU TRATAMENTO APÓS CONSULTA
MÉDICA

HERBERT LIMA MENDES

11

MEDICINA PERIOPERATÓRIA

HERMES MELO TEIXEIRA BATISTA

12

SERGIO ARAÚJO
COMBATE AO TABAGISMOS NA
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

JACOB OLIVEIRA DUARTE

12

PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL NO
SUS: EMPODERAMENTO COMUNITÁRIO

JANAINA REBOUÇAS

2

PROMOÇÃO DA SAÚDE À CRIANÇA
INSTITUCIONALIZADAS "ADOTE UM
ABRAÇO"

JANAINA REBOUÇAS

10

ASSISTÊNCIA AO IDOSO
INSTITUCIONALIZADO

JORGE ANDRÉ CARTAXO

13

PREVENÇÃO EM QUEDA DE IDOSOS

JORGE LUIZ COELHO LEITE
LINDIMAR LEITE CUNHA JÚNIOR

16

COMBATE AO CÂNCER DE MAMA NO
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE
PAULO

LEONARDO SANTANA TAVARES

12

PROMOÇÃO DE
NEURODESENVOLVIMENTO INFANTIL

LILIANNY MEDEIROS PEREIRA

14

CUIDANDO DE QUEM CUIDOU

LINDIMAR LEITE CUNHA JUNIOR

5

JORGE LUIZ COELHO LEITE
AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPIA EM
TRAUMATO-ORTOPEDIA

LUCIANA DE CARVALHO PÁDUA

9

INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO

MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO
SILVA

1
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ALIMENTANDO IDEIAS

MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO
SILVA
CRISTINA NOGUEIRA MARQUES
ALENCAR

10

PENSE BEM

MARIA ELIZABETH PEREIRA NOBRE

10

QUIMIDIVERT

PATRÍCIA GONÇALVES PINHEIRO
SHEYLA CRISTINA XENOFONTE
CÍCERA JANIELY GOMES DE MATOS

16

ARTETERAPIA NA AMBIÊNCIA DA
ONCOLOGIA PEDIÁTRICA

PATRÍCIA GONÇALVES PINHEIRO

2

ACRONOR CARIRI

THYCIARA FONTENELE MARQUES
BERNARDO BRITO

10

MÃES DE PRIMEIRA VIAGEM

POLYANA AMORIM CRUZ
NASCIMENTO

1

COMPANHEIROS DA SAÚDE MENTAL:
TERAPIAS EM SAÚDE PARA CRIANÇAS E
ADOLESCENTES COM TRANSTORNO
MENTAIS

REGINA PETROLA

1

IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE
DO ADOLESCENTE NA ATENÇÃO BÁSICA À
SAÚDE

REGINA PETROLA

1

PROMOÇÃO DA SAÚDE DA PESSOA IDOSA
EM INSTITUIÇÕES DE LONGA
PERMANÊNCIA

REGINA PETROLA BASTOS ROCHA
JACIARA BEZERRA MARQUES

1

CÍCERA JANIELLY DE MATOS CASSIANO

CLOVIS COLARES DE CASTRO FILHO
TEREZA ÁGUIDA COSTA NASCIMENTO
KARLA DEISY MORAIS BORGES

DE OLHO NO FUTURO

REGIS SANTANA FIGUEIREDO

17

AMIGOS DO PEITO

RICARDO SOUTO QUIDUTE

12

GRUPO DE GESTANTE: EXPECTATIVAS
PARA GESTAÇÃO, PARTO E PUERPÉRIO
SAUDÁVEIS

ROSÂNGELA FROTA RIBEIRO DE
VASCONCELOS

3

DESVENDANDO A ANATOMIA

SAMUEL SOARES EDUARDO

15
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DOENÇAS CARDIOVASCULARES:
CONHECER PARA PREVENIR

SAMUEL SOARES EDUARDO
FRANCISCO GILBERTO PINHEIRO
RODRIGUES

10

VIVENCIA NO HOSPITAL: ESTAGIO DE
CIRURGIA

SAMUEL SOARES EDUARDO
FRANCISCO GILBERTO PINHEIRO
RODRIGUES

15

BIOQUÍMICA NO CUIDADO DO DIABETES
MELLITUS

SAMYA DE ARAÚJO NEVES

2

SUPER PREV-HDPPROJETO DE
HIPERTENSÃO DE DIABETES

SEBASTIÃO GOMES DE ALMEIDA

1

BLITZ EDUCATIVA

SERGIO ARAÚJO

16

CINESIOTERAPIA LABORAL EM
FUNCIONÁRIOS DA ESTÁCIO FMJ

TEREZA ÁGUIDA COSTA DO
NASCIMENTO

13

ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA
DERMATOFUNCIONAL NO TRATAMENTO
DO PE DIABÉTICO

TEREZA ÁGUIDA COSTA DO
NASCIMENTO

7

CINESIOTERAPIA NA SAÚDE DO IDOSO

TEREZA ÁGUIDA COSTA DO
NASCIMENTO

14

AVC CUIDADOS QUE POSSO TER

THIAGO FREITAS LINS PIMENTEL

14

APRENDENDO A MANEJAR A INSULINA

THICIARA FONTENELO MARQUES

8

PATRÍCIA ROSANE LEITE FIGUEIREDO
SEGUNDA DOSE DE VACINAÇÃO CONTRA
HPV - A PREVENÇÃO CONTÍNUA

TULIO JOSE TEIXEIRA GOMES

10

PREVEST 2016 ESTÁCIO-FMJ

ZULEIDE FERNANDES DE QUEIROZ

3

MÃOS AMIGAS

ZULEIDE FERNANDES DE QUEIROZ

14

SAÚDE E EDUCAÇÃO: DE MÃOS DADAS
COM A ESCOLA

ZULEIDE FERNANDES DE QUEIROZ

5

ESCOLA DE POSTURA ESTÁCIO/FMJ

ALESSANDRO ADAMO GONÇALVES
OLIVEIRA

POLYANA AMORIM CRUZ
NASCIMENTO
6

88

PERFIL DOS PACIENTES COM CÂNCER
GÁSTRICO ATENDIDO NO HOSPITAL DE
REFERÊNCIA DO CARIRI

MARCOS RULIM

1

PERFIL DOS PACIENTES DE GASTRECTOMIA
POR CÂNCER GÁSTRICO

MARCOS RULIM

4

EDUCAÇÃO PARA PACIENTES ALÉRGICOS

MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO
SILVA
CRISTINA NOGUEIRA MARQUES
ALENCAR

4

MEDIDAS DE PROTEÇÃO ARTICULAR
DRA. PATRÍCIA ENCONTRA-SE DE LICENÇA
MATERNIDADE

PATRÍCIA MACEDO

5

IMUNODEFICIÊNCIA PRESENTE NOS
GRUPOS DE RISCO: CONTRIBUINDO PARA
A PROMOÇÃO DA SAÚDE NA
COMUNIDADE

FERNANDO GOMES FIGUEIREDO

8

INFOSAUDE

VITOR LUNA

10

SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA:
PROJETO DE EXTENSÃO

JULIANE DOS ANJOS DE PAULA

7

4.4 Programas de Pesquisa (configuração atual)
A Pesquisa visa favorecer o desenvolvimento de habilidades e competências para o trabalho científicoinvestigativo com professores e alunos na forma de iniciação científica. Prevê que as atividades
científicas sejam articuladas com as de Ensino e de Extensão, a fim de propiciarem a
interdisciplinaridade de diferentes conteúdos que façam do processo ensino-aprendizagem um
verdadeiro processo educativo, sempre sob o prisma de que a Pesquisa é indissociável do Ensino e da
Extensão, e que propicia a ampliação dos conhecimentos adquiridos nas atividades curriculares. As
pesquisas são definidas de acordo com os eixos: Ciências biológicas e Ciências da saúde; que se
desdobrarão em estudos investigativos de acordo com as áreas de qualificação dos docentes
pesquisadores da Estácio FMJ, abaixo relacionadas.
Ao longo destes últimos anos a pesquisa na Estácio FMJ vem se desenvolvendo cada vez mais, de modo
que cada vez mais, novos resultados vêm sendo apresentado pelo corpo docente da IES. Atualmente,
diversos grupos de pesquisa encontra-se cadastrados na Estácio FMJ, com a participação efetiva de
discentes, tal como apresentado a seguir:
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Tabela 3 - Projetos de pesquisa vigentes na Estácio FMJ e o número de discentes dos diversos cursos a estes
vinculados

PROJETO
SEXUALIDADE E SÍNDROME DE DOWN:
ASPECTOS PSICO‐SOCIAIS
A UTILIZAÇÃO DA INTOXICAÇÃO EXÓGENA
NA TENTATIVA DE SUICÍDIO POR CRIANÇAS E
ADOLESCENTES: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
AÇÃO NEUROPROTETORA DO
PRÉ‐TRATAMENTO CRÔNICO COM PIPERINA
NA FASE CRÔNICA DO MODELO DE EPILEPSIA
INDUZIDA POR
ANÁLISE DOS EFEITOS DA FISIOTERAPIA
ASSOCIADA A MUSICOTERAPIA EM IDOSOS
INSTITUCIONALIZADOS
ANÁLISE DOS EFEITOS DO MÉTODO
PADOVAN EM CRIANÇAS COM ALTERAÇÕES
NEUROLÓGICAS
ATIVIDADE ANTIDEPRESSIVA DA CETAMINA
NO TESTE DO NADO FORÇADO: ÊNFASE NAS
ANÁLISES IMUNOHISTOQUÍMICAS NO
CÓRTEX PRÉ‐
ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DE EXTRATOS
DAS FOLHAS DE MYRACRODRUON
URUNDEUVA FR. ALL. E DE SEUS FUNGOS
ENDOFÍTICOS
ATIVIDADE HIPOGLICEMIANTE DO EXTRATO
AQUOSO DE HYBANTHUS IPECACUANHA
LINN. SOZINHO OU ASSOCIADO COM
HIPOGLICEMIANTES
AVALIAÇÃO COMPARATIVA DA
ESTABILIDADE ACELERADA DO DICLOFENACO
INJETÁVEL EM EMBALAGENS DE
SEMIPERMEÁVEL E IMPERMEÁVEL, E
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE
ANTIMICROBIANA DE OVAS DE PEIXE DA
ESPÉCIE PROCHILODUS NIGRICANS
AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA BACTERIANA NA
REGIÃO DO CARIRI CEARENSE
AVALIAÇÃO DAS AÇÕES NEUROPROTETORAS
DA CETAMINA EM RATOS SUBMETIDOS À
ISQUEMIA CEREBRAL GLOBAL
AVALIAÇÃO DO EFEITO NEUROPROTETOR DE
ESTRATO SECO PADRONIZADO DA CASCA DA
CAULE DE MYRACRODRUON URUNDEUVA
FR. (AROEIRA

ORIENTADOR
ERLANE MARQUES RIBEIRO

N ALUNOS
4

MODESTO LEITE ROLIM NETO

1

GIOVANY MICHELY PINTO DA
CRUZ

4

TEREZA ÁGUIDA COSTA DO
NASCIMENTO

4

TEREZA ÁGUIDA COSTA DO
NASCIMENTO

4

GLAUCE SOCORRO BARROS
VIANA

1

FERNANDO GOMES
FIGUEREDO

2

SAMYA DE ARAÚJO NEVES

6

CHARLES LELIS SOARES

3

NADGHIA FIGUEIREDO LEITE

2

FERNANDO GOMES
FIGUEREDO
ELAINE CRISTINA PEREIRA
LUCETTI

15

GLAUCE SOCORRO BARROS
VIANA

1

4
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AVALIAÇÃO DO EFEITO NEUROPROTETOR DO
ÁCIDO VALPRÓICO EM MODELO DE
ISQUEMIA GLOBAL TRANSITÓRIA EM RATOS
AVALIAÇÃO DO MANEJO DA INSULINA E SEU
IMPACTO NO CONTROLE GLICÊMICO EM
PACIENTES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E
SECUNDÁRIA NO CARIRICE
AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DA
CANDESARTANA CILEXETILA EM MODELO
EXPERIMENTAL DE DOENÇA DE PARKINSON
EM RATOS: UMA ABORDAGEM
AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DA
MYRACRODRUON URUNDEUVA NOS
PARÂMETROS BIOQUÍMICOS DE RATOS
DIABÉTICOS
AVALIAÇÃO DOS EFEITOS
NEUROPROTETORES E ANTIOXIDANTE DA
PIPERINA EM MODELO EXPERIMENTAL DE
ISQUEMIA CEREBRAL GLOBAL
AVALIAÇÃO DOS EFEITOS
NEUROPROTETORES E ANTIINFLAMATÓRIOS
DO ASTRONIUM FRAXINIFOLIUM
(GONÇALO‐ALVES) EM MODELOS
AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE VITAMINA D EM
AMBULANTES DO CARIRI CEARENSE
CÂNCER DE MAMA EM CRIANÇAS E
ADOLESCENTES: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
EFEITO HIPOGLICEMIANTE DO EXTRATO
AQUOSO DO DECÓCTO DO CAULE DE
SIDEROXYLON OBTUSIFOLIUM ROEM.&
SCHULT EM RATOS
EFEITO NEUROPROTETOR DA
ADMINISTRAÇÃO CRÔNICA DA PIPERINA NO
MODELO DE EPILEPSIA INDUZIDA POR
PILOCARPINA EM CAMUNDONGOS
EFEITOS DA TERAPIA MANIPULATIVA DE
ALTA INTENSIDADE E BAIXA AMPLITUDE NA
COLUNA TORACOLOMBAR NO SISTEMA
NERVOSO
EFEITOS DA TERAPIA POR REALIDADE
VIRTUAL NO TRATAMENTO DA DOENÇA DE
PARKINSON
EFEITOS DO ÁCIDO VALPROICO SOZINHO E
ASSOCIADO COM LÍTIO NO MODELO DE
DOENÇA DE PARKINSON INDUZIDA POR
6‐OHDA EM RATOS
EFEITOS DO LÍTIO NO MODELO DE DOENÇA
DE PARKINSON INDUZIDA POR 6‐OHDA EM
RATOS

MONALISA RIBEIRO SILVA

5

THYCIARA FONTENELE
MARQUES

4

DANIEL LUNA LUCETTI

4

GLAUCE SOCORRO BARROS
VIANA

2

MARIA ELIZABETH PEREIRA
NOBRE

2

MARIA ELIZABETH PEREIRA
NOBRE

3

THYCIARA FONTENELE
MARQUES
MODESTO LEITE ROLIM NETO

1

SAMYA DE ARAÚJO NEVES

3

GIOVANY MICHELY PINTO DA
CRUZ

4

LUCIANA DE CARVALHO
PÁDUA CARDOSO

5

ALBÉRIO AMBRÓSIO
CAVALCANTE

3

NATALIA BITU PINTO

5

NATALIA BITU PINTO

4

1
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ELUCUDAÇÃO QUÍMICA E AVALIAÇÃO DA
ATIVIDADE ANTIMICROBIANA E
MODULADORA DE EXTRATOS ORIUNDOS DE
ESPÉCIES DO CARIRI
ESTUDO COMPARATIVO DO EFEITO
ANTIDEPRESSIVO DA CETAMINA EM DOIS
MODELOS EXPERIMENTAIS EM
CAMUNDONGOS
ESTUDO DA ATIVIDADE
ANTICONVULSIVANTE DO ÓLEO ESSENCIAL
DAS FOLHAS DE MATRICARIA CHAMOMILLA
(ASTERACEAE) EM CAMUNDONGOS
ESTUDO DA AVALIAÇÃO DOS EFEITOS
CENTRAIS, ANTI‐INFLAMATÓRIO E
ANTINOCEPTIVO DA FRAÇÃO OBTIDA DE
HIMATANTHUS DRASTICUS
ESTUDO DOS EFEITOS ANALGÉSICO E
ANTI‐INFLAMATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
AGUDA DE SYZYGIUM AROMATICUM (CRAVO
DA ÍNDIA) EM
ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO SOBRE AS
INTOXICAÇÕES EXÓGENAS EM
ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA EM JUAZEIRO DO NORTE‐CE
IMPACTO DOS PROGRAMAS DE CONTROLE
DA TUBERCULOSE PULMONAR NA TAXA DE
INCIDÊNCIA DA DOENÇA NO MUNICÍPIO DE
JUAZEIRO DO
INFÂNCIA, ADOLESCÊNCIA E VIOLÊNCIA NO
CARIRI CEARENSE: LESOES CORPORAIS
SUBMETIDAS A EXAME DE CORPO DELITO‐
ESTUDO NO IMLCARIRI
MODULAÇÃO AUTONÔMICA DA
FREQUÊNCIA CARDÍACA EM PACIENTES
SUBMETIDOS À TRAQUEOSTOMIA EM UMA
UTI
MULHERES E VIOLÊNCIA NO CARIRI
CEARENSE: LESÕES CORPORAIS EM
MULHERES SUBMETIDAS A EXAME DE CORPO
DE DELITO – ESTUDO NO
NARRATIVAS FAMILIARES E SEDAÇÃO
PALIATIVA: CENÁRIO E CONTEXTOS NA
ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
NEUROPROTEÇÃO MEDIADA PELA VITAMINA
D EM FILHOTES DE RATAS TRATADAS E
SUBMETIDAS A ISQUEMIA CEREBRAL
O IMPACTO CLÍNICO DAS PESQUISAS SOBRE
O PEPTÍDEO RELACIONADO AO GENE DA
CALCITONINA (CGRP) NO MANEJO DA
ENXAQUECA: UMA

FERNANDO GOMES
FIGUEREDO

2

GLAUCE SOCORRO BARROS
VIANA

1

MONALISA RIBEIRO SILVA

2

SHEYLA CRISTIANE
XENOFONTE DE ALMEIDA

4

CRISTIANE MARINHO UCHÔA
LOPES

2

DANIEL LUNA LUCETTI

2

MODESTO LEITE ROLIM NETO

4

ZULEIDE FERNANDES DE
QUEIROZ

1

HERMES MELO TEIXEIRA
BATISTA

1

ZULEIDE FERNANDES DE
QUEIROZ

1

PATRICIA GONÇALVES
PINHEIRO

4

MARIA VALÉRIA LEIMIG
TELLES

8

MODESTO LEITE ROLIM NETO

1
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PARASITAS GASTROINTESTINAIS:
OCORRÊNCIA EM MORADORES DO LIXÃO DA
CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE ‐ CE
PERFIL DOS PACIENTES COM PÉ TORTO
CONGÊNITO IDENTIFICADOS PELO PROJETO
DE EXTENSÃO “ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DE
MALFORMAÇÕES
SÍNDROME DE EHLERS‐DANLOS: SÉRIE DE
CASOS

RAFAEL DE CARVALHO
MENDES

3

ERLANE MARQUES RIBEIRO

4

ERLANE MARQUES RIBEIRO

2

4.5. Educação a Distância
A Estácio FMJ conta com uma das maiores tecnologia em ensino a distância no Brasil, acessíveis pelo
portal do aluno, trata-se da Sala de Aula Virtual de Aprendizagem (SAVA) com recursos modernos tanto
para os estudantes dos cursos na modalidade de ensino a distância como para aquelas disciplinas, dos
cursos presenciais, que são ofertadas na modalidade de EaD.
Atualmente a Estácio FMJ oferta os seguintes cursos na modalidade de ensino a distância:

Tabela 4 - Cursos de graduação ofertados na Estácio FMJ na modalidade de ensino a distância.

Curso
ADMINISTRAÇÃO
CIÊNCIAS CONTÁBEIS
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
SERVIÇO SOCIAL
LETRAS
MATEMÁTICA
PEDAGOGIA
HISTÓRIA
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
GESTÃO HOSPITALAR
NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
GESTÃO PÚBLICA
GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
GESTÃO DE TURISMO
LOGÍSTICA
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
MARKETING
COMÉRCIO EXTERIOR

Área4
Ciências Sociais Aplicadas
Ciências Sociais Aplicadas
Ciências Exatas e da Terra
Ciências Sociais Aplicadas
Linguística, Letras e Artes
Ciências Exatas e da Terra
Ciências Humanas
Ciências Humanas
Ciências Sociais Aplicadas
Outros
Ciências Sociais Aplicadas
Ciências Sociais Aplicadas
Ciências Exatas e da Terra
Ciências Sociais Aplicadas
Ciências Sociais Aplicadas
Ciências Exatas e da Terra
Ciências Sociais Aplicadas
Ciências Sociais Aplicadas

4

Fonte: Tabela de áreas do conhecimento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES),
disponível em http://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacao/TabelaAreasConhecimento_042009.pdf
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GESTÃO AMBIENTAL
GESTÃO COMERCIAL
GESTÃO FINANCEIRA

Ciências Sociais Aplicadas
Ciências Sociais Aplicadas
Ciências Sociais Aplicadas

5. CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
INSTITUIÇÃO: NOVOS CURSOS, PROGRAMAS E PROJETOS.
Com o objetivo de atender as demandas locais para a capacitação profissional, a Estácio FMJ
disponibiliza diversos cursos de graduação e pós-graduação, presencial e a distância, no entanto, para
atender as necessidades a própria evolução técnica e cultural da região do Cariri, a IES disponibilizará
novos cursos de graduação e de pós-graduação para suprir tais demandas.

5.1 - Cursos de Graduação.
A Estácio FMJ, ao longo dos próximo quatro anos ofertará os seguintes cursos de graduação:

Tabela 5 - Cursos de Graduação a serem implantados a partir de 2015.

Curso

Habilitação

Modalidade

Turno

Vagas/Ano

Ano

Nutrição

Bacharelado

Presencial

200

2016

Odontologia

Bacharelado

Presencial

Diurno e
Noturno
Diurno e
Noturno

200

2016

Psicologia

Bacharelado

Presencial

Diurno e
Noturno

200

2017

Serviço Social

Bacharelado

Presencial

Diurno e
Noturno

200

2017

Medicina Veterinária

Bacharelado

Presencial

Diurno e
Noturno

200

2018

5.2. - Programas de Pós-graduação lato sensu

94

Para promoção da capacitação dos profissionais da região, a Estácio FMJ disponibilizará novos cursos de
pós-graduação, tal como demonstrado a seguir:

Tabela 6 - Propostas para novos cursos de pós-graduação a serem ofertados pela Estácio FMJ

Curso

Ano

Microbiologia Clínica

2017

Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica

2018

Toxicologia Clínica

2018

Processos Industriais Farmacêuticos

2017

Fisioterapia Dermatofuncional

2017

5.3 - Programas e Projetos de Extensão
A Estácio FMJ disponibiliza anualmente oportunidades para submissão de novos projetos de extensão
universitária para docentes. Embora o número de projetos ofertados seja considerável, novas demandas
devem ser atendidas ao longo dos próximos anos.

5.4 – Programas de Pesquisa e Iniciação Científica
A pesquisa é uma ferramenta indissociável da aprendizagem, de modo que novos projetos são ofertados
constantemente e fortalecem o desenvolvimento do estudante e futuro pesquisador. Para tanto, a
Estácio FMJ oferta, anualmente editais para submissão de projetos de pesquisa, com oferta de bolsas,
ajudas de custo e premiações.

5.5 - Quadro de Projeção de Matrículas
5.5.1 - Oferta de vagas de Vestibular

Tabela 7 - Distribuição de vagas para cursos de graduação até 2019 na Estácio FMJ
Curso

2015.1

2015.2

2016.1

2016.2

2017.1

2017.2

2018.1

2018.2

2019.1

2019.2

Medicina

50

50

50

50

50

80

80

80

80

80
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Enfermagem

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Farmácia

50

50

50

50

50

100

100

100

100

100

Fisioterapia

50

50

50

50

50

100

100

100

100

100

Nutrição

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

Odontologia

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

Psicologia

-

-

-

-

100

100

100

100

100

100

Serviço Social

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

Medicina
Veterinária

-

-

-

-

-

-

100

100

100

100

Total de

2.266

2.266

2.267

2.468

2.568

2.799

2.899

2.900

2.900

2.901

vagas
ofertadas por
semestre

6. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DA INSTITUIÇÃO

6.1 Plano para atendimento às Diretrizes Pedagógicas

6.1.1. Perfil do Egresso

Os currículos dos cursos de graduação da Estácio FMJ estão em consonância com as Diretrizes
Curriculares Nacionais - DCNs, que preveem a flexibilidade como um dos elementos fundamentais para
que a formação dos estudantes, seja múltipla e diversa, integralizando conhecimentos e adquirindo
experiências que, certamente, vão enriquecer ainda mais sua formação inicial. Assim, faz-se necessário
mobilizar as competências já construídas, ampliá-las e construir novas competências.
Tendo o entendimento de que competências são formadas por operações mentais estruturadas em
rede, mobilizadas e associadas a saberes teóricos ou experiências, por meio da utilização de habilidades,
ou seja, um saber fazer, os profissionais egressos dos cursos superiores da IES devem estar qualificados
para desempenhar suas atividades profissionais, preparados para o exercício da cidadania e para intervir
criativamente nos diferentes contextos da realidade, de forma responsável e crítica.
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Para atender ao perfil profissiográfico desejado pelos cursos da IES, conforme as DCNs, são
desenvolvidas três linhas gerais de habilidades:
d) Habilidade conceitual (o saber aprender), para perceber, dentro de uma visão abrangente e
integradora do mundo e da sociedade, as diferenças culturais, econômicas e étnicas e sua sinergia
entre as partes, mantendo os interesses grupais acima dos individuais;
e) Habilidade humana (saber ser e saber conviver), que capacita para trabalhar com pessoas,
entendendo os processos motivacionais e utilizando-se de técnicas de liderança situacional; e
f) Habilidade técnica (o saber fazer), ou seja, a capacidade de aplicação dos conhecimentos técnicos,
métodos e ferramentas necessárias à execução de atividades específicas ligadas à profissão
escolhida. Dessas habilidades principais serão geradas outras, de acordo com as especificidades
requeridas pelas diferentes profissões.
A formação dos graduandos da Estácio FMJ deve garantir os conteúdos e habilidades mínimas
referentes ao exercício da profissão e colaborar para que o acadêmico articule os conhecimentos
apropriados no Ensino Superior com as demandas cotidianas da vida profissional, além de responder
com competência às novas situações surgidas. A capacidade de pesquisa/educação investigativa e o
desenvolvimento do senso crítico são exigências fundamentais na constituição do perfil do profissional.
Assim, o Egresso deve apresentar autonomia intelectual, atuação crítica, criativa e ética, sintonizada
com as necessidades regionais, nacionais e internacionais, com uma sólida base técnico-científicocultural. Também deve apresentar capacidade de liderança, de reflexão e intervenção em diferentes
contextos. Para isto, deve desenvolver as seguintes competências gerais:
j) Conduta pautada pela ética e preocupação com as questões culturais, sociais, política,
econômicas e ambientais;
k) Convivência com as diversidades culturais, sociais, política, econômicas, ambientais e de
pensamento;
l) Atuar de forma crítica, autônoma e criativa;
m) Capacidade para diagnosticar, analisar e contextualizar problemas apresentados na atividade
profissional;
n) Utilização de conhecimentos específicos, em sua área de atuação profissional;
o) Conhecimento de metodologias científicas e técnicas essenciais à produção e aplicação do
conhecimento, na área de atuação profissional;
p) Capacidade para o trabalho integrado e contributivo em equipes interdisciplinares;
q) Busca constante da qualificação profissional e atualização de conhecimentos; e
r) Capacidade de interpretação, análise, síntese e produção escrita.
Estas competências são traduzidas em habilidades, dentre as quais destacam-se:
j) Respeitar as identidades e as diferenças;
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k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

Utilizar-se das linguagens como meio de expressão, comunicação e informação;
Desenvolver o pensamento crítico, flexível e autonomia intelectual;
Adquirir, avaliar e transmitir informações;
Compreender os princípios das tecnologias e suas relações integradoras;
Entender e ampliar fundamentos científicos e tecnológicos;
Desenvolver a criatividade;
Interagir com grupo; e
Aprender a aprender.

As propostas didático-pedagógicas precisam adequar-se à realidade e às demandas da comunidade
externa e acadêmica, o que define a permanente necessidade de atualização dos projetos educacionais.
Elas estão em consonância com o seu Projeto Institucional e com as Diretrizes Curriculares Nacionais de
cada curso, levando em consideração as necessidades apontadas nos resultados das avaliações
realizadas interna e externamente. No desenvolvimento dos projetos pedagógicos, é priorizada a
preparação dos egressos para a inserção no mercado de trabalho, sem o prejuízo para a continuidade da
formação acadêmica.

6.1.2. Concepção de Currículo e Organização Curricular

Os cursos da Estácio FMJ apresentam, em suas propostas, uma Concepção de Currículo articuladora da
relação teoria e prática, em um planejamento de ensino organizado, com orientações para aglutinar
programas e sistematizar os projetos de iniciação científica, desenvolvidos pelo o corpo docente e o
discente, e a implementação da interdisciplinaridade entre os cursos oferecidos.
Busca-se a formação de um profissional que atenda às diferentes demandas sociais e que se articule aos
aspectos inovadores que se apresentam no mundo contemporâneo. Essas diversificações ocorrem
através do aprofundamento de conteúdos da formação e pelo oferecimento de conteúdos voltados às
áreas de atuação profissional priorizada pelo projeto pedagógico. A Instituição considera importante e
preconiza em sua proposta de ensino, os aspectos ligados ao contexto histórico e sociocultural,
compreendendo os fundamentos filosóficos, históricos, políticos, econômicos, sociológicos, psicológicos
e antropológicos necessários para a reflexão crítica nos diversos setores da educação na sociedade
contemporânea.
As estruturas curriculares retratam o posicionamento institucional diante da realidade e do
desenvolvimento da área de conhecimento, discutido pela comunidade acadêmica que direciona a
prática pedagógica da Instituição. Os currículos contribuem para compreensão, interpretação,
preservação, reforço, fomento e difusão de diferentes pontos de vista culturais, em um contexto de
pluralismo e diversidade de culturas. Os currículos se constituem no elemento central da organização
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acadêmica, concebidos como orientações de formação plural, dinâmica e multicultural, fundamentados
nos referenciais socioantropológicos, epistemológicos e pedagógicos em consonância com o perfil do
egresso. Assim, os currículos são vistos como conjuntos de elementos que integram os processos de
ensinar e de aprender num determinado tempo e contexto, garantindo a identidade do Curso e o
respeito à diversidade regional. Deles devem constar: conhecimentos e saberes necessários à formação
das competências estabelecidas no perfil do egresso; matrizes curriculares; ementários; bibliografias, a
básica e a complementar; estratégias de ensino; docentes; recursos materiais; serviços administrativos;
serviços de laboratórios e infraestrutura de apoio ao pleno funcionamento dos cursos.
Em síntese, considerando as políticas de ensino da Estácio FMJ, são desenvolvidas ações para:
a) Propiciar espaços para a discussão interna e externamente dos projetos pedagógicos dos cursos
previstos no PDI, visando uma contínua avaliação das práticas pedagógicas e sua real
consonância com a vida e com o mundo do trabalho;
b) Buscar a excelência dos cursos, tornando-os referência na Região na qual está inserida;
c) Assegurar a expansão, modernização e otimização dos serviços prestados e expandir o acesso às
informações científicas, tecnológicas, artísticas e culturais;
d) Assegurar a formação cidadã dos alunos com visão empreendedora e senso crítico;
e) Adotar práticas pedagógicas que permitam a reflexão e acompanhamento do avanço científicotecnológico e cultural;
f) Disponibilizar recursos didático-pedagógicos imprescindíveis para a garantia de qualidade do
ensino;
g) Formular e implantar estratégias de qualificação e capacitação para o corpo docente e
administrativo;
h) Formular e/ou adotar políticas de inclusão, acessibilidade e permanência, de modo a promover
uma educação fundamentada no princípio do acesso à educação, e na atenção à diversidade; e
i) Formular e implementar sistemas de avaliação dos projetos pedagógicos e da qualidade dos
cursos.
Princípios da Organização Curricular
Ao delinear o processo de formação do aluno da Estácio FMJ, percebe-se a necessidade de relacionar tal
processo com outro - o processo de formação profissional, por ser este que desenvolve o egresso em
sua atuação nos contextos social, político, econômico e cultural, para solucionar problemas com os
quais se defrontará em sua atividade profissional. Os problemas técnico-científicos são aqueles que se
apresentam na atividade do profissional, enquanto necessidades que requerem a atuação do mesmo
para satisfazê-las. São situações objetivas presentes, na sociedade, que são analisadas, caracterizadas,
valorizadas como problemas pelo sujeito que sente tal necessidade para sua solução.
Assim, propõe-se como princípios norteadores da organização curricular:
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a) Formação inicial global, superando a lógica da linearidade, da fragmentação e da especialização,
permitindo a compreensão do processo formativo profissional, em todas as suas dimensões, de
modo a responder às exigências da realidade de hoje em relação às necessidades e problemas
sociais;
b) Relação teórico-prática, de modo a garantir novas formas dessa relação, no interior do currículo;
c) Busca e proposição de novos processos articuladores entre as disciplinas e atividades
desenvolvidas nos Cursos, visando abrir novas possibilidades de aproximação do futuro
profissional com seu objeto de estudo, e com a prática profissional, para que ele possa debruçarse sobre a realidade e atuar, do ponto de vista da produção do conhecimento que fundamenta e
operacionaliza o currículo;
d) Compromisso social e democratização dos conhecimentos para possibilitar a formação de
profissionais para atuar, no mercado de trabalho e na realidade social, de forma autônoma e
comprometida com as transformações culturais e a democratização do conhecimento;
e) Pesquisa/educação investigativa da prática profissional, de forma a permitir o
conhecimento/intervenção, no contexto profissional e novas formas de relação/unidade teóricoprática no currículo de cada curso;
f) Formação continuada, superando a compreensão de educação precedente, uma vez que se
compreende ser na prática profissional que a qualificação ocorre. Daí a necessidade de retorno
do acadêmico à IES, via cursos de extensão/especialização, a partir do contato com o contexto
profissional; e
g) Historicidade, globalidade, flexibilidade e dinamicidade do currículo, a partir do que a tensão
entre os seus componentes é constante entre as disciplinas e atividades, na construção do tecido
das múltiplas relações, entre individualidades e coletivo, e dos vários trajetos realizados do
particular ao geral, e deste novamente ao particular, com a mediação do específico (a prática
profissional) (ALVES; GARCIA, 1992).

6.1.3. Parâmetros para a Seleção de Conteúdos e Elaboração de Currículos

Nos Cursos de Graduação, os componentes curriculares são organizados em torno das DCNs e da
realidade dos contextos social, econômico, político, cultural e ambiental, com focos regional, nacional e
internacional, concomitantemente, com as articulações interdisciplinares de forma a garantir um
progressivo desenvolvimento do perfil do egresso, apresentado nos PPCs. Todos esses momentos,
portanto, devem representar a compreensão, não somente dos conceitos fundamentais discutidos em
cada semestre, mas também diagnosticar o grau de apreensão do conjunto de competências e
habilidades de formação e educação investigativa que compõem o currículo do curso.
A seleção dos conteúdos para a composição do currículo é realizada em cada curso de graduação com o
envolvimento efetivo dos Coordenadores, Núcleo Docente Estruturante (NDE), professores e Colegiados
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dos cursos. Desta forma, busca-se promover a organização e definição dos conteúdos de forma
participativa, desenvolvendo reuniões de planejamento e trabalhos em grupos. A partir desse processo,
os docentes realizam a necessária atualização dos conteúdos, levando em consideração não só as
peculiaridades regionais, como também o conhecimento nas dimensões que envolvam as competências
do saber, do saber fazer e do saber ser, tomando por base as Diretrizes Curriculares Nacionais dos
cursos, que tratam das competências exigidas pelo exercício profissional. O processo de seleção de
conteúdos prioriza critérios referentes à atualização científica dos conteúdos, sua representatividade e
relação com os objetivos propostos nos PPCs dos cursos estabelecendo, assim, coerência entre os
conteúdos e as necessidades do contexto atual, relacionando com as possibilidades de adaptação,
reformulação e reconstrução dos conteúdos.
Os referidos critérios exigem que os conteúdos estejam consoantes, tanto com o nível de compreensão
intelectual do acadêmico quanto com os objetivos políticos definidos nas DCNs e no PDI da IES.
Considera igualmente os critérios de validade, flexibilidade, significação, possibilidade de elaboração
pessoal, aplicabilidade, a evolução do conhecimento, o avanço tecnológico, as demandas do mercado de
trabalho e a utilidade dos conteúdos, buscando garantir a inclusão de conteúdos mais significativos para
a aprendizagem dos alunos. Também é importante ressaltar, na seleção de conteúdos e organização
curricular dos cursos da IES, os critérios de flexibilização, interdisciplinaridade e contextualização, em
atendimento ao princípio da ação-reflexão-ação.
Nesta perspectiva, compreendemos a organização e seleção de conteúdos como um processo e uma
prática que precisam ser vividos e exercidos embasados nos princípios de integralidade e globalidade do
conhecimento, para que possam se constituir em realidade, a partir da construção coletiva e superação
da dicotomia entre a teoria e a prática, na perspectiva da formação dos acadêmicos. Compreende-se
que a construção de uma prática integradora do currículo exige que a flexibilidade seja assumida como
princípio básico de sua organização o que implica redesenhar os limites das atividades que o compõem,
tanto no que se refere às disciplinas, quanto entre estas e as outras atividades que configuram a
formação, até então tidas como complementares.
A seleção de conteúdos curriculares e dos procedimentos metodológicos faz parte da prática de todo
professor e isto exige uma atitude permanente de investigação e reflexão, tanto destes quanto dos
acadêmicos. A ação educativa no ensino superior possui algumas características que a diferenciam dos
demais níveis. O grau de autonomia em nível de ensino e aprendizagem que lhe é próprio pressupõe
entender as necessidades em que aluno/professor articulam pontos de vista, constroem conhecimentos
dentro de uma comunidade científica e no diálogo com outros. Disso decorre a construção de novos
conhecimentos. Assim, no ensino superior a indicação de leitura e os estudos realizados não podem ser
limitados, mas deve contar com uma bibliografia vasta e diversificada, garantindo assim maiores
possibilidades de reflexão crítica e de aceitação do conhecimento como construção histórica.
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Ao delinear o processo de formação do acadêmico da Instituição, percebe-se a necessidade de
relacionar tal processo com outro, o processo de formação profissional, por ser este que desenvolve o
egresso em sua atuação nos contextos social, político, econômico, cultural e ambiental, para solucionar
problemas com os quais se defrontará, em sua atividade profissional. Os problemas técnico-científicos
são aqueles que se apresentam na atividade do profissional, enquanto necessidades que requerem a
atuação do mesmo para satisfazê-las. São situações objetivas presentes, na sociedade, porém que são
analisadas, caracterizadas, valorizadas como problemas pelo sujeito que sente tal necessidade para sua
solução.
A organização dos currículos obedece aos princípios da flexibilização, interdisciplinaridade, açãoreflexão-ação e contextualização, já descritos aqui anteriormente no PPI. A flexibilização curricular
possibilita a ampliação dos horizontes do conhecimento e o desenvolvimento de uma visão crítica mais
abrangente, pois permite ao aluno ir além de seu campo específico de atuação profissional, oferecendo
condições de acesso a conhecimentos, habilidades e atitudes formativas em outras áreas profissionais
por meia das Atividades Acadêmicas Complementares e das disciplinas Eletivas. A interdisciplinaridade
propicia o diálogo entre os vários campos do conhecimento e a integração do conhecimento e visa
superar uma organização curricular tradicional, que coloca as disciplinas como realidades estanques,
fragmentadas, isoladas e dificulta a apropriação do conhecimento pelo aluno. Busca favorecer uma
visão contextualizada e uma percepção sistêmica da realidade, permitindo uma compreensão mais
abrangente do saber permeando disciplinas de todos os eixos, trabalhando de forma transversal e
contínua os temas como sustentabilidade, racionalização da construção e produtividade. Ação-reflexãoação é um princípio norteador do processo ensino-aprendizagem da Instituição, que se caracteriza
através da realização das atividades estruturadas pelos alunos.
As atividades estruturadas se constituem como componente curricular obrigatório, vinculadas às
disciplinas da matriz curricular dos Cursos. Os professores das disciplinas que oferecem atividades
estruturadas devem estimular e incentivar seus alunos a refletirem, seja na ação, sobre a ação ou na
reflexão sobre a ação. A contextualização refere-se à busca de adequação do currículo às características
dos alunos e do ambiente socioeconômico e cultural, permitindo relacionar as atividades curriculares
com o cotidiano dos alunos e com o contexto social. Um dos principais objetivos dos currículos é a
concretização de propósito de oferecer formação profissional polivalente aos seus alunos, posto que
isto implique em uma metodologia de trabalho que deve ser desenvolvida, não apenas por uma
disciplina, mas perpassando todos os componentes curriculares, enfatizada em unidades programáticas,
atividades acadêmicas complementares, aí incluídas as Atividades Estruturadas (AE) (Resolução CNE/CES
nº 3, de julho de 2007), desenvolvidas desde os períodos iniciais de curso. Esta solução permite
balancear as aderências necessárias com a implantação de um novo currículo, utilizando duas
estratégias de ensino centrado no aluno que, bem definidas e supervisionadas, conduzem a uma maior
retenção de conhecimentos, por meio da participação ativa do corpo discente.
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Este modelo curricular apresenta a estrutura que introduz as atividades de autoaprendizado. Implica
também, na sensibilização e engajamento do professor e do próprio aluno quanto à mudança do
conceito de profissional, hoje requerido pela sociedade moderna: um egresso que esteja preparado
para solucionar problemas de forma cooperativa, colaborativa e integrado a equipes de trabalho. Na
elaboração das Matrizes Curriculares, percebe-se um esforço consciente para promover a valorização da
interdisciplinaridade. A definição dos Eixos Temáticos e a realização de reuniões periódicas do colegiado
e do NDE do Curso devem favorecer este conceito. A proposta de interdisciplinaridade dos cursos tem
como ponto de partida os programas das disciplinas. A partir da análise cuidadosa de cada programa,
identificam-se os elementos fundamentais e, através da circulação de ideias entre os membros do
colegiado, são estabelecidas integrações recíprocas de conceitos, contextos e procedimentos.
Os cursos estão organizados de modo a oferecer aos alunos referenciais teórico-práticos que colaborem
para a 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. O currículo,
desenvolvido na perspectiva da educação continuada, é concebido como uma realidade dinâmica,
flexível, propiciando a integração teoria e prática, o diálogo entre as diferentes ciências e saberes, e as
atividades facilitadoras da construção de competências.
As metodologias de ensino dos cursos estão adequadas à formação de um profissional crítico-reflexivo
com capacidade para a proposição de alternativas e a tomada de decisão. Para tanto, serão utilizadas
diversas abordagens teórico-metodológicas, recursos tecnológicos, biblioteca virtual do professor,
visitas técnicas às empresas e organizações, oficinas práticas, além de atividades de leitura, debates e
reflexão coletiva. Poderão ser adotadas as seguintes estratégias de ensino: Aula expositiva dialogada;
Seminário; Debate; Estudo de texto; Pesquisa; Trabalho individual e em grupo; Visita técnica; Estudo de
caso; Jogos de Empresa, entre outras. As atividades estruturadas, embasadas no Art. 2º, item II da
Resolução CNE/CES nº 3, de 2 de julho de 2007, implicam a construção de conhecimento, com
autonomia, a partir do trabalho discente. A concepção destas atividades deve privilegiar a articulação
entre a teoria e a prática, a reflexão crítica e o processo de autoaprendizagem. Para atender a este
propósito, o ensino deve ser centrado na aprendizagem, tendo o professor como mediador entre o
conhecimento acumulado e os interesses e necessidades do aluno.

6.1.4 Formas de Acompanhamento e Avaliação do Planejamento e Execução do Trabalho Docente

O processo de acompanhamento do trabalho docente desenvolve-se por meio das Coordenações de
cada Curso, com encontros pedagógicos com os docentes para discussão e encaminhamento de
problemáticas em relação à prática docente referente à aprendizagem dos acadêmicos. As
Coordenações de Curso também devem assessorar os docentes nas fases de planejamento, execução e
avaliação das disciplinas.
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A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Estácio FMJ visa proporcionar, no decorrer do ano letivo, a
prática da avaliação e autoavaliação que envolve o Corpo Docente, o Corpo Discente e o Coordenador.
Neste processo, os alunos avaliam: o Corpo Docente e o Coordenador; o Corpo Docente avalia o
Coordenador e o Coordenador avalia o Corpo Docente. Os resultados da autoavaliação dos docentes,
além de contribuírem para a implementação de melhorias no processo de ensino, podem contribuir
para a definição de ações necessárias para a formação continuada dos docentes da Instituição.

6.1.5 Avaliação da aprendizagem

A avaliação é um processo que faz parte da ação educativa, ocorrendo de forma contínua e sistemática
ao longo da formação do estudante. Tem caráter mediador entre o estudante e o conhecimento,
formando par dialético com os objetivos de aprendizagem, de modo que os aspectos formativo,
diagnóstico e somativo, em relação dialética, devam propiciar o redirecionamento das atividades
propostas como forma de garantir o alcance dos alunos em relação aos objetivos do Curso e a
aprendizagem dos componentes curriculares.
Os instrumentos de avaliação, bem como os critérios de correção, são elaborados pelos professores, de
acordo com a proposta de trabalho desenvolvida, ao longo do período letivo a que se referem. A
utilização de diferentes instrumentos de avaliação é recomendada como forma de garantir tanto o
processo contínuo da avaliação, como a utilização de diferentes formas de expressão dos
conhecimentos adquiridos e construídos; as dúvidas se constituem como elementos redirecionadores
do planejamento, no sentido de possibilitar a aprendizagem dos acadêmicos. Assim, podem ser
utilizados instrumentos tais como: seminários, atividades de campo, atividades coletivas e individuais
realizadas em sala-de-aula ou extraclasse, projetos de pesquisa e extensão, provas, atividades escritas,
júri-simulado, avaliação oral, estudos de casos, enfim, trabalhos relacionados aos objetivos e conteúdos
efetivamente trabalhados nos diversos componentes curriculares.
A avaliação da aprendizagem tem como princípio o desenvolvimento de competências, da capacidade
de construir conhecimentos técnicos, tecnológicos e gerenciais, a partir das necessidades observadas na
prática social e profissional. Utilizando-se de critérios claramente explicitados, são avaliados os
conhecimentos e o modo como os alunos fazem uso deles. Isso permite, quando necessário, uma
reorientação no processo de formação dos alunos, com atividades de apoio, de forma a permitir o
suprimento de suas dificuldades.
Outro aspecto relevante é o princípio da autoavaliação como instrumento que favorece o exercício de
análise crítica, de percepção do crescimento do aluno, permitindo a aquisição de uma autonomia
intelectual e uma visão de sua própria formação.
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Para que se possa identificar a importância das atividades oferecidas durante o percurso formativo do
aluno, são utilizadas três modalidades de avaliação:
A avaliação diagnóstica – momento em que podemos conhecer o que os acadêmicos já vivenciaram, o
que já trazem na sua bagagem cultural, os conhecimentos que já possuem e suas expectativas em
relação ao curso. A avaliação diagnóstica é feita em sala de aula, pelos professores, por meio de
observação e registros;
A avaliação formativa – é realizada ao longo do processo, observado o desempenho revelado pelos
alunos nas diferentes disciplinas. Cada professor registra as atividades realizadas pelos acadêmicos
individualmente ou em grupo, a fim de melhor planejar suas aulas e promover estratégias de
intervenções pedagógicas diferentes;
A avaliação somativa – é considerada no momento da entrega da produção acadêmica, nas diferentes
disciplinas que integram o currículo. Cabe ressaltar que essa modalidade de avaliação não tem como
objetivo primordial selecionar, classificar, ordenar tipos diferenciados de aprendizagem, mas,
sobretudo, fornecer informações e questões que são analisadas para a tomada de decisão acerca do
melhor caminho a ser construído para a formação do perfil profissional desejado.
Compreende-se a avaliação como uma atividade que fornece informações e questões para que se possa
refletir sobre o melhor caminho a ser construído durante a formação do profissional, tentando resgatar
o potencial de cada um dos acadêmicos. A avaliação é vista como um processo indispensável para o
replanejamento das ações educativas.
Ela não ocupa um espaço único e específico, com o propósito de avaliar o que o acadêmico produz, mas
faz parte de um processo contínuo e permanente, permitindo avanços sem ferir as normas préestabelecidas institucionalmente, quanto ao momento e formas de registrar os resultados obtidos pelos
acadêmicos.
Baseada nestes princípios avaliativos, a Estácio FMJ define as seguintes ações preferenciais no
desenvolvimento de seu processo de avaliação:
a) Avaliar o aluno através de múltiplos instrumentos que permitam indicar os conhecimentos
construídos pelos discentes, entre eles: produções textuais, orais, pesquisas, relatório de
atividades, provas de caráter operatório, e registros da participação dos alunos em dinâmicas de
sala de aula;
b) Utilizar, na construção dos instrumentos de avaliação, os referenciais estabelecidos na matriz de
competências, habilidades e conteúdos curriculares desenvolvidos;
c) Estabelecer, para cada período, a aplicação de no mínimo duas, entre três, verificações da
aprendizagem: AV1 e AV2, e AV3;
d) Atribuir ao professor a elaboração, aplicação e julgamento da avaliação de rendimento escolar e
das atividades acadêmicas dos cursos, programas e projetos; e
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e) Realizar a avaliação do desempenho escolar de forma global e por disciplina, incidindo sobre a

mesma a frequência, considerando o critério legal da frequência igual ou superior a 75% por
disciplina, e o aproveitamento (para a aprovação na disciplina, o rendimento acadêmico deverá
ser igual ou superior a 6,0), conforme disposto no Regimento da IES.
A avaliação da aprendizagem do aluno está contemplada no Regimento da IES, conforme transcrito a
seguir:
CAPÍTULO VI

DA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ESCOLAR

Art. 67. A avaliação do desempenho escolar é feita por disciplina, incidindo sobre a frequência e o aproveitamento.
Art. 68. Independentemente dos demais resultados obtidos, é considerado reprovado na disciplina o aluno que não obtenha
frequência de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das aulas e demais atividades programadas.
Parágrafo único. A verificação e o registro de frequência são de responsabilidade do professor, e seu controle, para o efeito
do presente artigo, da Secretaria Geral, sendo vedado o abono de faltas.
Art. 69. Haverá em cada período, obrigatoriamente, pelo menos, três verificações da aprendizagem (AV1, AV2 e AV3).
§1º Incumbirá ao professor à elaboração, aplicação e julgamento das verificações de rendimento escolar concernentes à
disciplina de sua responsabilidade.
§2º O professor, a seu critério, ou a critério do Colegiado de Curso, pode promover trabalhos, exercícios e outras atividades
em classe e extraclasse, que podem ser computadas nas notas ou nos conceitos das verificações parciais, nos limites
definidos pelo mesmo Colegiado.
§3º Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado através dos instrumentos de avaliação
específicos, aplicados por Banca Examinadora Especial, poderão cursar as disciplinas liberados dos pré-requisitos indicados
pela Banca, após o referendo do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE, cumprindo um tempo de
integralização menor, na forma da legislação em vigor.
Art. 70. A avaliação do rendimento será expressa em grau numérico de zero a 10 (dez) pontos, permitindo-se o
fracionamento em uma casa decimal.
§1º Ressalvado o disposto no § 2º (segundo), atribui-se nota zero ao aluno que deixar de submeter-se à verificação prevista,
na data fixada, bem como ao que nela se utilizar de meio fraudulento.
§2º Os alunos dos Cursos de Graduação (bacharelados, licenciaturas e superiores de tecnologia) que obtiverem média 6 (seis)
entre as notas da AV1 e da AV2, sendo a menor delas, no mínimo, nota 4,0 (quatro), poderão optar pela realização ou não da
AV3.
§3º Pode ser concedida revisão da nota atribuída à verificação de aproveitamento, quando requerida no prazo de 48
(quarenta e oito) horas da sua divulgação.
§4º O professor responsável pela revisão da nota poderá mantê-la ou alterá-la, devendo sempre, fundamentar sua decisão.
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§5º Não concordando com a decisão do professor, o aluno desde que justifique, poderá solicitar ao Diretor que submeta seu
pedido de revisão à apreciação de dois outros professores da mesma área de conhecimento.
§6º Se ambos concordarem em alterar a nota, esta decisão é a que prevalecerá, mas não havendo unanimidade, prevalecerá
a nota atribuída pelo professor da disciplina que avaliou a prova.
§7º As datas das verificações de aprendizagem (AV1, AV2 e AV3) serão designadas pela Diretoria, constando do Calendário
Escolar.
§8º Os alunos dos Cursos de Graduação (bacharelados, licenciaturas e superiores de tecnologia) deverão, obrigatoriamente,
realizar a AV1 e AV2 de forma presencial, e aqueles que optarem por realizar a AV3 deverão fazê-lo também,
necessariamente, de forma presencial.
§9º À avaliação da aprendizagem do Trabalho de Conclusão de Curso não se aplica a AV1, AV2 e AV3, e será atribuído, a cada
um deles, um único grau de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) pontos, admitindo-se uma decimal, e este se constituirá no grau final
obtido pelo aluno.
Art. 71. Em cada disciplina, a média dos trabalhos escolares realizados durante o semestre forma a média de
aproveitamento semestral.
Art. 72. O aluno obterá aprovação nas disciplinas mediante a obtenção de:
I – mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) de frequência às aulas previstas;
II – alcançar média aritmética igual ou superior a 6,0 (seis) e nota mínima 4,0 (quatro) na menor AV considerada.
Art. 73. Considerar-se-á reprovado o aluno que:
I – Obtiver média parcial inferior a 4 (quatro). Neste caso, não pode, inclusive, realizar prova final;
II – Obtiver frequência inferior a 75% (setenta e cinco por cento) das aulas da disciplina; e
III – Obtiver, na disciplina, média final de verificação da aprendizagem inferior a 5 (cinco).
Art. 74. Nos períodos de férias, como medida de recuperação, poderão ser ministrados cursos intensivos com os mesmos
programas regulares, mediante exigências iguais de aprovação e de cumprimento da carga horária.

6.1.6 Aproveitamento de Estudos

O processo de aproveitamento de estudos relativos a disciplinas cursadas em outra IES, conforme
previsto no Regimento da Instituição, contempla dados relativos à equivalência de conteúdos e de carga
horária entre as disciplinas cursadas e objeto de aproveitamento. A dispensa será autorizada quando o
conteúdo da matéria cursada for equivalente ao da disciplina objeto de dispensa e/ou a carga horária da
disciplina cursada for igual, superior, mas nunca inferior a 75% (setenta e cinco por cento) da carga
horária da disciplina objeto da dispensa.
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6.1.7 Planejamento de Oferta de Cursos

O planejamento para oferta de novos Cursos na Estácio FMJ é constituído com base em diagnóstico
realizado, no contexto atual, que identifica as necessidades sociais, políticas, econômicas, culturais e
ambientais da Região na qual a IES está inserida e que sinalizam as características exigidas para o perfil
profissional do acadêmico.

6.1.8 Núcleo Docente Estruturante (NDE)

O Ministério da Educação, por meio da Portaria MEC nº. 147/2007, no Artigo 3, inciso II, instituiu que o
Núcleo Docente Estruturante - NDE “é responsável pela formulação do PPC, sua implementação e
desenvolvimento”. Os NDEs dos cursos da Estácio FMJ são constituídos por meio de regulamento
próprio, com o objetivo de pensar, elaborar e atualizar os PPCs dos cursos da IES, além de discutir,
analisar, interpretar, propor e operacionalizar as questões pertinentes às propostas de ações
pedagógicas dos cursos.
O Projeto Pedagógico de cada curso deve constituir-se como referência das ações e decisões do
contexto pedagógico em articulação com as especificidades das áreas de conhecimento. Neles são
discutidas todas as propostas e ações de ensino, pesquisa/educação investigativa, Extensão e Trabalho
de Conclusão de Curso, conforme DCNs. Na Estácio FMJ, o NDE possui uma participação intensa com
méritos no acompanhamento e desenvolvimento do curso, assim como na necessidade de
acompanhamento das evoluções curriculares acompanhando o processo de atualização e evolução no
ensino.

6.1.9 Diretrizes Pedagógicas para a Concepção dos PPCs

Os Projetos Pedagógicos dos Cursos da Estácio FMJ são pautados nas Diretrizes Curriculares Nacionais –
DCNs dos respectivos Cursos, na Política de Ensino estabelecida no PDI e no Sistema de Avaliação da IES.
Os cursos são concebidos com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei Nº 9394/96,
que prevê no seu Art. 2º, inciso I, que: “os estabelecimentos de ensino, respeitada as normas comuns e
as dos seus sistemas de ensino, terão a incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica”,
apontando para a construção de propostas integradoras e norteadoras de ações pedagógicas de
flexibilização curricular. Além da autonomia dada para o planejamento da graduação, a LDB afirma a
responsabilidade das IES na formação do indivíduo. No art.43, inciso I, diz: “estimular a criação cultural e
o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo”, além de documento de referência
como o PND (Lei nº 10.172 de 09/01/2001) e as DCNs específicas para cada área do conhecimento.
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Os fundamentos dos PPCs, no contexto mais amplo da prática social, devem contemplar a concepção de
homem, de mundo e de sociedade; compromisso social; valorização profissional; e defesa das políticas
de inclusão social. E, no contexto da prática pedagógica, aponta-se, entre outros, o trabalho coletivo
interdisciplinar, o currículo enquanto construção do conhecimento e a reflexão sobre a prática e
vivência da avaliação qualitativa e processual.
Nesse sentido, além de contemplar, no conjunto de suas ações, as inovações científicas e tecnológicas e
as exigências do mundo do trabalho, a Estácio FMJ, ao conceber os PPCs, busca expressar uma política
educacional, a partir de princípios filosóficos e políticos que possam contribuir para a consolidação da
sua missão e assumir seu papel social e científico, de forma a firmar um compromisso com a sociedade.
O processo de construção dos PPCs, que envolve a produção coletiva do conhecimento e sua articulação
com a prática, deve ser ponto de referência para o desencadeamento de todas as atividades
administrativas, técnicas, políticas e pedagógicas da Instituição.
Os Projetos Pedagógicos dos Cursos da IES, quando de sua elaboração, devem contemplar a seguinte
estrutura:
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Sumário;
Introdução;
Curso;
Modalidade;
Contextualização;
Objetivos Gerais;
Objetivos Específicos;
Perfil do Egresso;
Introdução à Matriz Curricular (número de períodos; tempo de integralização mínimo e máximo;
quantitativo de disciplinas; carga horária total; carga horária eletiva; carga horária das Atividades
Acadêmicas Complementares; carga horária do Estagio Supervisionado; numero de módulos; carga
horária obrigatória; carga horária online; e carga horária das Atividades Estruturadas);
Atividades de Nivelamento;
Disciplinas;
Atividades Complementares e Extensão;
Participação dos alunos em atividades de Responsabilidade Social Serviços à comunidade;
Pesquisa;
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC);
Estágio;
Metodologias e técnicas didático-pedagógicas;
Procedimentos de avaliação;
Recursos e infraestrutura;
Eventos;
Atendimento ao docente e ao discente;
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46. Certificação Intermediaria;
47. Biblioteca e
48. Anexos

6.1.10 Princípios Básicos para Implementação Curricular

Os princípios básicos que norteiam a implementação dos currículos dos cursos da Instituição são:
g) Preparação profissional;
h) Interdisciplinaridade e flexibilidade;
i) Formação continuada e sintonizada com a realidade social;
j) Articulação teoria-prática;
k) Ética profissional e
l) Responsabilidade social.
Todas estas dimensões estão incorporadas no PPI e, consequentemente, nos Projetos Pedagógicos dos
Cursos.
A Estácio FMJ compreende a necessidade de promover a participação dos indivíduos como sujeitos da
sociedade, da cultura e da história, priorizando a autonomia, a problematização e a conscientização. A
IES considera o aluno como sujeito de seu processo educativo, buscando implementar um fazer
pedagógico comprometido com o processo de construção e reconstrução do conhecimento, com as
dimensões social e afetiva, com o relacionamento teoria e prática e com a contextualização dos saberes.
Em articulação com esses pressupostos, são considerados, na organização dos cursos, os eixos
estruturais “aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a viver, aprender a ser“, encaminhados
pela UNESCO.
Os cursos da Instituição estão, então, organizados de modo a oferecerem, ao aluno, referenciais teóricopráticos 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. Cabe lembrar que tais referenciais teórico-práticos estão sempre alinhados às Diretrizes
Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação e às orientações para os Cursos Superiores de
Tecnologia, atendendo às orientações do Conselho Nacional de Educação-CNE. Pretende-se que as
competências profissionais em formação sejam construídas processualmente, o que implica na adoção
de métodos de ensino que envolvam práticas de ação-reflexão-ação. Nesse sentido, a concepção
curricular privilegia uma abordagem metodológica que traz para o lugar central da formação as práticas
e a reflexão sobre elas.
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6.2 Diretrizes para o Ensino
Os cursos da Estácio FMJ estão estruturados com o princípio da indissociabilidade entre o Ensino,
Pesquisa e Extensão. Desta forma, cada atividade de Pesquisa se articula com o conhecimento já
existente e cada atividade de Extensão é concebida como um espaço privilegiado onde educadores e
comunidade articulam essa difusão possibilitando uma percepção enriquecida dos problemas sociais.
Partindo-se deste princípio, a Pesquisa produz conhecimento, o Ensino o transmite e a Extensão aplica e
transfere este conhecimento de forma articulada e não isoladamente. Esta ação integradora da
Pesquisa, do Ensino e da Extensão está a serviço da sociedade, demonstrando o compromisso da IES
com os problemas sociais. O Ensino envolve a perspectiva da produção e da inovação do conhecimento
que estão configuradas na Pesquisa. Os Projetos de Extensão consolidam seu maior propósito que é o
de capacitar o aluno e o profissional através de atividades que abordam conteúdo acadêmico, cultural e
profissionalizante. As atividades de Extensão exigem, por sua própria natureza, uma sintonia plena com
os diversos segmentos da IES – Graduação, Graduação Tecnológica e Pós-graduação - e também com as
expectativas da comunidade, para que se possa cada vez mais atender à demanda por uma capacitação
educacional e profissional. Em relação ao currículo dos cursos, eles são desenvolvidos na perspectiva da
educação continuada, concebidos como uma realidade dinâmica, flexível, propiciando a integração
teoria e prática, o diálogo entre as diferentes ciências e saberes, e as atividades facilitadoras da
construção de competências.
A proposta da Organização Didático-pedagógica da Instituição apresenta como base a legislação
estabelecida pelo MEC referente ao Ensino Superior e como justificativa atender às demandas advindas
da realidade regional e nacional, procurando formar profissionais capazes de responder aos desafios
que lhes serão postos. Neste sentido, o conhecimento e a análise dos diferentes contextos da atuação
profissional são referências, considerando os principais problemas existentes no país, na região
nordeste e, sobretudo em Pernambuco, em função de sua localização fronteiriça e as perspectivas que
poderão oferecer.
A Estácio FMJ reconhece o fato de que as instituições formadoras de profissionais, nas mais diferentes
áreas do conhecimento, estão vivendo um importante momento de transição face às transformações,
no contexto profissional, especificamente nos espaços em que o conhecimento e a informação são a
base de sustentação dos processos desenvolvidos. Sendo assim, procura assumir a parcela de
responsabilidade social e ética que lhe cabe, contribuindo para a formação de profissionais preparados
para atuarem numa realidade cada vez mais competitiva, cujas necessidades de formação ultrapassam o
aprender a fazer como forma única e exclusiva de qualificação acadêmica.
O PPI elaborado não está alheio às tendências e pretende que o acadêmico possa adquirir uma
formação sólida com possibilidade de aprofundamento em campos do saber relacionados às áreas do
conhecimento pertinentes aos cursos que oferece. Neste sentido, ao habilitá-lo para a atuação
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profissional procura fazê-lo de maneira que venha a internalizar valores de responsabilidade social e
ética, em cuja formação profissional estão todos os elementos que a compõem de forma articulada e
integrada, tais como: o acesso à informação e ao conhecimento, aos saberes, a manifestações culturais
e científicas, além das experiências vivenciadas nos diferentes contextos profissionais.
A organização curricular dos cursos de graduação, nesta perspectiva, favorece, sem perder sua
especificidade, as disciplinas e os demais elementos que integram o currículo, como estágio, prática,
atividades científico-culturais, monitoria, educação investigativa, TCC e a extensão. Estes elementos
compõem um todo organizado, de modo que, ao se integrarem, possibilitem o caminho da articulação
de todas as ações constitutivas do processo de formação.
A seleção de conteúdos curriculares e dos procedimentos metodológicos faz parte da prática de todo
professor e isto exige uma atitude permanente de investigação e reflexão, tanto destes quanto dos
acadêmicos. A ação educativa no ensino superior possui algumas características que a diferenciam dos
demais níveis.
O grau de autonomia em nível de ensino e aprendizagem que lhe é próprio pressupõe entender que
autores articulam pontos de vista, constroem conhecimentos dentro de uma comunidade científica e no
diálogo com outros. Disso decorre a construção de novos conhecimentos. Assim, no ensino superior a
indicação de leitura e os estudos realizados não podem ser limitados, mas devem contar com uma
bibliografia vasta e diversificada, garantindo assim maiores possibilidades de reflexão crítica e de
aceitação do conhecimento como construção histórica.
Sob esta ótica, a IES busca promover outros espaços, além da sala de aula, de acesso ao conhecimento
acadêmico e incentivará a participação em fóruns estaduais e nacionais de intercâmbio cultural e
científico; bem como a participação do acadêmico em fóruns de decisão da própria instituição.
NA IES há espaços de aprendizagem impulsionados pela presença de professores que incentivam a
construção do conhecimento, com esforço do acadêmico. Isto requer um árduo trabalho, tanto de criar
condições para que o acadêmico supere atitudes de acomodação diante do conhecimento, quanto na
qualificação do docente formador. Neste sentido, a definição de objetivos de ensino e aprendizagem
continuará sendo a referência para a prática docente.
A formação deve se preocupar em criar uma tradição de leitura e consulta de várias fontes
bibliográficas, além de garantir o acesso aos conhecimentos informatizados. Para isto, é fundamental o
acesso a materiais variados de informação, como audiovisuais, livros, revistas científicas e outras
publicações de caráter científico e tecnológico.
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Os processos investigativos sobre a prática profissional e social se constituem em princípio formador,
resgatando a noção de cientificidade de uma forma global e integradora da formação profissional,
segundo as especificidades e necessidades de cada curso, com base nas demandas da realidade. A
atuação em processos investigativos visa propiciar a formação de acadêmicos conscientes e
responsáveis, dotados de uma cultura científica, capazes de seguir se formando por si mesmos, de
adaptar seus conhecimentos às transformações e de localizar a informação apropriada, avaliá-la
criticamente, julgar e tomar decisões.

A Estácio FMJ, para a efetivação do processo ensino-aprendizagem, dispõe de políticas de graduação e
pós-graduação de: ensino, pesquisa/educação investigativa e extensão.

6.2.1 Inovações consideradas significativas, especialmente quanto à flexibilidade dos componentes
curriculares

Quanto às inovações consideradas significativas, especialmente quanto à flexibilidade dos componentes
curriculares, a Estácio FMJ considera as seguintes ações:
a) Os PPCs devem flexibilizar suas propostas e concepções, em atendimento às novas exigências da
sociedade ou de políticas governamentais;
b) A reorganização e flexibilização curricular em atendimento aos PPCs;
c) As disciplinas como componentes curriculares, em função dos objetivos formativos pretendidos;
d) A integração dos componentes e atividades curriculares, superando a fragmentação do
conhecimento;
e) A substituição da metodologia tradicional por metodologias que possibilitem a participação do
aluno no processo do conhecimento;
f) A exploração das tecnologias, baseadas na informática, telemática, internet;
g) A revisão do conceito de avaliação, entendendo-a como instrumento de feedback que motive o
aluno para aprender;
h) A substituição do papel do professor de transmissor de informações para o papel de mediador
pedagógico;
i) A preparação dos professores para a inovação, mediante um trabalho de formação docente
contínua e em serviço que possibilite a reflexão sobre suas atividades docentes e o diálogo entre
as áreas;
j) A revisão de infraestrutura de apoio para projetos inovadores, incluindo biblioteca atualizada e
informatizada, laboratórios adequados, preparação dos novos ambientes de aprendizagem; e
k) O ensino com pesquisa na graduação e o uso de novas tecnologias na sala de aula.
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6.2.2 Oportunidades diferenciadas para integralização dos currículos dos cursos

A Estácio FMJ também contempla, na sua organização didático-pedagógica, oportunidades
diferenciadas para integralização dos currículos dos cursos, em que se destacam as disciplinas eletivas,
optativas e as disciplinas online, quando for o caso.

6.2.3 Metodologias ativas

A IES adota metodologias ativas, coerentes com os objetivos e os conteúdos de ensino e que
considerem a experiência concreta do estudante. Pretende-se, então, promover ações pedagógicas que
articulem os saberes e as práticas, vinculando-os aos ideais da ética, da responsabilidade e da cidadania.
Nesse contexto, as metodologias ativas surgem como proposta para focar o processo de ensinar e
aprender na busca da participação ativa de todos os envolvidos, centrados na realidade em que estão
inseridos. Nas metodologias ativas de ensino e aprendizagem é dado forte estímulo ao reconhecimento
dos problemas do mundo atual (tanto nacional quanto regional), tornando os alunos capazes de pensar,
intervir e promover as transformações necessárias.
O processo de educar, devido a múltiplos fatores (como a rapidez na produção de conhecimento, a
provisoriedade das verdades construídas no saber científico e, principalmente, da facilidade de acesso à
vasta gama de informação) deixou de ser baseado na mera transmissão de conhecimentos. A
Metodologia ativa visa, portanto, à inserção do aluno como agente principal responsável pela
sua aprendizagem, comprometendo-se com seu aprendizado.

6.2.4 Incorporação de Avanços Tecnológicos

A incorporação de avanços tecnológicos tem por objetivo promover a melhoria da qualidade do Ensino,
da Pesquisa e da Extensão e das demais atividades acadêmico-administrativas. Isso pode se dar por
meio da disponibilização de pontos de acesso à Internet, de acesso às redes sociais, de softwares para
todas as áreas abrangidas pelos cursos oferecidos pela Instituição e por uma infraestrutura de
datacenter adequada às necessidades institucionais, além de proporcionar aos estudantes metodologias
alternativas que contribuam para o desenvolvimento de estudos individualizados e em grupos, com o
uso de ferramentas tecnológicas adequadas às melhores práticas pedagógicas. Os equipamentos
(hardware) e os programas (software) usados nos laboratórios de informática, laboratórios específicos e
nos serviços de apoio técnico-administrativo da IES são atualizados permanentemente, com a
periodicidade indicada pelos técnicos da área e pelos Professores.
SIA – Sistema de Informações Acadêmicas - A IES conta com um sistema acadêmico através de uma
infraestrutura tecnológica adequada para o acompanhamento e o desenvolvimento acadêmico dos
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estudantes, que permite: facilidade de acesso aos dados e registros acadêmicos; fazer requerimentos e
solicitações por meio do “Aluno online” na Central de Atendimento e Secretaria Acadêmica Virtual;
proceder a avaliação institucional e conhecer seus resultados; acesso a guias acadêmicos, de
informações e calendário; identificação estudantil que permite conhecer os dados individuais e
personalizados da vida acadêmica, além dos terminais de informações acadêmicas e a Biblioteca Virtual
3.0, com acervo eletrônico de livros-texto, com obras em português, e leitura total, disponível pela
internet. Além disso, o aluno tem acesso aos laboratórios de informática; internet; salas de aulas
equipadas com modernos equipamentos de informática, sistemas multimídias e Datashow; realização
de procedimentos acadêmicos como inscrição e conhecimento dos resultados do vestibular. O Sistema
de Informações Acadêmicas – SIA permite aos discentes e docentes realizar a solicitação de serviços e
visualizar dados e informações importantes sobre vida acadêmica dos alunos, bem como a integração de
informações gerais da IES. Além do SIA, a Instituição mantém arquivo fixo com a documentação geral da
IES e de todos os seus cursos, sendo a documentação de alunos de responsabilidade da Secretaria
Acadêmica, que organiza, arquiva e expede documentos.
Sistema Gestão do Conhecimento – SGC - sistema que permite aos docentes da IES a construção coletiva
dos PPCs, Planos de Ensino, Planos de Aula, Atividades Estruturadas e Casos Concretos (Curso de Direito)
e metodologias específicas das disciplinas. A participação docente visa à busca permanente da
excelência de ensino e à constante atualização dos conteúdos, de acordo com a evolução do
conhecimento e do mercado de trabalho. Ao acessar uma determinada disciplina existente, o Sistema
exibe: plano de ensino; plano de aula; atividade estruturada; metodologia específica; fórum; anexos;
ocorrências e perfil de acesso de cada disciplina. Essa participação coletiva é realizada através da
participação de todos os docentes nos fóruns de discussão, os quais se propõem a trocar ideias e
aprimorar discussões, no sentido de promover a atualização do modelo de ensino de forma coletiva.
Portal Periódicos EBSCO - A IES também disponibiliza acesso ao Portal de Periódicos EBSCO, via sistema
de Biblioteca, disponível na “Página do Professor” e no Sistema de Informações Acadêmicas - SIA do
Aluno.
BDQ - Banco de Questões - é um repositório de questões de prova que atendem às disciplinas na
plenitude dos seus planos de ensino. O BDQ é composto de questões com diversos níveis de
complexidade, distribuídos pelas aulas das disciplinas. As questões são de autoria dos professores, de
concursos, de livros e de provas de habilitação profissional. O BDQ traduz o ideal de construção coletiva
do conhecimento. Tais questões são utilizadas nas avaliações da aprendizagem (AV2 e AV3).
Prova Integrada - produzida por questões do BDQ.
A IES também oferece aos seus alunos:
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Webaula/Textos Virtuais - Na esteira das revoluções tecnológicas próprias do século XXI, a Instituição
também utilizará um sistema denominado Webaula, que garante aos alunos matriculados e aos
professores alocados nas disciplinas acesso a todos os Planos de Ensino e Planos de Aula, além das suas
respectivas Atividades Estruturadas, quando for o caso. Neste ambiente interativo, há disponibilidade
para uma diversidade de possibilidades relativas à comunicação entre professores e alunos. Trata-se de
uma plataforma virtual que possibilita: que o professor tenha acesso a todos os dados dos alunos,
incluindo histórico escolar e coeficiente de rendimento; que o professor faça “postagens” de material de
aula para o aluno, como textos de apoio e exercícios; que o professor crie fóruns a partir de temas
específicos das disciplinas de forma que os alunos possam participar ativamente; que o aluno tenha
acesso ao conteúdo específico de cada aula, além do acesso ao plano de ensino da disciplina; que o
aluno tenha acesso à biblioteca da disciplina, onde estão disponíveis os livros da bibliografia básica dos
cursos para acesso online, entre outras ações. Será mais uma possibilidade de criação de rotinas de
estudo, principalmente através da valorização da autonomia do aluno e da autoaprendizagem. Neste
ambiente interativo, há ainda possibilidades relativas à comunicação entre professores e alunos, bem
como ampliação do escopo da disciplina que inclui troca de e-mails, fóruns, chats, conexão com
pesquisas de iniciação científica, indicação de textos complementares, conexos e especializados, jogos
educativos, caderno de notas virtual etc., extrapolando a experiência acadêmica para além da sala de
aula, promovendo um corpo-a-corpo constante no acompanhamento da performance dos alunos.
Biblioteca Virtual 2.0 - A Biblioteca Virtual Universitária 2.0 é o primeiro e único acervo eletrônico de
livros-texto, com obras totalmente em Português e leitura total disponível pela Internet. Essa
plataforma disponibiliza o acesso atualmente a mais de 3.200 títulos das editoras Artmed, Ática, Casa do
Psicólogo, Contexto, IBPEX, Lumen Juris, Manole, Papirus, Pearson e Scipione, através de ferramentas
que enriquecem e agilizam a pesquisa e/ou estudo, como: pesquisa inteligente; marcadores de páginas;
anotações personalizadas; impressões de páginas avulsas e/ou capítulos avulsos e pesquisa por palavrachave, título, autor ou ISBN. A Biblioteca Virtual Universitária 3.0 poderá ser acessada pelos alunos de
qualquer computador conectado à internet, independente do aluno estar nas dependências da IES. A
perspectiva é de que o acervo da Biblioteca Virtual continue a se expandir anualmente, através de novas
parcerias estabelecidas com as editoras. O material estará disponível para o professor através do “Portal
do Professor” e para alunos através do “Aluno on-line”, no SIA – Sistema de Informações acadêmicas;
Material didático digital - os alunos recebem o material didático gratuito, no formato digital, em seus
próprios equipamentos, acessando o aplicativo LEITOR ESTÁCIO, em diversas plataformas, inserindo
login e senha para entrar no aplicativo. Os alunos acessam os conteúdos das disciplinas na versão digital,
por meio de até seis equipamentos diferentes: tablets, smartphones, notebooks e desktops, com a
possibilidade de impressão do material.
SAVA – Sala de Aula Virtual de Aprendizagem - novo ambiente de aula virtual, com uma interface mais
intuitiva e amigável e novas funcionalidades, tais como:
116

-

Roteiro de estudo para cada aula;
Integração com o BDQ para alunos e docentes;
Chat individual entre aluno-aluno e aluno-docente com a possibilidade de troca de arquivos
em tempo real;
Acesso direto ao livro didático e ao conteúdo online das disciplinas;
Repositório de objetos para os docentes;
Calendário acadêmico;
Quadro de horários de aulas;
Feed de notícias;
Relatórios padrão para os docentes;
Consulta para os alunos ao currículo Lattes dos seus docentes;
Integração com Facebook.

6.2.5 Atividades Complementares e Atividades Práticas Profissionais

I.

Atividades Complementares - AACs

As Atividades Acadêmicas Complementares - AACs estão voltadas para a ampliação das experiências
científicas, socioculturais e profissionais dos alunos, propiciando uma melhor compreensão das relações
existentes entre a prática social e o trabalho acadêmico, a integração teoria/prática, a integração
academia/sociedade e o desenvolvimento das competências profissionais. Tem, portanto, como
objetivos: (a) Estimular o exercício do pensamento crítico-reflexivo; (b) Promover a articulação teoriaprática; (c) Desenvolver o interesse pela prática da pesquisa; (d) Facilitar a interdisciplinaridade; e (e)
Atualizar e enriquecer a vivência acadêmica e o currículo.
As Atividades Acadêmicas Complementares - AACs são definidas a partir dos seguintes eixos:
 Cidadania
 Científico-acadêmico
 Empregabilidade, Empreendedorismo e Inovação
 Sustentabilidade
Os objetivos gerais das Atividades Complementares são os de flexibilizar os currículos plenos dos cursos
de Graduação e propiciar aos seus alunos a possibilidade de aprofundamento temático, interdisciplinar,
profissional, cultural ou artístico conforme o Regulamento das Atividades Complementares. A carga
horária das Atividades Complementares é estabelecida nos projetos pedagógicos dos cursos, em
consonância com as diretrizes curriculares, com a proposta do NDE e com o respectivo colegiado de
curso. As AACs são oferecidas aos alunos e disponibilizadas pelas Coordenações de Curso, desde o
primeiro semestre do Curso. Estas deverão oferecer uma variedade de atividades que introduzam as
informações do mercado para, consequentemente, qualificá-los no mercado de trabalho. As Atividades
117

Complementares não se caracterizam como disciplina, mas são distribuídas ao longo da matriz curricular
dos cursos, visando garantir a inter e transdisciplinaridade. As AACs estão pautadas nos quatro pilares
apontados pela UNESCO para uma nova educação: aprender a ser (desenvolvimento pessoal), aprender
a conviver (desenvolvimento social), aprender a fazer (competência produtiva), aprender a conviver
(convivência cognitiva).
Conforme regulamentação específica e de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), as
AACs são compostas entre outros conteúdos, por: iniciação científica; monitoria; disciplinas de outros
cursos; conteúdos conexos com os cursos; visitas técnicas; palestras; seminários; encontros técnicos;
atividades de extensão e de responsabilidade social efetivamente práticas. Cada Atividade
Complementar deverá ser objeto de validação específica e passará a compor o histórico escolar de cada
estudante, possibilitando a definição de uma matriz curricular final customizada pelo egresso.
A realização das Atividades Complementares faz com que o aluno desenvolva competências requeridas
no mercado de trabalho, sendo incentivado e orientado pela IES a buscar novos conhecimentos, debater
e aprofundar temas relacionados à prática das habilitações dos diversos cursos, participando de eventos
diversos, realizando ações que contribuam para a formação de um perfil profissional empreendedor,
com iniciativa, capacidade de liderança e com habilidades para gerenciar mudanças, e acima de tudo,
um perfil profissional autoconfiante, capaz de construir suas próprias oportunidades, requisito este
indispensável ao profissional atual.
De acordo com o Regulamento das Atividades Acadêmicas Complementares, o aluno sempre que
participar de uma atividade deve assinar a lista de presença. Quando se tratar de uma atividade externa,
o registro é feito através do comprovante individual assinado pelo Coordenador do Curso. As atividades
realizadas e as respectivas horas são creditadas para o aluno. O sistema de contabilização das horas é
cumulativo e não há limite de carga horária, já que o aluno pode realizar atividades além do que é
estabelecido no projeto pedagógico do curso, enriquecendo sua formação. Na conclusão do curso, o
aluno recebe um Histórico das Atividades Acadêmicas Complementares desenvolvidas ao longo do seu
percurso acadêmico.
As AACs podem ser desenvolvidas através de:
- Apresentação de seminários, congressos, palestras e workshops, com vistas ao incentivo à
pesquisa e iniciação.
- Oficinas práticas e outras atividades práticas, realizadas sob a orientação de professores ou
profissionais, em projetos realizados na IES ou externamente, a fim de integrar teoria e prática.
- Visitas a exposições, filmes, vídeos ou festivais para a ampliação do universo cultural e artístico;
- Atividades que visam ampliar o conhecimento geral e facilitar a atuação do aluno na profissão
e/ou no mercado de trabalho, visando aprofundar o conhecimento referente à área de
graduação do aluno;
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Experiências de monitoria;
Atividades de extensão, para promover o contato com a realidade social.
Participação em campanhas, visitas, entre outros, que têm este tema como eixo de estudo,
visando ao desenvolvimento da responsabilidade ambiental;
Atividades voltadas para a prática profissional, que visam desenvolver competências como:
empreendedorismo, iniciativa, liderança e habilidades para gerenciar mudanças, visando à
preparação para o mundo do trabalho;
Trabalhos voluntários, projetos comunitários e campanhas sociais, elaboradas e desenvolvidas
pela Instituição ou por outras instituições sociais, com vistas ao desenvolvimento da
responsabilidade e do compromisso social

Assim, as Atividades Acadêmicas Complementares previstas pelo Curso viabilizam a integração Ensino,
Pesquisa e Extensão e o desenvolvimento de ações de responsabilidade social, proporcionando aos
alunos a vivência de situações que contribuem para o crescimento dos alunos como cidadãos e
profissionais. Estamos na sociedade do conhecimento e alguns grandes avanços, novos inventos e
descobertas progredirão exponencialmente. Estas transformações se tornam uma questão de
possibilidades de novos caminhos para a Educação, com a crescente e necessária utilização de
ferramentas no processo educacional. A Instituição estimula a utilização da tecnologia intensamente, na
tentativa de incrementar e aperfeiçoar a relação teoria- prática, além de observar os dinâmicos avanços
tecnológicos, de forma ética e científica, bem como sua socialização ampliada, buscando soluções que
possibilitem a sua efetiva implementação nos diversos e diferentes contextos dos seus cursos.
Dentre as AACs desenvolvidas pelos cursos da IES, destacamos algumas, conforme a seguir:
CURSO

Atividades Acadêmicas Complementares

Enfermagem

Semana de Enfermagem, Semana de Iniciação cientificada IES

Fisioterapia

Simpósio de fisioterapia, Semana de Iniciação cientificada IES

Farmácia

Simpósio de farmácia, Semana de Iniciação cientificada IES

II.

Atividades Práticas Profissionais

As Atividades Práticas Profissionais na IES tem por finalidade promover uma melhoria do
desenvolvimento e amadurecimento pessoal do aluno, bem como a sensibilização para as atividades
profissionais da área de formação.
As Práticas Profissionais objetivam 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 serão regidos por regulamentação
própria, sendo conduzidos por professores indicados pelas respectivas Coordenações dos Cursos, com o
objetivo de dar aos alunos a oportunidade de vivenciarem, na sua formação, a identidade acadêmico119

profissional, a partir da compreensão de competências e de habilidades que abranjam as dimensões
político-social, ético-moral, técnico-profissional e científica. Sendo assim, as atividades de prática
profissional são concebidas levando em conta as dimensões do fazer e do saber fazer, compreendendo
as questões e as situações-problema envolvidas no trabalho, identificando-as e resolvendo-as.

Para que a prática profissional tenha o objetivo de fomentar a entrada do futuro profissional ao
mercado de trabalho, a IES conta com o Estágio e Emprego – Espaço E-3, viabilizando a entrada dos
nossos alunos, de forma qualitativa e muito mais eficiente através de um banco de cadastros e perfil, ao
mercado de trabalho. A Instituição acredita que a presença de empresas na IES, somada a um serviço de
orientação de carreiras, permite que os alunos tenham a oportunidade de interagir e conhecer as
melhores chances para incrementar a sua carreira profissional. Dessa forma, as atividades de prática
profissional são concebidas e desenvolvidas levando em conta as dimensões do fazer e do saber fazer,
compreendendo as questões e as situações envolvidas no trabalho, identificando-as e resolvendo-as e,
acima de tudo, levando em consideração fundamentos essenciais para sua formação, como:
- Competitividade mais acirrada no mercado de trabalho;
- Exigências crescentes do mundo corporativo em relação aos candidatos em busca de colocação;
- Processos seletivos cada vez mais concorridos e exigentes;
- Empregabilidade dos discentes;
- Gestão eficiente da inserção de alunos e graduados no mercado; e
- Dar aos alunos a oportunidade de conhecer melhores chances para incrementar sua carreira
profissional.

6.2.6 Estágio Curricular Supervisionado

O Estágio Curricular Supervisionado é um componente curricular obrigatório nos Cursos de Graduação
que o contemplem em seus currículos, como parte da formação acadêmico-profissional dos acadêmicos.
A concepção de Estágio está pautada na legislação vigente que tem como base legal a Lei nº
11.788/2008, que define o estágio como o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no
ambiente de trabalho, que visa à preparação profissional. O estágio integra o itinerário formativo do
educando e faz parte do PPC. O estágio, como atividade prevista na dinâmica curricular do Curso, tornase indispensável à integralização curricular, com carga horária específica, realizado na própria Instituição
ou em locais de interesse institucional, com fins de aprendizagem profissional, social e cultural, em
situações reais, durante o qual se dá a participação do estudante-estagiário em atividades de trabalho
em seu meio, vinculado a sua área de formação acadêmico-profissional.
A atividade de estágio é de natureza exclusivamente discente e tem como finalidades:
a. O aprimoramento discente;
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b. A preparação profissional;
c. A articulação entre teoria e prática, como parte do processo ensino-aprendizagem e da

formação integral do futuro profissional;
d. O contato com a realidade profissional em que o acadêmico poderá atuar;
e. O desenvolvimento das competências e habilidades específicas de sua futura profissão.
Para desenvolver ações de inserção dos alunos e graduados no mercado de trabalho e promover a
ampliação da sua empregabilidade, os alunos contam com a Central de Estágios e Empregos que
executa suas ações pautadas na Política de Estágios e Empregos da IES, oferecendo atendimento Virtual
e Presencial, como:
I. Portal de vagas de Estágios e Empregos: através de um sistema informatizado, a Central mantem
uma parceria com várias empresas, como por exemplo, Cajuína São Geraldo, SESC, Farmácias
Pague Menos dentre outros para a oferta e divulgação de vagas. Encaminha os candidatos,
legaliza e acompanha o desenvolvimento dos estágios, como determina a Lei 11.788 de 25 de
setembro de 2008. Estes serviços serão prestados gratuitamente. O sistema é seletivo. As vagas
serão previamente definidas por curso, campus, coeficiente de rendimento, período, sexo e data
de formatura. Apenas candidatos que atendam o perfil solicitado pela empresa são
encaminhados.
II. Espaço Estágio Emprego (E3): Trata-se de um espaço exclusivo para alunos e graduados da
instituição para o atendimento presencial, com orientação de carreira e encaminhamento ao
mercado de trabalho, por meio de parceria entre agências de integração e empresas
empregadoras. Através de um rodízio presencial semanal, agências e empresas divulgam suas
vagas, oferecendo sempre uma programação, como palestras e oficinas, voltadas ao tema da
empregabilidade. Além do contato com os empregadores, os estudantes terão acesso a uma
equipe, que realiza orientação de carreira, dando dicas de como elaborar um bom currículo e de
como potencializar as suas qualidades numa entrevista ou processo seletivo. O E3 é um
ambiente empresarial moderno onde os alunos têm a oportunidade de interagir e conhecer as
melhores chances para incrementar a sua carreira profissional através da aproximação EmpresaEscola, receber orientação para o desenvolvimento profissional, ampliando as suas
possibilidades de inserção no mercado de trabalho. O atendimento é presencial, personalizado e
gratuito e todos os alunos têm acesso aos serviços oferecidos.
Dentre os principais objetivos do Estágio Curricular Supervisionado estão:
a) Propiciar oportunidades de integração, de conhecimentos teóricos e práticos multidisciplinares,
através de situações reais de trabalho;
b) Oferecer oportunidades da atuação em equipes, desenvolvendo assim, capacidades de
cooperação e de iniciativa; e
c) Proporcionar oportunidade de reflexão crítica da realidade e de efetiva relação entre a teoria
aprendida e a prática de telecomunicações vivenciada.
121

Normatização dos Estágios:
Os Estágios Curriculares obrigatórios nos cursos que o contemplam são normatizados por diretrizes
próprias (Regulamento anexo ao PDI), desde que obedecidos os critérios, em acordo com o disposto nas
DCNs e nos PPCs, construídos e discutidos pelos NDEs, encaminhados e aprovados pelos respectivos
Colegiados e homologados pelo Conselho Superior da Instituição.
Para que o Estágio Curricular Supervisionado possa ter o significado desejado e alcance os objetivos
pretendidos, faz-se necessário que o aluno tenha maturidade acadêmica, isto é, o domínio de um
significativo conjunto de conhecimentos. Com isso, o estágio só deverá ser iniciado por alunos que
tenham cumprido um mínimo da carga horária, o correspondente a, aproximadamente, 65% da carga
horária total do curso. O aluno pode se matricular na disciplina Estágio Supervisionado, desde que tenha
cumprido o pré-requisito de maturidade acadêmica. Cabe ao professor responsável pela disciplina
acompanhar e controlar todos os atos e atividades relativas ao estágio e encaminhar, ao final de cada
semestre, à Coordenação do Curso:
 A Ficha de Registro de Frequência,
 O Plano de Estágio Supervisionado e
 O Relatório Final de Estágio, conforme orientação das diretrizes curriculares.
A aprovação do aluno na disciplina Estágio Supervisionado resulta do atendimento aos seguintes
quesitos:
a) Parecer favorável do supervisor do estágio da empresa onde se efetivou o estágio de campo;
b) Comprovação do cumprimento da carga horária mínima de estágio exigida;
c) Apresentação, ao professor da disciplina Estágio Supervisionado, do relatório final de estágio, de
caráter obrigatório, no prazo definido pela Instituição; e
d) No mínimo 75% de frequência às aulas teóricas.
Os Estágios Supervisionados estão contemplados no Regimento da IES, conforme transcrito a seguir:
CAPÍTULO VII
DOS ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS

Art. 75. A Estácio FMJ estabelecerá normas para a realização dos estágios dos alunos regularmente matriculados,
levando em conta as características específicas de cada modalidade de ensino.
Parágrafo único. O estágio realizado nas condições deste artigo não estabelece vínculo empregatício, podendo o
estagiário receber bolsa de estágio, estar segurado contra acidentes e ter cobertura previdenciária prevista na
legislação específica.
Art. 76. Os estágios supervisionados constam de atividades de práticas, exercidas em situações reais de trabalho.
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Art. 77. Obrigatoriamente, cada Estágio Supervisionado atenderá aos seguintes pontos:
I – Registro em instrumento próprio, de trabalhos e experiências realizadas;
II – Esclarecimento e informação aos interessados na utilização dos instrumentos e utensílios, sobre horários e
condições para a realização de trabalhos e experiências; e
III – Apresentação de um relatório de pesquisa (Monografia, Artigo ou Trabalho de Conclusão de Curso – TCC) no
último semestre do curso, segundo as diretrizes do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE).
Art. 78. O Estágio Supervisionado será dirigido por um Coordenador de Estágio.

6.2.7. Trabalho de Conclusão de Curso, Atividades Estruturadas e Monitoria.

I.

Trabalho de Conclusão de Curso – TCC

Enquanto componente curricular, o TCC constitui-se numa atividade acadêmica de caráter formativo e
de sistematização do conhecimento sobre um objeto de estudo relativo à profissão ou aos demais
componentes curriculares dos cursos de graduação. É desenvolvido pelo discente, mediante orientação,
acompanhamento e avaliação docente, cuja exigência é um requisito essencial e obrigatório na
integralização curricular nos cursos que o têm como exigência. Cada curso de Graduação define a
modalidade do TCC, por meio de regulamento específico, anexo ao PDI da IES, que consta no PPC,
conforme as DCNs pertinentes, de acordo com sua natureza, perfil do profissional que pretende formar
e, em acordo com as determinações gerais das Resoluções referentes ao TCC. Assim, o Trabalho de
Conclusão de Curso representa um amadurecimento científico do estudante. As regras concernentes ao
Trabalho de Conclusão de Curso – TCC estão disponíveis em Regulamento próprio (anexado ao PDI da
IES).
II.

Atividades Estruturadas

A IES entende o ensino como um processo que visa associar a construção do conhecimento à crítica ao
conhecimento produzido, num processo contínuo e articulado. Assim, o ensino está concebido, na IES,
como um processo de investigação do conhecimento, e não como um processo que se limita à
transmissão de conteúdos. A partir deste entendimento é que nos Projetos Pedagógicos dos Cursos da
IES encontram-se incluídas as Atividades Estruturadas. Estas atividades têm amparo legal, no Art. 2º,
inciso II da Resolução CNE/CES nº 3, de 2 de julho de 2007 e possuem Regulamento próprio, (em anexo).
Elas possibilitam a construção de conhecimento, com autonomia, a partir do trabalho discente. A
concepção destas atividades deve privilegiar a articulação entre a teoria e a prática, a reflexão crítica e o
processo de autoaprendizagem. Para tanto, as Atividades Estruturadas são organizadas em projetos,
bem como por resolução de problemas, além de pesquisas. Devem privilegiar análises, sínteses,
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inferências, generalizações, analogias, associações e transferências. As tarefas propostas devem
constituir desafios que incitem os alunos a mobilizar seus conhecimentos, habilidades e valores. As
atividades estruturadas atendem também ao paradigma da complexidade (MORIN, 2001), propondo um
ensino fundamentado em múltiplas visões que proporcionem aos alunos aprendizagens que
desenvolvam a visão crítica, criativa e transformadora. Nesse contexto, de acordo com Behrens (2006),
situa-se a problematização que possibilita uma visão pluralista, tendo como ponto de partida o
questionamento que vincula articulações diferenciadas, com a finalidade de produzir conhecimento. Os
alunos podem simultaneamente realizar a apropriação de conceitos, quando os examinam
minuciosamente; articular essas aquisições à medida que as relacionam ao problema a ser resolvido e
mobilizar essas aquisições na prática (ROEGIERS; DE KETELE, 2004). Dessa forma, a aprendizagem se
dará como resultado do aprendizado ativo, com base na própria prática do sujeito e nas sucessivas
mudanças provocadas pela informação gradativamente assimilada. Assim, a metodologia de ação das
Atividades Estruturadas visa trazer uma mudança no processo de aprendizagem, integrando sociedade –
educação – trabalho, com o planejamento de atividades que surgem das situações do próprio cotidiano
social do aluno e do trabalho profissional. Envolvem participação individual e em grupo, convivência
com a diversidade de opiniões, oportunidade de autonomia de estudos e o acesso a diferentes modos
de aprender, especialmente, de aprender a aprender.
Com as atividades estruturadas pretende-se preparar o aluno como sujeito ativo, reflexivo, criativo,
inovador, empreendedor, que tenha autonomia nos estudos. O fundamental é criar condições para que
o aluno possa construir ativamente o seu próprio conhecimento. Dessa forma, a aprendizagem se dará
como resultado do aprendizado ativo, com base na própria prática do sujeito e nas sucessivas mudanças
provocadas pela informação gradativamente assimilada. Assim, poderão ser indicados como objetivos
específicos de aprendizagem, que o aluno: compare, diferencie, classifique, busque causas e
consequências, identifique princípios ou regularidades, priorize objetivos de ação, selecione métodos e
técnicas adequadas, execute, analise, avalie etc.
Cada atividade percorrerá um caminho, variando os materiais e as estratégias, mas sempre no mesmo
sentido, de acordo com Davini (1999): Prática/Realidade-Reflexão-Teoria-Seleção de Princípios e
Métodos para Ação Futura - Nova Prática/Transformação da Realidade. Sendo assim, na
concepção/elaboração de um currículo integrado que contemple atividades estruturadas, alguns passos
devem ser trilhados:
- Definir conteúdos e competências e organizá-los por categorias;
- Em cada categoria definir conceitos, processos, princípios e técnicas para o desenvolvimento de
tais conjuntos de conteúdos/competências;
- Elaborar um mapa conceitual/estrutura de conteúdos, a partir da organização anterior;
- Destacar, no mapa conceitual, as unidades de aprendizagem, que se definem como estruturas
pedagógicas dinâmicas orientadas por determinados objetivos comuns de aprendizado;
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-

Definir o conjunto de disciplinas mais apropriadas para incorporarem as atividades estruturadas
supervisionadas.
Planejar atividades de aprendizagem originadas das situações do próprio cotidiano social do
aluno e do trabalho profissional, que incentivem a reflexão, a busca de conhecimentos
desenvolvidos nas disciplinas curriculares que contemplem atividades estruturadas, e que
reverterão em ação.
III.

Monitoria

Atividade de auxílio à docência, a Monitoria se constitui como mais um espaço de aprendizagem para os
alunos da graduação da IES. O Programa de Monitoria é destinado a alunos com excelência no
rendimento acadêmico e interesse para o magistério. Desta forma, a atividade de Monitoria é regida por
norma específica emanada da Direção Geral da Instituição (Regulamento em anexo). A Monitoria se dá
através de um processo seletivo, mediante a publicação em edital para seleção de discentes para serem
acompanhados por professores de disciplinas do eixo profissionalizantes do curso. Este processo é
realizado de acordo com o Regimento Interno da IES. Compete ao monitor:
1. Auxiliar o professor na condução de trabalhos práticos e na preparação de material didático e
experimental, tanto em sala de aula como em laboratório;
2. Auxiliar o professor na orientação dos alunos, para esclarecimento de dúvidas e/ou realização de
exercícios, tanto em sala de aula como em laboratório; e
3. Cumprir carga horária semanal específica, em horário elaborado pelo Coordenador do Curso e
que não conflite com suas obrigações discentes, em função das disciplinas em que estiver
matriculado.
Atualmente, a IES tem145 alunos no Programa de Monitoria, nos cursos de Enfermagem, Farmácia,
Fisioterapia e Medicina.

6.2.8 Graduação

A IES defende uma qualidade ideal de ensino-aprendizagem e para a consecução deste objetivo,
priorizamos uma ação pedagógica que esteja presente em todas as dimensões e estruturas que
caracterizam a IES, não se reduzindo, portanto, àquilo que ocorre na sala de aula e nos conhecimentos
ensinados. Reconhecemos, também, que o projeto pedagógico de cada curso materializa-se no
cotidiano, por meio das práticas que o caracterizam, dos modelos que estimula, das atitudes e dos
valores que promove e incentiva, bem como dos recursos materiais disponíveis e que tal materialização
é tão importante para a formação do profissional quanto o conhecimento técnico.
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Respeitando a pluralidade de discursos e práticas pedagógicas existentes, os referenciais propostos no
PPI têm por objetivos fazer a IES avançar, de modo articulado, na realização das atividades relacionadas
à educação superior. Para esta tarefa, a IES assume como fundamental desencadear um processo que se
desenvolva no sentido de substituir o paradigma da disciplinaridade, que até agora conduziu o padrão
de ensino e aprendizagem na educação superior, pelo de globalidade e integralidade na perspectiva da
interdisciplinaridade.
Todos os cursos da IES têm como eixo norteador as DCNs, em consonância ao PDI e PPI. Cada curso
elabora seu projeto pedagógico, tendo em vista as especificidades da respectiva área de atuação a qual
está relacionado. As políticas acadêmicas institucionais contidas no PPI ganham materialidade no PPC.
A Estácio FMJ busca construir/reconstruir e operacionalizar os PPCs utilizando os seguintes critérios:
- Concepção de currículo e organização didático-pedagógica (metodologias, planos de ensino e
avaliação da aprendizagem) de acordo com sua política, as diretrizes curriculares e a inovação da
área.
- Práticas pedagógicas, considerando a relação entre a teoria e prática e utilização de processos
participativos de construção do conhecimento.
- Pertinência dos currículos (concepção e prática), tendo em vista os objetivos institucionais, as
demandas sociais, científicas, econômicas, culturais, entre outras e as necessidades individuais e
coletivas.
- Práticas institucionais que estimulam a melhoria do ensino, a formação continuada de docentes,
o apoio ao estudante, a interdisciplinaridade, as inovações didático-pedagógicas e o uso das
novas tecnologias no ensino.
A busca do ideal acadêmico é a finalidade básica do ensino de graduação da IES. Neste sentido, os
projetos pedagógicos dos seus cursos terão como princípio a flexibilização curricular, buscando atender
a resolução de problemas em novos contextos e a interdisciplinaridade. A Instituição está atenta ao
processo contínuo de mudanças que ocorrem na sociedade e consciente do papel desta Instituição na
formação de cidadãos competentes, críticos e criativos, capazes de atuarem na vida social, enquanto
profissional comprometido com o desenvolvimento socioeconômico e cultural, como afirma a sua
missão.
As diretrizes relacionadas à política de ensino são:
- Incentivo à pesquisa/educação investigativa das práticas profissionais, como princípio formativo
para a construção do conhecimento, com ênfase no ensino de graduação;
- Avaliação dos cursos de graduação em funcionamento, assessoramento didático-pedagógico a
discentes e docentes, com vistas à melhoria do processo ensino-aprendizagem;
- Articulação entre ensino, atividades de pesquisa/educação investigativa das práticas profissionais
e extensão;
126

-

Articulação integrativa entre os cursos da IES;
A interdisciplinaridade como eixo articulador do processo, ensino-aprendizagem.
Transversalidade como ação-reflexão-ação.

As metas estabelecidas para o ensino propõem a implementação de formação interdisciplinar por meio
de TGI, a relação teórico-prática e o trabalho em equipe. A IES oferece formação e capacitação às
equipes de trabalho e docentes, oportunizando a atualização profissional, cuja finalidade é a garantia da
qualidade e confiabilidade na prestação de serviços.

6.2.8.1 Interdisciplinaridade

Um dos princípios básicos presentes na proposta pedagógica dos cursos de bacharelados, licenciaturas e
tecnológicos estão fundamentados em mecanismos efetivos da interdisciplinaridade e de integração de
conhecimentos, para a construção das competências desejadas, de flexibilização e adaptabilidade
curricular às mudanças sociais, econômicas, culturais e políticas.
A interdisciplinaridade aparece como entendimento de uma nova forma de institucionalizar a produção
do conhecimento, nos espaços da pesquisa/educação investigativa; no ensino e na extensão; na
articulação e comunicação entre as várias disciplinas curriculares; determinações do domínio das
investigações; constituição das linguagens partilhadas; pluralidades disciplinares, possibilidades de
trocas de experiências e nos modos de realização da parceria, visualizando um conjunto de ações
interligadas.
Na Estácio FMJ, torna-se necessário refletir sobre a produção e a sistematização do conhecimento, em
todos seus cursos, buscando a integração e a participação dos docentes, de modo efetivo, para o
desenvolvimento da aprendizagem e do conhecimento, contribuindo para melhor compreensão do
objeto de estudo de cada curso. Desta forma, operacionaliza-se significativamente os conteúdos
trabalhados em sala de aula, a partir do desenvolvimento das atividades interdisciplinares.

6.2.9 Graduação Tecnológica

Os Cursos de Graduação Tecnológica abrangem métodos e teorias orientadas a investigações, avaliações
e aperfeiçoamentos tecnológicos com foco nas aplicações dos conhecimentos a processos, produtos e
serviços. Desenvolvem competências profissionais, fundamentadas na ciência, na tecnologia, na cultura
e na ética, tendo em vista o desempenho profissional responsável, consciente, criativo e crítico.
São abertos, como todo curso superior, a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou
equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo. Os graduados nos cursos superiores de
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tecnologia denominam-se tecnólogos e são profissionais de nível superior com formação para a
produção e a inovação científico-tecnológica e para a gestão de processos de produção de bens e
serviços e estão aptos à continuidade de estudos em nível de pós-graduação.
Os Cursos Superiores de Tecnologia da Estácio FMJ foram pensados, construídos e constituídos, a partir
da identificação das necessidades sociais que sinalizam as características exigidas no perfil do
profissional no contexto atual. O profissional da área exerce um papel social importante à medida que é
o responsável pela organização e operacionalização da práxis em que atua, pois é aquele que
desempenha funções em diversos níveis: social, econômico, político, cultural e ambiental.
Os cursos alicerçam-se nos preceitos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº
9.394/1996), está plenamente adequado ao disposto na Resolução nas legislações vigentes, que
orientam os Cursos Superiores em Tecnologia (CST), como também na Resolução CP/CNE n° 3/2002, que
institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a organização e funcionamento dos cursos superiores
de tecnologia, conforme Parecer CP/CNE n° 29/2002.
Atendem, ainda, ao disposto no Decreto nº 5.626/2005, que regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 de abril
de 2002, que dispõe sobre o Ensino da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), e ao Decreto nº 5.296/2004,
que dispõe sobre as condições de acesso para portadores de necessidades especiais.
A educação profissional de nível tecnológico é integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho,
à ciência e à tecnologia, objetiva garantir aos cidadãos o direito à aquisição de competências
profissionais que os tornem aptos para a inserção em setores profissionais nos quais haja utilização de
tecnologias. A organização curricular compreenderá as competências profissionais tecnológicas, geral e
específica, incluindo os fundamentos científicos e humanísticos necessários ao desempenho profissional
do graduado em tecnologia. A Instituição tem como objetivos na formação do egresso:
- Incentivar o desenvolvimento da capacidade empreendedora e da compreensão do processo
tecnológico, em suas causas e efeitos;
- Incentivar a produção e a inovação científico-tecnológica, e suas respectivas aplicações no
mundo do trabalho;
- Desenvolver competências profissionais tecnológicas, gerais e específicas, para a gestão de
processos e a produção de bens e serviços;
- Propiciar a compreensão e a avaliação dos impactos sociais, econômicos e ambientais
resultantes da produção, gestão e incorporação de novas tecnologias;
- Promover a capacidade de continuar aprendendo e de acompanhar as mudanças nas condições
de trabalho, bem como propiciar o prosseguimento de estudos em cursos de pós-graduação;
- Adotar a flexibilidade, a interdisciplinaridade, a contextualização e a atualização permanente dos
cursos e seus currículos;
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-

Garantir a identidade do perfil profissional de conclusão de curso e da respectiva organização
curricular.

O profissional exerce um papel importante nas organizações e instituições públicas, privadas e terceiro
setor, por ter uma visão sistêmica do processo organizacional e influencia no poder decisório. Na
prática, isso propiciará, diretamente, poder de articulação de dados, informações e conhecimento.

6.2.10 Pós-Graduação Lato Sensu

A Estácio FMJ entende que a Pós-Graduação é uma oportunidade para o crescimento profissional por
meio de Programa de Educação Continuada.
A educação continuada apresenta-se como uma das ferramentas que pode contribuir com estes
profissionais a se qualificarem para o atual mercado de trabalho. O principal motivo da educação
continuada é evitar que os profissionais se desatualizem técnica, cultural e profissionalmente, para que
não percam a sua capacidade de exercer a profissão com eficiência.
Com isso, o programa de pós-graduação é uma alternativa essencial, para atender a demanda de
profissionais, de forma a permitir um melhor desempenho da sua função.
A implantação da política de Pós-graduação tem como objetivos:
- Oferecer aos egressos dos cursos de Graduação a oportunidade de aprofundamento dos estudos
e ampliação da empregabilidade.
- Oferecer aos seus professores oportunidade de melhorar a sua qualificação, com benefícios
acadêmicos relevantes.
- Oferecer ao corpo docente oportunidade de lecionar em cursos de pós-graduação, com
ampliação de sua vinculação à Instituição e melhoria de sua qualificação.
- Melhorar a imagem da Instituição como centro de excelência e referência em educação, em
todos os níveis do ensino superior.
- Aproveitar oportunidades de negócios, no mercado de educação.
- Atender a demandas específicas da comunidade empresarial.
- Colaborar para o desenvolvimento econômico, social e tecnológico do estado e do País.
As metas da política de Pós-graduação podem ser assim resumidas:
- Oferta de pelo menos um curso de especialização (lato sensu) para cada curso de graduação
reconhecido, com lançamentos a cada ano de novas turmas.
- Novas oportunidades de trabalho, de formação e de pesquisa para professores e alunos da
Instituição.
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Em consonância com a missão da Instituição, a Pós-Graduação lato sensu assume o compromisso de
especializar, qualificar e capacitar profissionais por meio de uma educação superior de qualidade, do
investimento de recursos na construção do conhecimento e da busca permanente da excelência,
visando atender às demandas sociais por meio da democratização de ensino de Pós-graduação e da
educação continuada. Assim, ao tomar como norteadores os quatro pilares da educação - aprender a
aprender, aprender a ser, aprender a conviver, aprender a fazer – a Estácio FMJ busca oferecer cursos
voltados à qualificação e capacitação de profissionais de nível superior capazes de se adaptarem à
dinâmica complexa da sociedade atual. Para tanto, os objetivos específicos do setor foram definidos,
tomando como principais referências os seguintes itens:
- Atendimento às orientações legais expressas pelo MEC;
- Aperfeiçoamento do processo de controle acadêmico dos cursos;
- Promoção acentuada da percepção de qualidade do setor para o público interno e externo;
- Articulação estreita com as demandas do mercado profissional.
Para o apoio de infraestrutura às atividades de ensino, a Instituição pauta seus investimentos não
apenas na suficiência de prédios, construções, laboratórios, equipamentos, máquinas e utensílios, mas
também na sua atualização tecnológica e conforto aos alunos, sendo a quantidade, qualidade e conforto
de sua infraestrutura física um diferencial que é considerado fundamental pela Instituição.
Atualmente, a IES oferta os seguintes cursos de Pós-graduação:
DURAÇÃO
CURSOS PRESENCIAIS

NOME FORMAÇÃO

ÁREA
MESES

AUDITORIA DE SISTEMAS DE SAÚDE

MBA

SAÚDE

18

CARDIOLOGIA

ESPECIALISTA

SAÚDE

24

DOCÊNCIA E GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR

ESPECIALISTA

HUMANAS

18

ENFERMAGEM DO TRABALHO

ESPECIALISTA

SAÚDE

18

ENFERMAGEM NEONATAL E PEDIÁTRICA

ESPECIALISTA

SAÚDE

18

GERIATRIA E GERONTOLOGIA

ESPECIALISTA

SAÚDE

18

GESTÃO DE SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO
HOSPITALAR

MBA

SAÚDE

18

GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

MBA

GESTÃO

18

ESPECIALISTA

GESTÃO

18

LIDERANÇA E COACHING
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MEDICINA DO TRABALHO

ESPECIALISTA

SAÚDE

24

MEDICINA INTENSIVA

ESPECIALISTA

SAÚDE

24

POLÍTICAS SOCIAIS INTEGRADAS

ESPECIALISTA

HUMANAS

18

PSICOPEDAGOGIA CLÍNICA E INSTITUCIONAL

ESPECIALISTA

SAÚDE

18

PSIQUIATRIA

ESPECIALISTA

SAÚDE

18

SAÚDE DA FAMÍLIA

ESPECIALISTA

SAÚDE

18

SAÚDE MENTAL E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

ESPECIALISTA

SAÚDE

18

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR E
HOSPITALAR

ESPECIALISTA

SAÚDE

18

CURSO EM ENSINO A DISTÂNCIA

NOME FORMAÇÃO

ÁREA

DURAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
ARQUITETURA E PROJETOS DE CLOUD
COMPUTING
AUDITORIA DE SISTEMAS DE SAÚDE
BIODIVERSIDADE E SUSTENTABILIDADE
CIÊNCIA DE DADOS E BIG DATA ANALYTICS
COMUNICAÇÃO E MARKETING EM MÍDIAS
DIGITAIS
CONSULTORIA EMPRESARIAL
DESENVOLVIMENTO DE JOGOS DIGITAIS
DESENVOLVIMENTO MOBILE
DESIGN DIGITAL
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
DIREITO DO CONSUMIDOR
DIREITO E GESTÃO CORPORATIVA
DIREITO E PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
DIREITO E PROCESSO DO TRABALHO E DIREITO
PREVIDENCIÁRIO
DIREITO ELETRÔNICO
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL
DIREITO PÚBLICO: CONSTITUCIONAL,
ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO
DOCÊNCIA E GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR
EDUCAÇÃO CORPORATIVA E GESTÃO DO
CONHECIMENTO
EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR
ENFERMAGEM DO TRABALHO

MBA
MBA

GESTÃO
GESTÃO

12
12

ESPECIALISTA

TECNOLOGIA

12

MBA
MBA
ESPECIALISTA

SAÚDE
TECNOLOGIA
TECNOLOGIA

12
12
12

MBA

HUMANAS

12

MBA
ESPECIALISTA
ESPECIALISTA
ESPECIALISTA
ESPECIALISTA
ESPECIALISTA
ESPECIALISTA
ESPECIALISTA

GESTÃO
TECNOLOGIA
TECNOLOGIA
TECNOLOGIA
DIREITO
DIREITO
DIREITO
DIREITO

12
12
12
12
12
12
12
12

ESPECIALISTA

DIREITO

12

ESPECIALISTA
ESPECIALISTA

DIREITO
DIREITO

12
12

ESPECIALISTA

DIREITO

12

ESPECIALISTA

HUMANAS

12

MBA

HUMANAS

12

ESPECIALISTA
ESPECIALISTA

GESTÃO
SAÚDE

12
12
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ENGENHARIA AMBIENTAL E SANEAMENTO
BÁSICO
ENGENHARIA DE SOFTWARE
GESTÃO DA INOVAÇÃO NA CONSTRUÇÃO
CIVIL
GESTÃO DE INOVAÇÃO E
EMPREENDEDORISMO
GESTÃO DE OPERAÇÕES, PRODUÇÃO E
SERVIÇOS
GESTÃO DE PROJETOS
GESTÃO DE SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO
HOSPITALAR
GESTÃO EMPRESARIAL
GESTÃO ESTRATÉGICA DE MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS
GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS
GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLADORIA
GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
GOVERNANÇA CORPORATIVA
IFRS - NORMAS INTERNACIONAIS DE
CONTABILIDADE
LEGISLAÇÃO, PERÍCIA E AUDITORIA
AMBIENTAL
LIDERANÇA E COACHING
LOGÍSTICA EMPRESARIAL
MARKETING
PETRÓLEO E ENERGIAS
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
POLÍTICAS E GESTÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍTICAS SOCIAIS INTEGRADAS
PSICOPEDAGOGIA CLÍNICA E INSTITUCIONAL
SAÚDE DA FAMÍLIA
SAÚDE MENTAL E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

ESPECIALISTA

TECNOLOGIA

12

ESPECIALISTA

TECNOLOGIA

12

ESPECIALISTA

TECNOLOGIA

12

MBA

GESTÃO

12

MBA

GESTÃO

12

MBA

GESTÃO

12

MBA

SAÚDE

18

MBA

GESTÃO

12

MBA

GESTÃO

12

MBA
MBA
MBA
MBA

GESTÃO
GESTÃO
GESTÃO
GESTÃO

12
12
12
12

MBA

GESTÃO

12

ESPECIALISTA

DIREITO

12

ESPECIALISTA
MBA
MBA
MBA
ESPECIALISTA
ESPECIALISTA
ESPECIALISTA
ESPECIALISTA
ESPECIALISTA
ESPECIALISTA
ESPECIALISTA

GESTÃO
GESTÃO
GESTÃO
TECNOLOGIA
GESTÃO
DIREITO
HUMANAS
SAÚDE
GESTÃO
SAÚDE
GESTÃO

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

6.3 - Diretrizes para a Pesquisa e Iniciação Científica
No momento atual, observa-se uma demanda legítima pela educação superior e, ao mesmo tempo, uma
tomada de consciência da importância fundamental deste nível educacional. O desenvolvimento
sociocultural e econômico e a necessidade da formação dos novos profissionais exigem novos
conhecimentos, saberes, e competências. Para atender a essas novas demandas, a Estácio FMJ atua em
cursos de graduação: bacharelado, tecnológico e pós-graduação (curso de especialização lato sensu).
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É evidente que o ensino superior, no contexto atual da sociedade brasileira, vem enfrentando novos
desafios e dificuldades, demandando políticas que potencializem: (a) A melhoria da qualidade do ensino
e da formação profissional, fomentando e reforçando a inovação, a interdisciplinaridade, e a integração
nos programas acadêmicos; (b) A formação do cidadão crítico, ético, criativo e socialmente
comprometido com a sociedade, capaz de produzir, organizar, difundir o conhecimento; (c) Condições
de igualdade quanto ao acesso e à permanência no ensino superior, tomando por base méritos,
capacidade, esforços e perseverança, sem permitir discriminação e favorecendo a inclusão das minorias
reconhecidas socialmente; (d) O desenvolvimento de habilidades que permitam a aprendizagem
continuada, nas mais diferentes situações de vida; e (e) Uma formação que considere os aspectos
ligados à socialização, integração, cooperação e participação.
Considerando os desafios colocados pela conjuntura histórica, global, nacional e regional, o papel da IES,
no que se refere ao ensino superior, é propor uma nova visão de ensino, necessariamente conjugada à
atividade de pesquisa e a extensão, apresentando proposições para a formação superior, visando
impulsionar o indivíduo na sua dimensão individual e social, a ser criativo e a responder aos desafios
impostos pelo novo contexto social. Nessa linha, os PPCs da Instituição ressaltam o compromisso de
articular o Ensino, às atividades de Pesquisa e de Extensão, com base em uma concepção de formação
profissional, que busca a sólida formação teórica; o trabalho coletivo interdisciplinar; a unidade entre
teoria/prática; e o compromisso social e ético do profissional na superação das injustiças sociais, da
exclusão e da descriminação social, na busca de uma sociedade mais humana.
A pesquisa/educação investigativa da prática profissional deve permitir o conhecimento/intervenção, no
contexto profissional e novas formas de relação/unidade teórico-prática no currículo de cada curso.
Deve apresentar propostas articuladas, aperfeiçoadas e vinculadas aos Projetos Pedagógicos de cada
curso da Instituição, com objetivo de incentivar o senso reflexivo e crítico dos acadêmicos, por meio de
pesquisa/educação investigativa e extensão.
As atividades de Pesquisa objetivam a criação e transformação do conhecimento, assim como a
capacitação de recursos humanos da Região da IES para, de acordo com as metas da IES, gerar, difundir
e consolidar o conhecimento, fundamentado nas questões éticas, ambientais e sociais.
Nesta perspectiva, a Instituição fundamenta sua política de pesquisa em alguns objetivos, a saber:
- Considerar a Iniciação Científica como uma prática acadêmica de inserção de alunos de
graduação na pesquisa científica;
- Viabilizar o contato direto dos alunos nas atividades de pesquisa desenvolvidas por professores e
grupos de pesquisa;
- Promover a atividade de iniciação científica no espaço acadêmico, contribuindo para que a
prática em sala de aula promova a aprendizagem de habilidades teóricas e práticas alicerçadas
por uma convivência social eticamente qualificada;
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-

Desenvolver uma prática acadêmica focada na indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e
Extensão, criando a possibilidade de o aluno vivenciar a construção do conhecimento;
Aplicar metodologias problematizadoras que envolvam o aluno com os fundamentos da ciência e
com as formas de construção dessa ciência, preparando-o para a futura atuação profissional;
Considerar a construção do saber científico fundamental na formação de profissionais capazes
de se posicionar e atender, de forma crítica e autônoma, às demandas do mercado.

6.3.1 Programa de Iniciação Científica (PIC)

A Iniciação Científica constitui-se numa atividade de investigação, realizada por estudantes da
Graduação, no âmbito de Projeto de Pesquisa, orientado por pesquisador qualificado, e que visa ao
aprendizado de técnicas e métodos científicos, bem como ao desenvolvimento da mentalidade científica
e da criatividade, no confronto direto com os problemas oriundos da Pesquisa. Nesse sentido, o
Programa de Iniciação Científica (PIC) consiste num instrumento de financiamento da Pesquisa,
complementar às outras formas de fomento, tanto internas quanto externas, permitindo introduzir os
estudantes da Graduação à Pesquisa Científica e configurando-se como poderoso fator de apoio às
atividades de ensino.
O PIC tem como objetivo precípuo inserir os alunos no processo de investigação científica, despertando
interesse, ativando vocações e mobilizando talentos entre estudantes de graduação, preparando-os
para a educação continuada. Além disso, considera alguns objetivos específicos, conforme a seguir:
a) Identificar e apoiar alunos de graduação com potencial para atuação em pesquisa;
b) Estimular o desenvolvimento do pensar de modo científico e criativo nos alunos, em decorrência
de condições criadas confrontadas diretamente com os problemas de pesquisa;
c) Proporcionar a aprendizagem de métodos e técnicas de pesquisa científica ao aluno orientado,
contribuindo para a formação de recursos humanos para a pesquisa;
d) Desenvolver competências visando à continuidade de estudos a nível de pós-graduação lato e
stricto sensu;
e) Estimular a produção científica docente;
f) Estimular pesquisadores a envolverem alunos de graduação em seus projetos de pesquisa,
intensificando a interação docente-discente na prática investigativa, criando uma cultura
acadêmica de trabalho coletivo;
g) Acumular experiência na orientação de alunos para a pesquisa, de modo a permitir a introdução
da pesquisa como prática rotineira do Processo de Ensino na formação de todos os alunos;
h) Propiciar condições institucionais para o atendimento aos projetos de pesquisa;
i) Inserir a Instituição na construção do saber científico conduzindo à sistematização e
institucionalização da pesquisa;
j) Contribuir para diminuição das disparidades regionais na distribuição da competência científica
no país.
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O Programa de Iniciação Científica da Estácio FMJ está sob a responsabilidade do Núcleo de Pesquisa e
de Extensão e tem suas ações acompanhadas pela Diretoria Acadêmica. A atividade de Iniciação
Científica visa despertar vocação científica e estimular a formação de novos pesquisadores, promovendo
a participação dos discentes, em atividades institucionais de pesquisa científica.
Atualmente, a Estácio FMJ contempla as seguintes grandes áreas do conhecimento, enquadrando os
cursos de graduação mantidos na Estácio FMJ, conforme a seguir:

Tabela 8 - Cursos ofertados pela Estácio FMJ

Curso
ENFERMAGEM
FARMÁCIA
FISIOTERAPIA
MEDICINA
ADMINISTRAÇÃO
CIÊNCIAS CONTÁBEIS
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
SERVIÇO SOCIAL
LETRAS
MATEMÁTICA
PEDAGOGIA
HISTÓRIA
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
GESTÃO HOSPITALAR
NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
GESTÃO PÚBLICA
GESTÃO DA TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
GESTÃO DE TURISMO
LOGÍSTICA
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS
MARKETING
COMÉRCIO EXTERIOR
GESTÃO AMBIENTAL
GESTÃO COMERCIAL
GESTÃO FINANCEIRA

Área5
Ciências da Saúde
Ciências da Saúde
Ciências da Saúde
Ciências da Saúde
Ciências Sociais Aplicadas
Ciências Sociais Aplicadas
Ciências Exatas e da Terra
Ciências Sociais Aplicadas
Linguística, Letras e Artes
Ciências Exatas e da Terra
Ciências Humanas
Ciências Humanas
Ciências Sociais Aplicadas
Outros
Ciências Sociais Aplicadas
Ciências Sociais Aplicadas
Ciências Exatas e da Terra

MODALIDADE
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
EaD
EaD
EaD
EaD
EaD
EaD
EaD
EaD
EaD
EaD
EaD
EaD
EaD

Ciências Sociais Aplicadas
Ciências Sociais Aplicadas
Ciências Exatas e da Terra

EaD
EaD
EaD

Ciências Sociais Aplicadas
Ciências Sociais Aplicadas
Ciências Sociais Aplicadas
Ciências Sociais Aplicadas
Ciências Sociais Aplicadas

EaD
EaD
EaD
EaD
EaD

5

Fonte: Tabela de áreas do conhecimento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES),
disponível em http://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacao/TabelaAreasConhecimento_042009.pdf
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Os projetos contemplam as linhas de pesquisa dos grupos que estejam vinculados a temas de interesse
da Estácio FMJ ou do seu entorno.
A IES desenvolve atualmente as seguintes linhas de pesquisa e projetos:

Tabela 9 - Projetos e linhas de pesquisas em desenvolvimento na Estácio FMJ

PROJETO
SEXUALIDADE E SÍNDROME DE
DOWN: ASPECTOS
PSICO‐SOCIAIS
A UTILIZAÇÃO DA INTOXICAÇÃO
EXÓGENA NA TENTATIVA DE
SUICÍDIO POR CRIANÇAS E
ADOLESCENTES: UMA REVISÃO
SISTEMÁTICA
AÇÃO NEUROPROTETORA DO
PRÉ‐TRATAMENTO CRÔNICO
COM PIPERINA NA FASE
CRÔNICA DO MODELO DE
EPILEPSIA INDUZIDA POR
ANÁLISE DOS EFEITOS DA
FISIOTERAPIA ASSOCIADA A
MUSICOTERAPIA EM IDOSOS
INSTITUCIONALIZADOS
ANÁLISE DOS EFEITOS DO
MÉTODO PADOVAN EM
CRIANÇAS COM ALTERAÇÕES
NEUROLÓGICAS
ATIVIDADE ANTIDEPRESSIVA DA
CETAMINA NO TESTE DO NADO
FORÇADO: ÊNFASE NAS
ANÁLISES
IMUNOHISTOQUÍMICAS NO
CÓRTEX PRÉ‐
ATIVIDADE ANTIMICROBIANA
DE EXTRATOS DAS FOLHAS DE
MYRACRODRUON URUNDEUVA
FR. ALL. E DE SEUS FUNGOS
ENDOFÍTICOS
ATIVIDADE HIPOGLICEMIANTE
DO EXTRATO AQUOSO DE
HYBANTHUS IPECACUANHA
LINN. SOZINHO OU ASSOCIADO
COM HIPOGLICEMIANTES

LINHA DE PESQUISA
GENÉTICA HUMANA E
MÉDICA

CÓDIGO CAPES
20205007

TOXICOLOGIA

21007004

NEUROFISIOLOGIA

20702019

FISIOTERAPIA E TERAPIA
OCUPACIONAL

40800008

NEUROLOGIA

40101070

NEUROPSICOFARMACOLOG
IA

21003009

BIOLOGIA E FISIOLOGIA
DOS MICROORGANISMOS

21201005

FARMACOLOGIA GERAL

21001006
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AVALIAÇÃO COMPARATIVA DA
ESTABILIDADE ACELERADA DO
DICLOFENACO INJETÁVEL EM
EMBALAGENS DE
SEMIPERMEÁVEL E
IMPERMEÁVEL, E
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE
ANTIMICROBIANA DE OVAS DE
PEIXE DA ESPÉCIE
PROCHILODUS NIGRICANS
AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA
BACTERIANA NA REGIÃO DO
CARIRI CEARENSE
AVALIAÇÃO DAS AÇÕES
NEUROPROTETORAS DA
CETAMINA EM RATOS
SUBMETIDOS À ISQUEMIA
CEREBRAL GLOBAL
AVALIAÇÃO DO EFEITO
NEUROPROTETOR DE ESTRATO
SECO PADRONIZADO DA CASCA
DA CAULE DE MYRACRODRUON
URUNDEUVA FR. (AROEIRA
AVALIAÇÃO DO EFEITO
NEUROPROTETOR DO ÁCIDO
VALPRÓICO EM MODELO DE
ISQUEMIA GLOBAL
TRANSITÓRIA EM RATOS
AVALIAÇÃO DO MANEJO DA
INSULINA E SEU IMPACTO NO
CONTROLE GLICÊMICO EM
PACIENTES DA ATENÇÃO
PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA NO
CARIRICE
AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DA
CANDESARTANA CILEXETILA EM
MODELO EXPERIMENTAL DE
DOENÇA DE PARKINSON EM
RATOS: UMA ABORDAGEM
AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DA
MYRACRODRUON URUNDEUVA
NOS PARÂMETROS
BIOQUÍMICOS DE RATOS
DIABÉTICOS
AVALIAÇÃO DOS EFEITOS
NEUROPROTETORES E
ANTIOXIDANTE DA PIPERINA
EM MODELO EXPERIMENTAL DE
ISQUEMIA CEREBRAL GLOBAL

FARMACOLOGIA GERAL

21001006

MICROBIOLOGIA APLICADA

21202001

MICROBIOLOGIA APLICADA

21202001

FARMACOLOGIA
BIOQUÍMICA E MOLECULAR

21005001

FARMACOLOGIA
BIOQUÍMICA E MOLECULAR

21005001

FARMACOLOGIA
BIOQUÍMICA E MOLECULAR

21005001

MEDICAMENTOS

30603129

NEUROPSICOFARMACOLOG
IA

21003009

FARMACOLOGIA
BIOQUÍMICA E MOLECULAR

21005001

FARMACOLOGIA
BIOQUÍMICA E MOLECULAR

21005001
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AVALIAÇÃO DOS EFEITOS
NEUROPROTETORES E
ANTIINFLAMATÓRIOS DO
ASTRONIUM FRAXINIFOLIUM
(GONÇALO‐ALVES) EM
MODELOS
AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE
VITAMINA D EM AMBULANTES
DO CARIRI CEARENSE
CÂNCER DE MAMA EM
CRIANÇAS E ADOLESCENTES:
UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
EFEITO HIPOGLICEMIANTE DO
EXTRATO AQUOSO DO
DECÓCTO DO CAULE DE
SIDEROXYLON OBTUSIFOLIUM
ROEM.& SCHULT EM RATOS
EFEITO NEUROPROTETOR DA
ADMINISTRAÇÃO CRÔNICA DA
PIPERINA NO MODELO DE
EPILEPSIA INDUZIDA POR
PILOCARPINA EM
CAMUNDONGOS
EFEITOS DA TERAPIA
MANIPULATIVA DE ALTA
INTENSIDADE E BAIXA
AMPLITUDE NA COLUNA
TORACOLOMBAR NO SISTEMA
NERVOSO
EFEITOS DA TERAPIA POR
REALIDADE VIRTUAL NO
TRATAMENTO DA DOENÇA DE
PARKINSON
EFEITOS DO ÁCIDO VALPROICO
SOZINHO E ASSOCIADO COM
LÍTIO NO MODELO DE DOENÇA
DE PARKINSON INDUZIDA POR
6‐OHDA EM RATOS
EFEITOS DO LÍTIO NO MODELO
DE DOENÇA DE PARKINSON
INDUZIDA POR 6‐OHDA EM
RATOS
ELUCIDAÇÃO QUÍMICA E
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE
ANTIMICROBIANA E
MODULADORA DE EXTRATOS
ORIUNDOS DE ESPÉCIES DO
CARIRI

FARMACOLOGIA GERAL

21001006

ANÁLISE NUTRICIONAL DE
POPULAÇÃO

40503003

CLÍNICA MÉDICA

40101002

FARMACOLOGIA GERAL

21001006

NEUROPSICOFARMACOLOG
IA

21003009

FISIOTERAPIA E TERAPIA
OCUPACIONAL

40800008

NEUROFISIOLOGIA

20702019

NEUROPSICOFARMACOLOG
IA

21003009

NEUROFISIOLOGIA

20702019

MICROBIOLOGIA APLICADA

21202001
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ESTUDO COMPARATIVO DO
EFEITO ANTIDEPRESSIVO DA
CETAMINA EM DOIS MODELOS
EXPERIMENTAIS EM
CAMUNDONGOS
ESTUDO DA ATIVIDADE
ANTICONVULSIVANTE DO ÓLEO
ESSENCIAL DAS FOLHAS DE
MATRICARIA CHAMOMILLA
(ASTERACEAE) EM
CAMUNDONGOS
ESTUDO DA AVALIAÇÃO DOS
EFEITOS CENTRAIS,
ANTI‐INFLAMATÓRIO E
ANTINOCEPTIVO DA FRAÇÃO
OBTIDA DE HIMATANTHUS
DRASTICUS
ESTUDO DOS EFEITOS
ANALGÉSICO E
ANTI‐INFLAMATÓRIO DA
ADMINISTRAÇÃO AGUDA DE
SYZYGIUM AROMATICUM
(CRAVO DA ÍNDIA) EM
ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO
SOBRE AS INTOXICAÇÕES
EXÓGENAS EM ATENDIMENTOS
DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
EM JUAZEIRO DO NORTE‐CE
IMPACTO DOS PROGRAMAS DE
CONTROLE DA TUBERCULOSE
PULMONAR NA TAXA DE
INCIDÊNCIA DA DOENÇA NO
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO
INFÂNCIA, ADOLESCÊNCIA E
VIOLÊNCIA NO CARIRI
CEARENSE: LESÕES CORPORAIS
SUBMETIDAS A EXAME DE
CORPO DELITO‐ ESTUDO NO IML
CARIRI
MODULAÇÃO AUTONÔMICA DA
FREQUÊNCIA CARDÍACA EM
PACIENTES SUBMETIDOS À
TRAQUEOSTOMIA EM UMA UTI
MULHERES E VIOLÊNCIA NO
CARIRI CEARENSE: LESÕES
CORPORAIS EM MULHERES
SUBMETIDAS A EXAME DE
CORPO DE DELITO – ESTUDO NO

NEUROPSICOFARMACOLOG
IA

21003009

NEUROPSICOFARMACOLOG
IA

21003009

FARMACOLOGIA GERAL

21001006

FARMACOLOGIA GERAL

21001006

TOXICOLOGIA

21007004

DOENÇAS INFECCIOSAS E
PARASITÁRIAS

40101096

SERVIÇO SOCIAL DO
MENOR

61002038

CARDIOLOGIA

40101100

SERVIÇO SOCIAL APLICADO

61002003
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NARRATIVAS FAMILIARES E
SEDAÇÃO PALIATIVA: CENÁRIO
E CONTEXTOS NA ONCOLOGIA
PEDIÁTRICA
NEUROPROTEÇÃO MEDIADA
PELA VITAMINA D EM FILHOTES
DE RATAS TRATADAS E
SUBMETIDAS A ISQUEMIA
CEREBRAL
O IMPACTO CLÍNICO DAS
PESQUISAS SOBRE O PEPTÍDEO
RELACIONADO AO GENE DA
CALCITONINA (CGRP) NO
MANEJO DA ENXAQUECA
PARASITAS
GASTROINTESTINAIS:
OCORRÊNCIA EM MORADORES
DO LIXÃO DA CIDADE DE
JUAZEIRO DO NORTE ‐ CE
PERFIL DOS PACIENTES COM PÉ
TORTO CONGÊNITO
IDENTIFICADOS PELO PROJETO
DE EXTENSÃO “ESTUDO
EPIDEMIOLÓGICO DE
MALFORMAÇÕES
SÍNDROME DE EHLERS‐DANLOS:
SÉRIE DE CASOS

CLÍNICA MÉDICA

40101002

NEUROFISIOLOGIA

20702019

NEUROFISIOLOGIA

20702019

DOENÇAS INFECCIOSAS E
PARASIT RIAS

40101096

GENÉTICA HUMANA E
MÉDICA

20205007

GENÉTICA HUMANA E
MÉDICA

20205007

6.4. Diretrizes para a Extensão
As Políticas de Extensão da Estácio FMJ estão planejadas visando dar subsídios aos seus docentes e
discentes, no que tange ao processo educativo, cultural e científico. Estes parâmetros são fontes
indispensáveis na promoção do ensino e pesquisa e viabiliza a relação transformadora entre a
Instituição de Ensino Superior – IES e a sociedade.
A relação entre ensino, pesquisa e extensão universitária enriquece o processo pedagógico, favorecendo
a socialização do saber acadêmico, estabelecendo uma dinâmica que contribui para a participação da
comunidade na vida universitária.
As ações de Extensão da Instituição estão orientadas por eixos temáticos, através de cursos e atividades
de ensino de caráter teórico e/ou prático, voltados para a comunidade interna e externa e são
desenvolvidas sob as formas de cursos de atualização, capacitação, aperfeiçoamento e de
especializações.
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A Política de Extensão da IES, além de outros objetivos, visa desenvolver ações para viabilizar o processo
educativo, cultural, esportivo e científico, articulando o Ensino e a Pesquisa, fomentando a consciência
social, ambiental e política, na formação de profissionais cidadãos, numa relação dialógica, buscando
desenvolver um ensino de qualidade, tornando-se acessível à comunidade. Em segundo momento, visa
estabelecer um movimento entre a comunidade acadêmica e a sociedade em geral, a partir do
diagnóstico das necessidades encontradas no seio desta relação, buscando suprir tais carências.
Ressalte-se, ainda, que a Extensão está articulada à Responsabilidade Social, através de ações e projetos
descritos com mais detalhes no Capítulo 7 do presente Documento.
As atividades de Extensão são realizadas com o envolvimento de alunos dos cursos de graduação e de
pós-graduação sob a supervisão docente, como executores-colaboradores nessas atividades. Dessa
forma, a IES deverá:
a) Fortalecer e ampliar um programa institucional de bolsas de Extensão;
b) Contribuir para a inclusão da Extensão, enquanto prática acadêmica, nos projetos
pedagógicos dos cursos;
c) Consolidar a indissociabilidade entre o Ensino, Pesquisa e Extensão, efetivada em torno de
programas e projetos construídos com base em critérios científicos, tecnológicos e em
experiências comunitárias;
d) Estimular atividades interdisciplinares e multidisciplinares nas atividades de Extensão; e
e) Valorizar o intercâmbio com órgãos públicos e privados e agências não governamentais,
articulando redes ou parcerias, sob a forma de convênios, consórcios ou outros termos
jurídicos.
Os princípios norteadores para o desenvolvimento da Extensão na Estácio FMJ são os seguintes:
a) As atividades de Extensão devem ser traduzidas em projetos e em respectivos planos de ação;
b) Os projetos de Extensão devem considerar prioridades locais e regionais;
c) Os projetos devem contribuir, em alguma medida, para a superação das atuais condições de
desigualdade e exclusão existentes no Brasil;
d) Privilegiar a formação do profissional cidadão;
e) Utilizar o potencial da comunidade discente e docente da IES como instrumento de
transformação social; e
f) Reafirmar a Extensão universitária como processo acadêmico definido e efetivado em função das
exigências da realidade, indispensável na formação do aluno, na qualificação do professor e no
intercâmbio com a sociedade;
Como prática acadêmica, a Extensão, na Instituição, tem por objetivos:
a) Articular o ensino e a pesquisa com as demandas da sociedade, buscando o
comprometimento da comunidade acadêmica com os interesses e necessidades da
sociedade;
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b) Estabelecer um fluxo bidirecional entre o conhecimento acadêmico e o saber popular,
buscando a produção de conhecimento resultante do confronto com a realidade, com
permanente interação entre teoria e prática;
c) Incentivar a prática acadêmica que contribua para o desenvolvimento da consciência social e
política, formando profissionais-cidadãos;
d) Promover atividades de apoio e suporte à organização, participação e desenvolvimento da
sociedade, a partir de propostas oriundas de uma convivência aberta e horizontal com a
comunidade;
e) Promover por meio da Extensão, a inserção IES no processo de desenvolvimento da região na
qual está inserida.
f) Sistematizar, dinamizar e acompanhar as ações que visem à interação da Instituição com a
sociedade;
g) Incentivar a produção técnico-científica e artístico-cultural;
h) Contribuir para reformulações nas concepções e práticas curriculares;
i) Favorecer a reformulação do conceito de “sala de aula”, que deixa de ser o lugar privilegiado
para o ato de aprender, adquirindo uma estrutura ágil e dinâmica, caracterizada pela
interação recíproca de professores, alunos e sociedade, ocorrendo em qualquer espaço e
momento, dentro e fora dos muros da IES;
j) Propiciar o desenvolvimento sustentável social, econômico e ambiental;
k) Propiciar o desenvolvimento de atividades na área do esporte e lazer;
l) Consolidar a indissociabilidade entre o Ensino, Pesquisa e a Extensão, efetivados, em torno
de programas e projetos construídos com base em critérios científicos, tecnológicos e em
experiências comunitárias;
m) Estimular atividades interdisciplinares e multidisciplinares nas atividades de extensão;
n) Valorizar o intercâmbio com órgãos públicos e privados e agências não governamentais,
articulando redes ou parcerias, sob a forma de convênios, consórcios ou outros termos
jurídicos.
As atividades de Extensão devem ser orientadas e operacionalizadas a partir dos eixos norteadores das
politicas educativas, atividades de difusão e atividades de responsabilidade social da IES
A IES busca desenvolver ações que derivam de projetos de Extensão a partir de 5 eixos: Saúde, Gênero,
Políticas Públicas, Cidadania e Ensino.
Nesse sentido, a IES oferta atualmente os seguintes cursos/projetos de Extensão:
Tabela 10 – Cursos/projetos de extensão em desenvolvimento na Estácio FMJ

TÍTULO DO PROJETO

ORIENTADOR / CO-ORIENTADOR(ES)
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PLANTÃO CONCURSADO DE CLÍNICA MÉDICA NOS
SETORES DE EMERGÊNCIA E UTI DO HOSPITAL E
MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

ANA CRISTINA GOMES DUARTE

CINESAÚDE

ANDRÉ ALENCAR SULIANO

DIABETES EM ALVO

BERNARDO BRITO
PATRÍCIA ROSANE LEITE DE FIGUEIREDO
THYCIARA FONTENELE

ENFER MAIS PACIENTE SEGURO: ENSINANDO ACERCA DA
SEGURANÇA DO PACIENTE.

CINTIA DE LIMA GARCIA

AUTÓPSIA: UMA IMPORTANTE FERRAMENTA NO ENSINO
MÉDIO

CLAUDIO GLEIDSTON LIMA DA SILVA SÁVIO
MANUEL FEITOSA MACHADO

PROMOÇÃO DE SAÚDE NA ESCOLA: UMA AÇÃO
INTERDISCIPLINAR

CRISTIANE MARINHO LOPES

ESTAÇÃO ESTÁCIO

DJAILSON RICARDO

RÁDIO SAÚDE

DJAILSON RICARDO

TANATOLOGIA

DJAILSON RICARDO MALHEIRO
ESMERALDO

JOANA

HELLEN LUCIA CALDAS LINS CRUZ
ECOMED

DJAILSON RICARDO MALHEIROS

SAUDE DO HOMEM: CONTRIBUINDO PARA REDUÇÃO DE
DOENÇAS UROLÓGICAS

CLOVIS COLARES DE CASTRO FILHO

ERROS INATOS DO METABOLISMO

ERLANE MARQUES RIBEIRO
ANDERSON ARRUDA PONTES

AVALIAÇÃO LABORATORIAL DE PACIENTES COM
SUSPEITAS DE DOENÇAS GENÉTICAS

ERLANE MARQUES RIBEIRO
ANDERSON PONTES ARRUDA

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE MALFORMAÇÕES
CONGÊNITAS NO HOSPITAL SÃO LUCAS-JUAZEIRO DO
NORTE

ERLANE MARQUES RIBEIRO
ANDERSON PONTES ARRUDA

SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE AGENTES
TERATOGÊNICOS E DOENÇAS GENÉTICAS (SIAT-G)

ERLANE MARQUES RIBEIRO
PONTES ARAÚJO

ANDERSON

VIVENDO COM TRÊS 21

ERLANE MARQUES RIBEIRO
ARRUDA

ANDERSON
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ACONSELHAMENTO GENÉTICO

ERLANE MARQUES RIBEIRO
ANDERSON ARRUDA PONTES

EDUCANDO PARA PREVENIR: A MICROBIOLOGIA MÉDICA
PROMOVENDO À SAÚDE NA COMUNIDADE CARIRIENSE

FERNANDO GOMES FIGUEIREDO

NÚCLEO DE TRANSPLANTE HEPÁTICO EXPERIMENTAL BASES DA CIRURGIA

FRANCISCO GILBERTO PINHEIRO RODRIGUES

CICLO CARDÍACO

GALENO JAHSSEN BEZERRA DE MENEZES FERREIRA

PRESCRIÇÃO E COMPREENSÃO: AVALIAÇÃO SOBRE O
GRUA DE ENTENDIMENTO DOS PACIENTES SOBRE SEU
TRATAMENTO APÓS CONSULTA MÉDICA

HERBERT LIMA MENDES

MEDICINA PERIOPERATÓRIA

HERMES MELO TEIXEIRA BATISTA
SERGIO ARAÚJO

COMBATE AO TABAGISMOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE
DA FAMÍLIA

JACOB OLIVEIRA DUARTE

PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL NO SUS:
EMPODERAMENTO COMUNITÁRIO

JANAINA REBOUÇAS

PROMOÇÃO DA SAÚDE À CRIANÇA
INSTITUCIONALIZADAS "ADOTE UM ABRAÇO"

JANAINA REBOUÇAS

ASSISTÊNCIA AO IDOSO INSTITUCIONALIZADO

JORGE ANDRÉ CARTAXO

PREVENÇÃO EM QUEDA DE IDOSOS

JORGE LUIZ COELHO LEITE
LINDIMAR LEITE CUNHA JÚNIOR

COMBATE AO CÂNCER DE MAMA NO HOSPITAL
MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO

LEONARDO SANTANA TAVARES

PROMOÇÃO DE NEURODESENVOLVIMENTO INFANTIL

LILIANNY MEDEIROS PEREIRA

CUIDANDO DE QUEM CUIDOU

LINDIMAR LEITE CUNHA JUNIOR
JORGE LUIZ COELHO LEITE

AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPIA EM TRAUMATOORTOPEDIA

LUCIANA DE CARVALHO PÁDUA

INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO

MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO SILVA

ALIMENTANDO IDEIAS

MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO SILVA
CRISTINA NOGUEIRA MARQUES ALENCAR
144

PENSE BEM

MARIA ELIZABETH PEREIRA NOBRE

QUIMIDIVERT

PATRÍCIA GONÇALVES PINHEIRO
SHEYLA CRISTINA XENOFONTE
CÍCERA JANIELY GOMES DE MATOS

ARTETERAPIA NA AMBIÊNCIA DA ONCOLOGIA
PEDIÁTRICA

PATRÍCIA GONÇALVES PINHEIRO

ACRONOR CARIRI

THYCIARA FONTENELE MARQUES
BERNARDO BRITO

MÃES DE PRIMEIRA VIAGEM

POLYANA AMORIM CRUZ NASCIMENTO

COMPANHEIROS DA SAÚDE MENTAL: TERAPIAS EM
SAÚDE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM
TRANSTORNO MENTAIS

REGINA PETROLA

IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO
ADOLESCENTE NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

REGINA PETROLA

PROMOÇÃO DA SAÚDE DA PESSOA IDOSA EM
INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA

REGINA PETROLA BASTOS ROCHA JACIARA
BEZERRA MARQUES

CÍCERA JANIELLY DE MATOS CASSIANO

CLOVIS COLARES DE CASTRO FILHO
TEREZA ÁGUIDA COSTA NASCIMENTO
KARLA DEISY MORAIS BORGES
DE OLHO NO FUTURO

REGIS SANTANA FIGUEIREDO

AMIGOS DO PEITO

RICARDO SOUTO QUIDUTE

GRUPO DE GESTANTE: EXPECTATIVAS PARA GESTAÇÃO,
PARTO E PUERPÉRIO SAUDÁVEIS

ROSÂNGELA FROTA RIBEIRO DE VASCONCELOS

DESVENDANDO A ANATOMIA

SAMUEL SOARES EDUARDO

DOENÇAS CARDIOVASCULARES: CONHECER PARA
PREVENIR

SAMUEL SOARES EDUARDO FRANCISCO
GILBERTO PINHEIRO RODRIGUES

VIVENCIA NO HOSPITAL: ESTAGIO DE CIRURGIA

SAMUEL SOARES EDUARDO FRANCISCO
GILBERTO PINHEIRO RODRIGUES

BIOQUÍMICA NO CUIDADO DO DIABETES MELLITUS

SAMYA DE ARAÚJO NEVES

SUPER PREV-HDPPROJETO DE HIPERTENSÃO DE DIABETES SEBASTIÃO GOMES DE ALMEIDA
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BLITZ EDUCATIVA

SERGIO ARAÚJO

CINESIOTERAPIA LABORAL EM FUNCIONÁRIOS DA
ESTÁCIO FMJ

TEREZA ÁGUIDA COSTA DO NASCIMENTO

ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA DERMATOFUNCIONAL NO
TRATAMENTO DO PE DIABÉTICO

TEREZA ÁGUIDA COSTA DO NASCIMENTO

CINESIOTERAPIA NA SAÚDE DO IDOSO

TEREZA ÁGUIDA COSTA DO NASCIMENTO

AVC CUIDADOS QUE POSSO TER

THIAGO FREITAS LINS PIMENTEL

APRENDENDO A MANEJAR A INSULINA

THICIARA FONTENELO MARQUES
PATRÍCIA ROSANE LEITE FIGUEIREDO

SEGUNDA DOSE DE VACINAÇÃO CONTRA HPV - A
PREVENÇÃO CONTÍNUA

TULIO JOSE TEIXEIRA GOMES

PREVEST 2016 ESTÁCIO-FMJ

ZULEIDE FERNANDES DE QUEIROZ

MÃOS AMIGAS

ZULEIDE FERNANDES DE QUEIROZ

SAÚDE E EDUCAÇÃO: DE MÃOS DADAS COM A ESCOLA

ZULEIDE FERNANDES DE QUEIROZ
POLYANA AMORIM CRUZ NASCIMENTO

ESCOLA DE POSTURA ESTÁCIO/FMJ

ALESSANDRO ADAMO GONÇALVES OLIVEIRA

PERFIL DOS PACIENTES COM CÂNCER GÁSTRICO
ATENDIDO NO HOSPITAL DE REFERÊNCIA DO CARIRI

MARCOS RULIM

PERFIL DOS PACIENTES DE GASTRECTOMIA POR CÂNCER
GÁSTRICO

MARCOS RULIM

EDUCAÇÃO PARA PACIENTES ALÉRGICOS

MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO SILVA
CRISTINA NOGUEIRA MARQUES ALENCAR

MEDIDAS DE PROTEÇÃO ARTICULAR
DRA.
PATRÍCIA ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE

PATRÍCIA MACEDO

IMUNODEFICIÊNCIA PRESENTE NOS GRUPOS DE RISCO:
CONTRIBUINDO PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE NA
COMUNIDADE

FERNANDO GOMES FIGUEIREDO

INFOSAUDE

VITOR LUNA

SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: PROJETO DE
EXTENSÃO

JULIANE DOS ANJOS DE PAULA
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6.5 Diretrizes para a Educação Inclusiva
A Educação Inclusiva é atualmente um dos maiores desafios do sistema educacional. Na perspectiva de
enfrentar esse desafio, e contribuir para a educação inclusiva, os PPCs da IES e a sua infraestrutura física
visam atender ao disposto no marco legal vigente, destacando-se o Dec. 5296/2004, de 02/12/2012; Art.
4º do Decreto 3298, de 20 de dezembro de 1999; Art. 5º do Decreto 3296; Declaração de Salamanca;
Constituição Brasileira; e o Decreto nº 5.626/2005, que regulamenta a Lei nº. 10.436, de 24 de abril de
2002, que dispõe sobre o Ensino da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).
A IES orienta-se na direção de que haja investimento na promoção da acessibilidade dos PNEs, como por
exemplo, as que apresentam mobilidade reduzida, visando cumprir integralmente a Lei 10.098/00 e
oferecer a acessibilidade para essas pessoas.
Assim a Estácio FMJ implantou as seguintes ações:
 Construção de passarelas para acesso ao campus;
 Disponibilização do DOSVOX nos computadores da Biblioteca;
 Disponibilização de impressão de provas em formato ampliado para alunos com limitações
visuais;
 Disponibilização de piso tátil ao longo do campus;
 Instalação de placas em Braile para facilitar acesso aos portadores de deficiências visuais;
 Disponibilização de barras de apoio ao longo das passarelas do campus;
 Adaptação de banheiros para acesso aos cadeirantes;
 Disponibilização de vaga privativa para cadeirantes.
Ações de acessibilidade a serem realizadas/concluídas:
 Rampa de acesso de cadeirantes a algumas áreas de convivência, como o campo de
futebol;
 Adaptação do banheiro do bloco A para cadeirantes;
 Ampliação do número de computadores e tecnologias para alunos com necessidades
especiais;
Preocupada em adaptar-se às normas e princípios que garantem os direitos do aluno com necessidades
educacionais especiais e, sobretudo, em estabelecer uma política institucional, a IES busca aprimorar
ações para manter a qualidade de ensino para todos os seus alunos e, especificamente, assegurar, aos
alunos com necessidades educacionais especiais, as condições necessárias para o seu pleno aprendizado
e sua permanência na IES, através de uma prática pedagógica voltada para a aprendizagem desses
alunos.
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6.5.1 Acessibilidade nas comunicações pedagógica e atitudinal

Para garantir a acessibilidade nas comunicações pedagógica e atitudinal, a IES está atenta à necessidade
da remoção das barreiras nas comunicações (Lei nº 10.098/2000), a ajudas técnicas necessárias que
permitam o acesso às atividades escolares e administrativas em igualdade de condições com as demais
pessoas.
Nesse sentido, a Estácio FMJ desenvolve as seguintes ações:
 Aulas de reforço como apoio ao discente com dificuldades pedagógicas ao longo do curso;
 Núcleo de Apoio Psicopedagógico para apoio ao discente com baixo rendimento acadêmico e
para os demais que sintam a necessidade ou que esta seja detectada por membros do corpo
docente de cada curso;
 Aulas de nivelamento como estratégia para redução do impacto causado pelas possíveis
deficiências oriundas do ensino médio ou do tempo de afastamento dos estudos;
 Disponibilização de aulas virtuais como outra estratégia de reforço para os estudos
A Instituição está atenta ainda para as normas quanto ao tratamento a ser dispensado a professores,
alunos, servidores e empregados com deficiência. Destacamos ainda que a IES se compromete a, no
caso de vir a ser solicitada e até que o aluno com deficiência auditiva conclua o curso:
a) Propiciar intérprete de Sinais/Língua Portuguesa, especialmente quando da realização e revisão
de provas;
b) Adotar flexibilidade na correção de provas escritas;
c) Estimular o aprendizado da Língua Portuguesa;
d) Proporcionar aos professores acesso à literatura e informações sobre a especificidade linguística
do aluno com deficiência auditiva.
Importante ainda é instruir professores e funcionários para que possam estar preparados para receber e
lidar com os portadores de deficiência visual e/ou auditiva que necessitam de cuidados específicos.
Destaca-se a inclusão, nas matrizes curriculares dos Cursos, da disciplina Tópicos em Libras: Surdez e
Inclusão.

Atendimento Psicopedagógico
Este serviço é realizado por profissional especialista na área e tem como missão a promoção do bemestar e o desenvolvimento integral do discente, condição essencial aos processos de aprendizagem e ao
sucesso acadêmico, pessoal e profissional. O atendimento deve ser realizado mediante procura
espontânea do acadêmico que se sinta necessitado de apoio, ou incentivado pelo docente orientador,
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em função dos mais diversos fatores, ou seja: dificuldade de aprendizagem, aprender a lidar com a
ansiedade antes do momento de avaliação da aprendizagem, dificuldade de relacionamento com os
pares, professores, coordenadores e familiares, problemas de isolamento social.
O Serviço de Apoio Psicopedagógico ao discente tem os seguintes objetivos:
a. Prestar apoio psicopedagógico de ordem acadêmica, social e pessoal ao corpo discente;
b. Auxiliar o acadêmico na descoberta de si e do outro na direção da melhoria de suas
relações interpessoais;
c. Proporcionar atendimento psicológico ao discente objetivando a busca do seu bem-estar.
Destaca-se, ainda, as matrizes curriculares dos cursos da Instituição contemplam a disciplina de LIBRAS.
As matrizes curriculares dos novos Cursos de Graduação a serem oferecidos pela IES também serão
elaboradas tendo como referência essa orientação.
Para melhor atender aos alunos necessidades especiais - físicas, pedagógicas, atitudinais ou com
mobilidade reduzida - a IES elaborou o documento “Política Institucional de Acessibilidade para Inclusão
de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais nos Cursos Superiores” no qual estão descritas as
ações previstas para o atendimento do aluno.

6.6 Diretrizes para a Educação Ambiental
Em sua proposta, a IES, inspirada no respeito, na ética e nos ideais de solidariedade humana, enfatiza o
desenvolvimento de
ações que demonstrem a preocupação com: a formação do cidadão
comprometido com o processo de mudança social; a preservação e expansão do patrimônio cultural; o
preparo da sociedade para o desenvolvimento e utilização da ciência e tecnologia como ferramentas
para melhoria da qualidade de vida; o culto aos valores e a preservação e uso consciente dos recursos
naturais.
Com base nessa ideia, ressalta-se que a IES, comprometida com as Políticas de Educação Ambiental e
respeitando o disposto na Lei nº9795 de 27 de abril de 1999 e o Decreto nº4281 de 25 de junho de
2002, destaca a obrigatoriedade da inclusão de conteúdos e disciplinas – Educação Ambiental e
Sustentabilidade - que tratem desta temática, nos cursos de Graduação (Bacharelado e Graduação
Tecnológica).
A IES participa da Semana da Sustentabilidade, trabalhando temas que vão desde a preservação
ambiental, campanhas de doação, palestras sobre ética e cidadania entre outras diferentes ações. Os
eventos sempre contam com a participação voluntária de colaboradores, professores, alunos e muitas
vezes de fornecedores e parceiros comerciais.
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Em 2015, foi o terceiro ano consecutivo em que a Estácio promoveu, durante uma semana inteira, ações
de sustentabilidade e responsabilidade social em todo o País. O objetivo é informar, não só aos alunos,
mas também aos colaboradores e à comunidade sobre o consumo consciente de água e energia, coleta
seletiva de resíduos, desperdício de alimentos, descarte de eletrônicos, plantio de árvores, além de
prestar serviços à comunidade nas áreas da saúde, nutrição, jurídica, entre outros.

6.7 Diretrizes para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de
História e Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena
No final do século XX e início do século XXI, o Brasil revela avanços na implementação da democracia e
na superação das desigualdades sociais e raciais. Este papel democrático é adotado na educação formal
e passa a ser uma das prioridades das instituições públicas e privadas de ensino, por meio da execução
de ações, projetos, práticas, novos desenhos curriculares e novas posturas pedagógicas. O objetivo é
atender ao preceito legal da educação como um direito social e incluir nesse o direito às diversidades:
ambiental, étnico-racial e humana.
Neste contexto, algumas questões de natureza étnico-raciais se materializam em legislações, conforme
a Lei nº 10.639/03, que estabelece a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileiras e
africanas nas escolas públicas e privadas; o Parecer do CNE/CP 03/2004 que aprovou as Diretrizes
Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura
Afro-Brasileiras e Africanas, e a Resolução CNE/CP 01/2004 em seu parágrafo 10 afirma que:
“As Instituições de Ensino Superior incluirão nos conteúdos de disciplinas e atividades curriculares dos
cursos que ministram, a Educação das Relações Étnico-Raciais, bem como o tratamento de questões e
temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes”. Nessa direção, as matrizes curriculares dos Cursos
da IES contemplam disciplinas como: História dos Povos Indígenas e Afrodescendentes e Filosofia, Ética
e Cidadania.

6.8 Diretrizes para a Educação em Direitos Humanos
Outro desafio atualmente apresentado são as necessidades de operacionalizar ações afirmativas de
defesa e promoção dos direitos humanos. A Resolução n0 1, de 30 de maio de 2012, estabelece as
Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. No Art. 60 afirma que: “A Educação em
Direitos Humanos, de modo transversal, deverá ser considerada na construção dos Projetos PolíticoPedagógicos (PPP); dos Regimentos Escolares; dos Planos de Desenvolvimento Institucionais (PDI); dos
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Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) das Instituições de Educação Superior; dos materiais didáticos e
pedagógicos; do modelo de ensino, pesquisa e extensão; de gestão, bem como dos diferentes processos
de avaliação.”
No seu art. 7º, assegura que a inserção dos conhecimentos concernentes à Educação em Direitos
Humanos, na organização dos currículos da Educação Básica e da Educação Superior poderá ocorrer das
seguintes formas: I - pela transversalidade, por meio de temas relacionados aos Direitos Humanos e
tratados interdisciplinarmente; II - como um conteúdo específico de uma das disciplinas já existentes no
currículo escolar e III - de maneira mista, ou seja, combinando transversalidade e disciplinaridade.
Em seu parágrafo único, afirma que “Outras formas de inserção da Educação em Direitos Humanos
poderão ainda ser admitidas na organização curricular das instituições educativas desde que observadas
as especificidades dos níveis e modalidades da Educação Nacional”.
No Art. 80, “A Educação em Direitos Humanos deverá orientar a formação inicial e continuada de todos
(as) os (as) profissionais da educação, sendo componente curricular obrigatório nos cursos destinados a
esses profissionais”.
No Art. 90, “A Educação em Direitos Humanos deverá estar presente na formação inicial e continuada de
todos (as) os (as) profissionais das diferentes áreas do conhecimento”; e, no Art. 12 afirma que “As
Instituições de Educação Superior estimularão ações de extensão voltadas para a promoção de Direitos
Humanos, em diálogo com os segmentos sociais em situação de exclusão social e violação de direitos,
assim como com os movimentos sociais e a gestão pública”.
Nessa direção, alguns dos cursos da IES já contempla, em sua matriz curricular, a disciplina Direitos
Humanos, visando fortalecer cada vez mais essa temática.

7. RESPONSABILIDADE SOCIAL E EXTENSÃO

As políticas para a Responsabilidade Social, na Estácio FMJ, são vistas como um conjunto de valores
baseados em princípios éticos de ajuda e promoção socioeconômica, ambiental e cultural, sob uma
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perspectiva abrangente das relações compreendidas na atividade institucional com os fornecedores, os
consumidores, a comunidade, a sociedade e o meio ambiente.
Duas premissas continuarão marcando a atuação da IES e a sua relação com a sociedade:
1. A inclusão social – pela inserção (e ascensão) de jovens e adultos no mercado de trabalho;
2. A sustentabilidade - adotar a Sustentabilidade como um dos valores organizacionais abraçados
por alunos, professores e colaboradores da Instituição.
A visão da Responsabilidade Social como instrumento político-social da Estácio FMJ se caracteriza pela
busca do conhecimento, estudo e solução dos problemas da comunidade, acreditando no princípio da
indissociabilidade da tríade ensino, pesquisa e extensão, e rompendo com dicotomias, onde a prática e
a teoria caminham juntas, possibilitando uma interação entre a Faculdade e a comunidade, ou seja,
uma transformação social. Portanto, a política de Responsabilidade Social da Instituição traduz um
compromisso com a dimensão social e ética na produção e sistematização do conhecimento.
A IES estabelece, ainda, como dimensões de sua política social:
- A formação de profissionais conscientes de seu compromisso social;
- O estímulo para o desenvolvimento de pesquisas;
- A difusão de conhecimentos e sua inserção na realidade comunitária local e regional,
oportunizando que os benefícios da ciência e as potencialidades existentes na Faculdade
possam contribuir para o enfrentamento das questões sociais e suas múltiplas configurações.
A Responsabilidade Social na IES tem como metas:
- Promoção de atividades voltadas para a responsabilidade socioambiental.
- Desenvolvimento de atividades científicas, técnicas e culturais que conduzam ao desenvolvimento
regional e nacional;
- Criação de ações voltadas ao desenvolvimento da democracia, à promoção da cidadania, de atenção
a setores sociais excluídos e às políticas de ações afirmativas
- Realização de eventos sobre responsabilidade social, como cursos e oficinas.
Diante do exposto, a Instituição visa contribuir para a inclusão social, o desenvolvimento econômico,
cultural e social, a defesa do meio ambiente, a produção artística, a memória e o patrimônio culturais,
quando desenvolve ações que promovem atividades de interesse comunitário, o que reafirma seu
compromisso com o desenvolvimento da região e do país.
A Estácio FMJ, através do Programa de Responsabilidade Social, busca desenvolver ações que
favoreçam uma maior aproximação com a comunidade, por meio de trabalho voluntário aliado aos
projetos específicos, em parceria ou não com outras instituições.
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A construção dessa cultura organizacional está pautada nos seguintes princípios:
- Investigação das necessidades da comunidade, para direcionar ações, promovendo ou participando
das soluções adequadas na intervenção das questões sociais, através de projetos pontuais ou
permanentes;
- Incentivo às parcerias com as organizações públicas e privadas para execução dos programas de
inclusão social e extensão universitária voltados à comunidade em geral, desenvolvidos pelos cursos
de graduação;
- Colaboração e incentivo à execução dos projetos de inclusão social e extensão universitária
desenvolvidos pelos cursos de graduação e voltados à comunidade em geral;
- Implementação e desenvolvimento de projetos facilitadores, tanto na educação como em ações de
empreendedorismo social e econômico, intermediando forte inserção comunitária, praticando não
somente uma política assistencialista.
Para a IES, as políticas para a Responsabilidade Social são vistas como um conjunto de valores baseados
em princípios éticos de ajuda e promoção socioeconômica, ambiental e cultural, sob uma perspectiva
abrangente das relações compreendidas na atividade institucional com os fornecedores, os
consumidores, a comunidade, a sociedade e o meio ambiente.
A IES assume a parcela de responsabilidade social e ética que lhe cabe, contribuindo para a formação de
profissionais preparados para atuarem numa realidade cada vez mais competitiva, cujas necessidades
de formação ultrapassam o aprender a fazer como forma única e exclusiva de qualificação acadêmica. O
Projeto Pedagógico Institucional elaborado não está alheio a essas tendências e pretende que o
acadêmico possa adquirir uma formação sólida com possibilidade de aprofundamento em campos do
saber relacionados às áreas do conhecimento pertinentes aos cursos que ofertados pela IES. Neste
sentido, ao habilitá-lo para a atuação profissional, a IES procura fazê-lo de maneira que sejam
internalizados, pelo aluno, valores de responsabilidade social e ética.
As Atividades de Responsabilidade Social da IES estão articuladas à:
- Prestação de serviços e desenvolvimento regional: projetos e programas especiais, de caráter
transitório e permanente, desenvolvidos em conjunto com órgãos públicos da região de inserção
da IES, visando contribuir para o incremento tecnológico, a inclusão social e o desenvolvimento
regional.
- Ação social comunitária – compreendem o desenvolvimento de atividades e/ou projetos de
caráter multi/interdisciplinar dirigidas prioritariamente à inclusão social e ao desenvolvimento
sustentável, envolvendo grupos, núcleos comunitários e instituições em ações integradas de
formação, assessoria, apoio e orientação à organização social.
O planejamento dessas ações de responsabilidade social faz parte do planejamento estratégico da IES e
se articula com o planejamento estratégico da Região em que está localizada.
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Nesse sentido, a IES desenvolve os seguintes projetos /ações de Responsabilidade Social:
OBJETIVOS
Dia E na praça Padre Cícero

Ações realizadas
Medição de Pressão e Tipagem Sanguinea

Dia da responsabilidade social da Doação de sangue, atendimento a comunidade (Verificação da PA,
ABMES.
glicemia, tipagem sanguínea, medidas antropométricas...).
Campanha de doação de rações.

Foram doadas rações para animais à APAC

Campanha de doação de alimentos.

Para o abrigo de idosos “Jesus Maria José”.

Campanha de doação de leite

Foram doadas 150 latas de leite para o IACC

Campanha de AVC

Panfletagem e prestação de serviços para a comunidade

Ação de Responsabilidade Social: uso Conscientização dos romeiros sobre o cuidado com a água
consciente da água
Campanha Doe um Brinquedo e Foram coletados e doados brinquedos para 1.500 crianças de escolas
ganhe um Sorriso
públicas.
Ação Farma

Atendimento da comunidade e prestação de serviços pelos estudantes à
comunidade. Orientação sobre o uso de medicamentos.

Campanha de fotoeducação

Atendimento à comunidade sobre a importância do uso de filtros solares
e esclarecimento de dúvidas sobre o tema.

Outubro Rosa

Campanha regional com a realização de palestras sobre câncer de mama

Novembro Azul

Campanha regional com a realização de palestras sobre os cuidados com a
saúde do homem

Quadro 5 - Projetos e ações de responsabilidade social realizadas pela Estácio FMJ

7.1 Programas institucionais de Responsabilidade Social da Estácio
Entre os Programas institucionais de Responsabilidade Social da Estácio, mantidos pela Mantenedora,
podem ser destacados:
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 Estácio na Escola
A Estácio tem na Educação o motivo da nossa existência. Há 45 anos dedica-se ao ensino de adultos e à
promoção da ascensão profissional de nossos alunos. Dessa forma, pode-se dizer que tudo aquilo que
diz respeito à educação interessa à Instituição.
Ao longo de todos esses anos, a Estácio tem contribuído para a formação de melhores cidadãos e para o
desenvolvimento
sustentável
das
comunidades
nas
quais
estamos
inseridos.
Assim, ao pensar nas frentes de atuação de Responsabilidade Social Corporativa percebe-se que é
possível incentivar alunos e alunas do ensino fundamental e do ensino médio, de escolas públicas ou
privadas, a buscarem mais informação e conhecimento, estimulando o interesse pelos estudos. Assim,
foi estruturado o “Estácio na Escola”, percebendo-se que esse incentivo poderia ganhar maior força se
fosse buscado o apoio às políticas públicas e projetos já existentes junto às secretarias de educação de
cada estado e também dos grandes municípios nos quais a Estácio está presente.
Entende-se o “Estácio na Escola” como mais uma alavanca de apoio para o desenvolvimento de
melhores indicadores educacionais para o nosso País. E este nosso trabalho está apenas começando.
 Estácio no Esporte
Muito mais que um pilar de atuação da responsabilidade social corporativa, o “Estácio no Esporte” quer
nortear o posicionamento da Estácio no cenário esportivo nacional de forma estruturada. Hoje, mais de
100 atletas são apoiados por meio de patrocínio ou da concessão de bolsas de estudos.
A Estácio patrocina um dos maiores clubes de basquete do Brasil e também atletas do cenário olímpico
nacional. Mas, a maior parte do grupo apoiado pela instituição é de atletas em início de carreira, muitos
de comunidades carentes, e outros que já são promessas brasileiras para os Jogos Olímpicos de 2016. A
Estácio também apoia instituições ligadas ao esporte, como a Confederação Brasileira de Desportos
Aquáticos, o Instituto Olímpico Brasileiro, NTC – Tênis, o Instituto Fernanda Keller, o Instituto Reação, do
ex-judoca Flavio Canto; e o Instituto Tennis Route, entre outros.
 Estácio Cidadania
O que é o programa educar para transformar?

A missão da Estácio é “Educar para Transformar” e, por isso, o Programa de Responsabilidade Social
corporativo não poderia ter outro nome senão este. Entendemos que temos um compromisso com
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nossos alunos e com a sociedade em geral. Nesse sentido, tudo aquilo que fazemos deve servir de
exemplo, pois na Estácio tudo educa.
Na integração academia e gestão, integra-se também a prática e a teoria, integrando sonhos com
realização, empreendedorismo com inovação. Se o resultado mais visível do nosso trabalho é formar
profissionais qualificados e reconhecidos pelo mercado, cujo sucesso seja reflexo de um compromisso
de cada colaborador da Estácio e também um diferencial conquistado pelo mérito de cada um dos
nossos alunos no Brasil, objetivando que nossos estudantes sejam também melhores cidadãos. Cidadãos
mais atuantes e mais conscientes de seus direitos e deveres, de suas obrigações para com o Brasil.
As ações de Responsabilidade Social compõem assim uma parte da inseparável do trabalho da Estácio.
Se a razão social da Estácio é a Educação, parece natural ampliar de forma contínua a contribuição
institucional para tornar o desenvolvimento sustentável uma realidade concreta. Esse é o objetivo.
Como uma das ações mais importantes voltadas à Cidadania, destacamos o DIA “E”:
Incentivar o voluntariado entre nossos milhares de colaboradores administrativos e docentes é uma
meta permanente do Programa de Responsabilidade Social Corporativa da Estácio - Educar para
Transformar. O movimento acontece uma vez a cada ano e busca estimular as ações sociais de
colaboradores, professores e alunos junto a escolas, públicas e privadas, comunidades vizinhas aos
nossos campi e outras instituições parceiras.
Além desse dia especial que gera uma enorme sinergia corporativa, as IES do Grupo Estácio participam
também das ações promovidas pelo Dia da Responsabilidade Social da ABMES – Associação Brasileira de
Mantenedoras de Ensino Superior, realizando ações voltadas para a saúde, o meio ambiente, a cultura e
a cidadania em nossas diversas unidade. Desde 2013, também as IES realizam a Semana da
Sustentabilidade, trabalhando temas que vão desde a preservação ambiental, campanhas de doação,
palestras sobre ética e cidadania entre outras diferentes ações. Os eventos sempre contam com a
participação voluntária de colaboradores, professores, alunos e muitas vezes de fornecedores e
parceiros comerciais.
A Estácio acredita que educação também se constrói com a união de forças em prol do
desenvolvimento social, por isso firma parcerias com diversas associações, institutos e ONGs que
apoiam atletas e jovens carentes, facilitando o seu acesso ao
Ensino Superior.
O apoio da Estácio acontece mediante a concessão de bolsas parciais de estudo e visa a inclusão social
desses jovens por meio da educação. É o caso do “Instituto Criar de TV, Cinema e Novas Mídias” para o
qual são ofertadas 10 bolsas de estudo. Entre as diversas parcerias, destaca-se a participação da Estácio
no “Projeto de Apoio ao Atleta (COB – Comitê Olímpico Brasileiro)”, com a concessão de bolsas de
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estudos para 15 atletas de alto rendimento. A Estácio cede ainda suas instalações para treinamentos e
aulas dos institutos Ismart e Daqui pra Fora, entre outros, que se dedicam à orientação acadêmica e à
capacitação profissional de jovens talentos.
 Estácio Cultural
A Estácio, como organização de ensino superior do Brasil, já apoiou por meio de leis de incentivo mais
de 50 projetos desde 2010, como livros, peças teatrais, shows, filmes, musicais, ações de voluntariado,
entre outros projetos culturais e sociais. Cultura é um dos quatro pilares do programa de
Responsabilidade Social Corporativa da Estácio “Educar para Transformar”, além dos pilares Escola,
Cidadania e Esporte, já descritos anteriormente.
Como uma Instituição voltada para a transformação da vida dos brasileiros por meio da Educação, a
Estácio não poderia deixar de apoiar projetos com foco na formação de cidadãos mais produtivos,
capacitados e com espírito analítico aguçado. Alunos e Professores são estimulados a participar
ativamente de todos os projetos que apoiamos por leis de incentivo, uma vez que não resta dúvida para
a Instituição que a aliança entre teoria e prática é a melhor forma de contribuir para uma formação
profissional mais completa.

Destaca-se ainda que o "I Fórum de Responsabilidade Social" da Estácio aconteceu no dia 11 de
novembro de 2015 e teve por objetivo apresentar o Programa Educar para Transformar e seus pilares,
bem como aproximar os parceiros institucionais que compõem esse programa. O evento, que aconteceu
na EDUCARE, Universidade Corporativa da Estácio, reuniu Secretários de Estado, representantes e
fundadores de institutos e ONGs e formadores de opinião.
Com relação aos programas citados, a IES aderiu aos seguintes programas:
 Estácio na Escola;
 Estácio Cidadania

7.2 Políticas de Educação Ambiental e Sustentabilidade
Em sua proposta, a IES, inspirada no respeito, na ética e nos ideais de solidariedade humana, busca
desenvolver ações que demonstrem a preocupação com: a formação do cidadão comprometido com o
processo de mudança social; a preservação e expansão do patrimônio cultural; o preparo da sociedade
para o desenvolvimento e utilização da ciência e tecnologia como ferramentas para melhoria da
qualidade de vida; o culto aos valores e a preservação e uso consciente dos recursos naturais.
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Tendo como papel a disseminação do conhecimento e formação de cidadãos aptos a contribuir para o
desenvolvimento da sociedade, a Instituição adota a Sustentabilidade como tema de fundamental
presença e influência no ensino, pesquisa e extensão, mantendo uma postura ética e transparente com
todos os públicos de relacionamento, dentro de uma perspectiva de responsabilidade social e de
valorização da diversidade. A Estácio FMJ visa fornecer serviços qualitativos de Educação a amplos
segmentos da população e, mais que isso, busca viabilizar a inclusão social, promovendo a cidadania e a
melhoria da qualidade de vida dos públicos que atende, contribuindo para a inclusão social e o acesso
ao mercado de trabalho, promovendo o desenvolvimento educacional, econômico e social da região na
qual está inserida, preservando a memória e o patrimônio cultural, estimulando a produção artística e
atuando na defesa do meio ambiente.
Cabe ressaltar que a IES, comprometida com as Políticas de Educação Ambiental e respeitando o
disposto na Lei nº9795 de 27 de abril de 1999 e o Decreto nº4281 de 25 de junho de 2002, destaca a
obrigatoriedade da inclusão de conteúdos e disciplinas – Educação Ambiental e Sustentabilidade - que
tratem desta temática, nos cursos de Graduação (Bacharelado e Graduação Tecnológica).
A Sustentabilidade no Ensino da Estácio objetiva contribuir para uma postura ética e transparente com
todos os públicos de relacionamento, dentro de uma perspectiva de responsabilidade social e de
valorização da diversidade.
A IES visa oferecer serviços qualitativos de Educação ao seu público e, mais do que isso, busca viabilizar
a inclusão social, promovendo a cidadania e a melhoria da qualidade de vida dos públicos que atende.
Busca ainda contribuir para a inclusão social e o acesso ao mercado de trabalho, promovendo o
desenvolvimento educacional, econômico e social da região na qual está inserida, preservando a
memória e o patrimônio cultural, estimulando a produção artística e atuando na defesa do meio
ambiente.
A agenda de Sustentabilidade da IES se apoia no trabalho colaborativo e na construção coletiva realizada
pelas Instituições Estácio, buscando a parceria com a sociedade, tanto com o setor público quanto com
o privado. O processo e os seus resultados serão continuamente acompanhados e avaliados, na busca
da efetividade.
O conceito de Sustentabilidade da Estácio está fundamentado no Relatório “Nosso Futuro Comum” 6,
elaborado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU e reiterado na
Agenda 21 - Rio 92, e, assim, entende-se que sustentabilidade é "suprir as necessidades da geração
presente sem afetar a habilidade das gerações futuras de suprir as suas". Este conceito incorpora

6

Relatório de Brundtland, 1987.
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também a visão de que Sustentabilidade é a consequência de um complexo padrão de organização, com
características de interdependência, reciclagem, parceria, flexibilidade e diversidade7.
A IES participa da Semana da Sustentabilidade, trabalhando temas que vão desde a preservação
ambiental, campanhas de doação, palestras sobre ética e cidadania entre outras diferentes ações. Os
eventos sempre contam com a participação voluntária de colaboradores, professores, alunos e muitas
vezes de fornecedores e parceiros comerciais.
Em 2015, foi o terceiro ano consecutivo em que a Estácio promoveu, durante uma semana inteira, ações
de sustentabilidade e responsabilidade social em todo o País. O objetivo é informar, não só aos alunos,
mas também aos colaboradores e à comunidade sobre o consumo consciente de água e energia, coleta
seletiva de resíduos, desperdício de alimentos, descarte de eletrônicos, plantio de árvores, além de
prestar serviços à comunidade nas áreas da saúde, nutrição, jurídica, entre outros.

7.2.1 Conceito de sustentabilidade e o Ensino na Estácio

Na Sustentabilidade, busca-se o equilíbrio entre os aspectos econômicos, sociais e de meio ambiente, de
modo que não sejam agravadas as desigualdades sociais, que sejam superados os novos desafios da
economia e que haja cuidado sobre os impactos das ações humanas sobre a natureza.
A interação holística - a intercessão - entre os fatores social, econômico e ambiental é o Tripé da
Sustentabilidade.

Figura 3 - Interação de fatores para a promoção da sustentabilidade

O fator social, que está relacionado às pessoas, se refere ao capital humano - alunos e professores – e às
comunidades do entorno do campus. O fator meio ambiente se refere ao capital natural, ou seja, o
7

Capra, F. 1996. A Teia da Vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. São Paulo: Cultrix.
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impacto ambiental produzido pelas atividades de ensino e as formas de amenizar e compensar as
perdas, levando-se em conta a adequação à legislação ambiental e aos aspectos do Protocolo de Kyoto 8.
O fator econômico leva em conta as dimensões “pessoas” e “meio ambiente” na busca de um resultado
econômico positivo.
A IES, de acordo com o tripé da Sustentabilidade, atua sustentada na ética e na transparência, e
observando os impactos gerados pelas atividades de ensino tanto nos aspectos sociais, quanto no meio
ambiente e nas condições econômicas do entorno das IES.

7.2.2 Políticas e diretrizes da sustentabilidade no ensino da Estácio

Com base no conceito de Sustentabilidade e no tripé da Sustentabilidade, estão estabelecidas as
Políticas, Diretrizes da Estácio para a Sustentabilidade no Ensino, alinhadas aos padrões de qualidade e
aos requisitos regulatórios, assim como às necessidades locais e regionais das comunidades nas quais a
Instituição está inserida, levando em conta os fatores social, econômico e ambiental. Busca
principalmente suprir as necessidades da geração presente sem prejudicar as possibilidades das
gerações futuras. Desse modo, as Políticas, Diretrizes e Dimensões da Sustentabilidade no Ensino têm
em vista a Educação para a Sustentabilidade.

7.2.3 Políticas da Instituição para a Sustentabilidade

As políticas para a Sustentabilidade no Ensino da Estácio são as seguintes:
- Adotar a Sustentabilidade como um dos valores organizacionais abraçados por alunos,
professores e colaboradores da IES.
- Estabelecer os Planos de Desenvolvimento Institucional – PDI, o Projeto Pedagógico Institucional
– PPI e os Projetos Pedagógicos dos Cursos – PPC levando em conta o Desenvolvimento
Sustentável, através de disciplinas curriculares, tais como Educação Ambiental e
Sustentabilidade.
- Assumir postura ética e transparente com os alunos, colaboradores, parceiros e fornecedores;
- Gerar oportunidades de inclusão social, econômica e educacional para os alunos e para a
comunidade.
- Contribuir para o desenvolvimento da cidadania.

8

http://www.onu-brasil.org.br/doc_quioto.php
160

7.2.4 Diretrizes da Estácio para a Sustentabilidade

-

Assumir práticas educacionais que contribuam para o desenvolvimento sustentável.
Adotar a Sustentabilidade como matéria de disciplinas e cursos.
Incrementar a extensão universitária no segmento de Sustentabilidade.
Promover a defesa do meio ambiente, da memória e do patrimônio cultural.
Estimular a produção artística e a inclusão digital.
Estabelecer relações com a sociedade, com os setores público e privado, e com mercado de
trabalho.
Disseminar o conceito de Sustentabilidade junto aos públicos-alvo.

7.2.5 Dimensões da sustentabilidade no ensino da IES

Com vistas à Educação para a Sustentabilidade e de acordo com as Políticas e Diretrizes estabelecidas, a
Sustentabilidade no Ensino da Estácio, tendo por base o Tripé da Sustentabilidade e levando em conta o
conceito de Sustentabilidade adotado, se constitui em três Dimensões (3 Cs):
- Conhecimento
- Conduta
- Comunicação

Figura 4 - Dimensões da sustentabilidade

O Conhecimento sobre Sustentabilidade disseminado no Ensino da Instituição é construído por seus
professores e alunos e, para tal, a integração dos currículos à Sustentabilidade se dá através da inclusão
deste tema às disciplinas nos cursos de Graduação, Cursos Superiores de Tecnologia e cursos de Pósgraduação.
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As atividades de Extensão também contribuem para incentivar a produção de conteúdo pela
comunidade interna e do entorno, assim como para desenvolver uma Conduta que promova a
Sustentabilidade, onde cada público-alvo seja tratado de forma digna, ética e transparente e se torne
um multiplicador dos conhecimentos e atitudes relacionadas ao desenvolvimento sustentável. Para tal,
o incentivo à disseminação desses conhecimentos e atitudes se faz presente em todos os eventos e na
prática pedagógica, buscando-se efetivas formas de Comunicação interna e externa com múltiplos e
diferenciados públicos (alunos, professores, colaboradores, fornecedores, comunidade) para defender a
causa do desenvolvimento sustentável.
1. Dimensão: Conhecimento
Quanto à Dimensão Conhecimento, a Estácio, buscando propagar a Educação para a Sustentabilidade e,
de acordo com a natureza da Missão das suas IES, visa produzir saberes, de acordo com as funções de
Ensino, Pesquisa e Extensão das IES.

Figura 5 - Dimensões da sustentabilidade: Conhecimento

No âmbito do Ensino, com base no entendimento de que a Sustentabilidade permeia todas as áreas de
conhecimento e que o profissional requerido pelo mercado de trabalho necessita de conhecimentos,
habilidades e atitudes que contribuam efetivamente para o desenvolvimento sustentável, a diretriz da
Estácio estabelece que os Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação e Superiores de Tecnologia
adotem a Sustentabilidade como tema transversal.
A integração com o currículo se dá também na oferta de disciplinas como Sustentabilidade e Educação
Ambiental, nos cursos de Graduação, Graduação Tecnológica e Pós-graduação.

2. Dimensão: Conduta
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No que se refere à dimensão Conduta, o relacionamento da Estácio, com cada um dos seus públicos, se
pautará de maneira ética e transparente na busca do desenvolvimento sustentável.

Figura 6 - Condutas de sustentabilidade

A Conduta da IES junto aos seus diversos públicos-alvo será operacionalizada da seguinte forma:
Alunos:
- Oferta de educação de alta qualidade e busca permanente pela excelência no relacionamento
com o aluno;
- Sensibilização e capacitação desses atores para uma Conduta socialmente responsável e
incentivo para se tornarem multiplicadores;
- Formação de profissionais que contribuam para a Educação para a Sustentabilidade;
Professores:
- Incentivo ao aperfeiçoamento profissional;
- Sensibilização e capacitação dos professores para uma Conduta socialmente responsável e
incentivo para se tornarem multiplicadores;
- Incentivo ao uso racional dos recursos naturais, à minimização da geração de resíduos, à
reciclagem de resíduos e à redução do impacto das atividades sobre o meio ambiente;
- Incentivo à redução de consumo de energia e ao controle de emissão de poluentes;
Fornecedores:
- Os fornecedores devem adotar boas práticas de Responsabilidade Social (exemplo: garantia de
que as aquisições não são provenientes de falsificação, pirataria, roubo e nem fruto de trabalho
forçado);
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Comunidade:
- Desenvolvimento de projetos baseados de Educação para a Sustentabilidade;
- Estimulo ao uso racional dos recursos naturais, minimização da geração e reciclagem de resíduos
e redução do impacto das atividades sobre o meio ambiente;
- Incentivo à redução de consumo de energia e controle de emissão de poluentes;
3. Dimensão: Comunicação
A Dimensão Comunicação com múltiplos e diferenciados públicos deverá servir como fator multiplicador
e de disseminação dos conhecimentos e atitude, tendo como foco a defesa da causa da
Sustentabilidade, tanto para o público interno quanto para o externo.

A Comunicação para o público interno se dará por intermédio de campanhas de conscientização.

7.2.6. Plano de Ação para sustentabilidade no ensino da Estácio

O Plano de Ação da Estácio para a Sustentabilidade é resultante das Políticas, Diretrizes e Dimensões
estabelecidas, leva em conta os aspectos sociais, econômicos e de meio ambiente, está focado no
relacionamento com o corpo discente e com o corpo docente, e é constituído de ações globais, de ações
específicas e de seus desdobramentos.
O Plano de Ação para Sustentabilidade no Ensino da Estácio possui as seguintes ações globais:
- Relacionamento com o corpo discente;
- Relacionamento com o corpo docente.
Estas ações globais possuem as seguintes ações específicas que, por sua vez, possuem desdobramentos:
- Atualizar as Políticas de Educação;
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-

Instituir mecanismos para disseminação do tema;
Fortalecer o relacionamento com corpo docente.

7.2.6 Semana de Sustentabilidade e Responsabilidade Social.

A Estácio realizou, de 14 a 19 de setembro de 2015, a 3ª Semana de Sustentabilidade e
Responsabilidade Social, com mais de 400 atividades gratuitas para a população em 22
estados e no Distrito Federal.
As Instituições do Grupo Estácio participaram do evento promovendo atrações culturais, palestras e
mesas redondas com especialistas em sustentabilidade e instituições parceiras e oficinas diversas, além
de ações sociais, promovidas por alunos e professores, e diversos atendimentos para a população local.
Nesse sentido, a Estácio FMJ desenvolveu as seguintes ações:
 Doação de sangue;
 Verificação de parâmetros de monitoramento fisiológicos;
 Medidas antropométricas;
 Orientação sobre fitoterapia.
A Semana de Sustentabilidade acontece em paralelo à campanha de responsabilidade social da ABMES
– Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior. As IES participantes recebem o selo de
Instituição Socialmente Responsável.

7.3 Desenvolvimento Nacional Sustentável
A IES oferta, em todas as matrizes curriculares de todos os seus cursos de Graduação, disciplinas de
formação geral ou específica que contemplam conteúdos referentes ao tema, de forma transversal,
contínua e permanente. Conforme já citado, as matrizes curriculares dos cursos da IES contam com as
disciplinas Sustentabilidade e Educação Ambiental.
A Sustentabilidade no Ensino da IES objetiva contribuir para uma postura ética e transparente com
todos os públicos de relacionamento, dentro de uma perspectiva de responsabilidade social e de
valorização da diversidade.
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O conceito de Sustentabilidade da IES está fundamentado no Relatório “Nosso Futuro Comum”,
elaborado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU e reiterado na
Agenda 21 - Rio 92, e, assim, entendemos que sustentabilidade é "suprir as necessidades da geração
presente sem afetar a habilidade das gerações futuras de suprir as suas". Este conceito incorpora
também a visão de que Sustentabilidade é a consequência de um complexo padrão de organização,
com características de interdependência, reciclagem, parceria, flexibilidade e diversidade. Neste
sentido, destaca-se a importância com a atuação sistêmica e holística da Instituição em relação à
preservação do meio ambiente e respeito a todos.
Na Sustentabilidade busca-se o equilíbrio entre os aspectos econômicos, sociais e de meio ambiente, de
modo que não sejam agravadas as desigualdades sociais, que sejam superados os novos desafios da
economia e que haja cuidado sobre os impactos das ações humanas sobre a natureza.
Conforme já explicitado, a IES desenvolve, anualmente, a “Semana de Sustentabilidade”. A Semana é
sempre um marco interessante na Instituição, na qual diversos docentes e discentes participam das
ações promovidas.

7.4 Educação Inclusiva
A Educação Inclusiva é atualmente um dos maiores desafios do sistema educacional. Na perspectiva de
enfrentar esse desafio, e contribuir para a educação inclusiva, os PPCs da IES e a sua infraestrutura física
visam atender ao disposto no marco legal vigente, destacando-se o Dec. 5296/2004, de 02/12/2012; Art.
4º do Decreto 3298, de 20 de dezembro de 1999; Art. 5º do Decreto 3296; Declaração de Salamanca;
Constituição Brasileira; e o Decreto nº 5.626/2005, que regulamenta a Lei nº. 10.436, de 24 de abril de
2002, que dispõe sobre o Ensino da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).
A IES orienta-se na direção de que haja investimento na promoção da acessibilidade dos PNEs, como por
exemplo, as que apresentam mobilidade reduzida, visando cumprir integralmente a Lei 10.098/00 e
oferecer a acessibilidade para essas pessoas.
Assim, a Estácio FMJ implantou as seguintes ações:
 Construção de passarelas para acesso ao campus;
 Disponibilização do DOSVOX nos computadores da Biblioteca;
 Disponibilização de impressão de provas em formato ampliado para alunos com limitações
visuais;
 Disponibilização de piso tátil ao longo do campus;
 Instalação de placas em Braile para facilitar acesso aos portadores de deficiências visuais;
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 Disponibilização de barras de apoio ao longo das passarelas do campus;
 Adaptação de banheiros para acesso aos cadeirantes;
 Disponibilização de vaga privativa para cadeirantes.
Preocupada em adaptar-se às normas e princípios que garantem os direitos do aluno com necessidades
educacionais especiais e, sobretudo, em estabelecer uma política institucional, a IES busca aprimorar
ações para manter a qualidade de ensino para todos os seus alunos e, especificamente, assegurar, aos
alunos com necessidades educacionais especiais, as condições necessárias para o seu pleno aprendizado
e sua permanência na IES, através de uma prática pedagógica voltada para a aprendizagem desses
alunos.
Para garantir a acessibilidade nas comunicações pedagógica e atitudinal, a IES está atenta à necessidade
da remoção das barreiras nas comunicações (Lei nº 10.098/2000), a ajudas técnicas necessárias que
permitam o acesso às atividades escolares e administrativas em igualdade de condições com as demais
pessoas.
Nesse sentido, a Estácio FMJ desenvolve as seguintes ações:
 Aulas de reforço como apoio ao discente com dificuldades pedagógicas ao longo do curso;
 Núcleo de Apoio Psicopedagógico para apoio ao discente com baixo rendimento acadêmico e
para os demais que sintam a necessidade ou que esta seja detectada por membros do corpo
docente de cada curso;
 Aulas de nivelamento como estratégia para redução do impacto causado pelas possíveis
deficiências oriundas do ensino médio ou do tempo de afastamento dos estudos;
 Disponibilização de aulas virtuais como outra estratégia de reforço para os estudos
A Instituição está atenta ainda para as normas quanto ao tratamento a ser dispensado a professores,
alunos, servidores e empregados com deficiência. Destacamos ainda que a IES se compromete a, no
caso de vir a ser solicitada e até que o aluno com deficiência auditiva conclua o curso:
e) Propiciar intérprete de Sinais/Língua Portuguesa, especialmente quando da realização e revisão
de provas;
f) Adotar flexibilidade na correção de provas escritas;
g) Estimular o aprendizado da Língua Portuguesa;
h) Proporcionar aos professores acesso à literatura e informações sobre a especificidade linguística
do aluno com deficiência auditiva.
Importante ainda é instruir professores e funcionários para que possam estar preparados para receber e
lidar com os portadores de deficiência visual e/ou auditiva que necessitam de cuidados específicos.
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Destaca-se a inclusão, nas matrizes curriculares dos Cursos, da disciplina Tópicos em Libras: Surdez e
Inclusão.

7.4.1 Atendimento Psicopedagógico

Este serviço é realizado por profissional especialista na área e tem como missão a promoção do bemestar e o desenvolvimento integral do discente, condição essencial aos processos de aprendizagem e ao
sucesso acadêmico, pessoal e profissional. O atendimento deve ser realizado mediante procura
espontânea do acadêmico que se sinta necessitado de apoio, ou incentivado pelo docente orientador,
em função dos mais diversos fatores, ou seja: dificuldade de aprendizagem, aprender a lidar com a
ansiedade antes do momento de avaliação da aprendizagem, dificuldade de relacionamento com os
pares, professores, coordenadores e familiares, problemas de isolamento social.
O Serviço de Apoio Psicopedagógico ao discente tem os seguintes objetivos:
d. Prestar apoio psicopedagógico de ordem acadêmica, social e pessoal ao corpo discente;
e. Auxiliar o acadêmico na descoberta de si e do outro na direção da melhoria de suas
relações interpessoais;
f. Proporcionar atendimento psicológico ao discente objetivando a busca do seu bem-estar.
Destaca-se, ainda, as matrizes curriculares dos cursos da Instituição contemplam a disciplina de LIBRAS.
As matrizes curriculares dos novos Cursos de Graduação a serem oferecidos pela IES também serão
elaboradas tendo como referência essa orientação.
Para melhor atender aos alunos necessidades especiais - físicas, pedagógicas, atitudinais ou com
mobilidade reduzida - a IES elaborou o documento “Política Institucional de Acessibilidade para Inclusão
de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais nos Cursos Superiores” no qual estão descritas as
ações previstas para o atendimento do aluno.

7.5 Inclusão social e desenvolvimento econômico e social
Ainda, consolidando a responsabilidade social da IES, considerada especialmente no que se refere à sua
contribuição em relação à inclusão social e desenvolvimento econômico e social, diretrizes, programas
(como o FIES) e parcerias diversas são implementadas, tais como: Educa Mais Brasil e o Quero Bolsa.
A IES adere também ao PROUNI, que tem como finalidade a concessão de bolsas de estudo integrais e
parciais em cursos de Graduação e sequenciais de formação específica, em instituições de ensino
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superior privadas. Os candidatos são selecionados pelas notas obtidas no Exame Nacional do Ensino
Médio (ENEM), conjugando-se, desse modo, inclusão à qualidade e ao mérito dos estudantes com
melhores desempenhos acadêmicos.
A IES ainda constitui um programa de bolsas para funcionários e dependentes nos cursos de graduação
e outras bolsas para docentes e dependentes dos docentes, tais como:
 Bolsa ação acadêmica;
 Bolsa Amigo indica Estácio;
 Bolsa comercial;
 Bolsa dependente – professor;
 Bolsa direção
 Bolsa ENEM
 Bolsa ensino médio público;
 Bolsa Ensino Médio;
 Bolsa estagiário;
 Bolsa família
 Bolsa funcionário administrativo;
 Bolsa maturidade 35 a 39 anos;
 Bolsa maturidade 40 a 49 anos;
 Bolsa parceria
 Bolsa parceria complementar
 Bolsa reabertura;
 Bolsa segunda graduação egresso;
 Bolsa segunda graduação;
 Bolsa transferência externa;
Nos cursos de Pós-graduação, tanto para docentes como para os técnico-administrativos, há a oferta de
bolsas, seja na modalidade presencial ou à distância.
 Sou mais você na Estácio;
 Bolsa colaborador;
 Bolsa egresso;
 Bolsa Maior Coeficiente de Rendimento
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7.6 A Responsabilidade Social e as ações afirmativas de defesa e promoção dos
direitos humanos e igualdade étnico-racial
No final do século XX e início do século XXI, o Brasil revela avanços na implementação da democracia e
na superação das desigualdades sociais e raciais. Este papel democrático é adotado na educação formal
e passa a ser uma das prioridades das instituições públicas e privadas de ensino, por meio da execução
de ações, projetos, práticas, novos desenhos curriculares e novas posturas pedagógicas. O objetivo é
atender ao preceito legal da educação como um direito social e incluir nesse o direito às diversidades:
ambiental, étnico-racial e humana.
Neste contexto, algumas questões de natureza étnico-raciais se materializam em legislações, conforme
a Lei nº 10.639/03, que estabelece a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileiras e
africanas nas escolas públicas e privadas; o Parecer do CNE/CP 03/2004 que aprovou as Diretrizes
Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura
Afro-Brasileiras e Africanas, e a Resolução CNE/CP 01/2004 em seu parágrafo 10 afirma que:
“As Instituições de Ensino Superior incluirão nos conteúdos de disciplinas e atividades curriculares dos
cursos que ministram, a Educação das Relações Étnico-Raciais, bem como o tratamento de questões e
temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes”. Nessa direção, as matrizes curriculares dos Cursos
da IES contemplam disciplinas como: História dos Povos Indígenas e Afrodescendentes e Filosofia, Ética
e Cidadania.
Outro desafio atualmente apresentado são as necessidades de operacionalizar ações afirmativas de
defesa e promoção dos direitos humanos. A Resolução n0 1, de 30 de maio de 2012, estabelece as
Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. No Art. 60 afirma que: “A Educação em
Direitos Humanos, de modo transversal, deverá ser considerada na construção dos Projetos PolíticoPedagógicos (PPP); dos Regimentos Escolares; dos Planos de Desenvolvimento Institucionais (PDI); dos
Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) das Instituições de Educação Superior; dos materiais didáticos e
pedagógicos; do modelo de ensino, pesquisa e extensão; de gestão, bem como dos diferentes processos
de avaliação.”
No seu art. 7º, assegura que a inserção dos conhecimentos concernentes à Educação em Direitos
Humanos, na organização dos currículos da Educação Básica e da Educação Superior poderá ocorrer das
seguintes formas: I - pela transversalidade, por meio de temas relacionados aos Direitos Humanos e
tratados interdisciplinarmente; II - como um conteúdo específico de uma das disciplinas já existentes no
currículo escolar e III - de maneira mista, ou seja, combinando transversalidade e disciplinaridade.
Em seu parágrafo único, afirma que “Outras formas de inserção da Educação em Direitos Humanos
poderão ainda ser admitidas na organização curricular das instituições educativas desde que observadas
as especificidades dos níveis e modalidades da Educação Nacional”.
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No Art. 80, “A Educação em Direitos Humanos deverá orientar a formação inicial e continuada de todos
(as) os (as) profissionais da educação, sendo componente curricular obrigatório nos cursos destinados a
esses profissionais”.
No Art. 90, “A Educação em Direitos Humanos deverá estar presente na formação inicial e continuada de
todos (as) os (as) profissionais das diferentes áreas do conhecimento”; e, no Art. 12 afirma que “As
Instituições de Educação Superior estimularão ações de extensão voltadas para a promoção de Direitos
Humanos, em diálogo com os segmentos sociais em situação de exclusão social e violação de direitos,
assim como com os movimentos sociais e a gestão pública”.
Nessa direção, uma boa parte dos cursos da IES já contempla, em sua matriz curricular, a disciplina
Direitos Humanos, visando fortalecer cada vez mais essa temática.

7. 7 Novos programas de Responsabilidade Social














Ação Social: Cadastro do REDOME (Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea)
Ação Social: Doação de Sangue em parceria com o HEMOCE
Ação Farma: ação social prestada a transeuntes por alunos do curso de farmácia.
Campanha de arrecadação de ração para cães e gatos
Ações socioassistenciais: doações de leite, gêneros alimentícios e produtos de limpeza a
instituições de apoio as crianças com câncer e idosos institucionalizados
Campanha de responsabilidade social da IES particulares
Dia E
Ação Social: Trabalho e saúde
Ação social: desenvolvimento infantil neurológico
Ação social: Uso racional da água
Vivendo com três 21
Aconselhamento genético
Estudo cromossômico de pacientes com suspeita de doenças genéticas



Educando para prevenir: a microbiologia médica promovendo à saúde na comunidade
caririense



Núcleo de transplante hepático experimental - bases da cirurgia




Combate ao tabagismo na estratégia de saúde da família
Incentivo ao aleitamento materno



Assistência ao idoso institucionalizado



Prevenção em queda de idosos
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Combate ao câncer de mama no hospital maternidade são Vicente de Paulo

8. COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE: estratégias e meios
A Estácio FMJ mantem canais de comunicação, como uma das formas de viabilizar sua missão
institucional, representada pela busca em formar profissionais capacitados e atualizados e participar
ativamente do processo de melhoria de vida da população. Portanto, considera-se necessário um
permanente diálogo com a comunidade acadêmica e com o público em geral.
Para garantir a precisão e a agilidade das informações, a comunicação será dividida em interna e
externa, pois assim a IES atenderá, de maneira mais eficiente, os diferentes públicos, em suas
peculiaridades.

8.1 Comunicação com o público interno
A comunicação interna ocorre a partir da percepção dos públicos e suas diferentes necessidades de
informação. Diante da diversidade de públicos estarão definidos os canais de comunicação específicos
para atender às demandas de informação, privilegiando as mídias digitais por considerar o meio mais
eficaz fazendo a informação chegar de forma instantânea e segmentada para seus públicos.
O objetivo da Comunicação Interna é estabelecer e cristalizar, como prática permanente, o diálogo
entre empresa e seu corpo de colaboradores (docentes e técnico-administrativos), bem como entre a
IES e seu corpo discente.
Os Benefícios Operacionais da Comunicação Interna são:
- Alinhamento da Informação disponível na IES;
- Entendimento dos funcionários sobre o seu papel no fluxo de informações da Instituição;
- Aumento do nível de conhecimento e comprometimento dos colaboradores em relação aos
objetivos da Instituição;
- Melhoria dos setores que mantém contato com alunos e clientes em potencial.
Serão atribuições do setor responsável pela Comunicação Interna:
- Promover a clareza nos processos de comunicação;
- Apontar soluções que resultem na eficiência da comunicação;
- Apontar fontes de informação acessíveis aos funcionários, alunos e professores;
- Monitorar os resultados;
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Liderar e articular ações integradas com os demais setores de comunicação da Estácio FMJ
visando otimizar resultados;
Apoiar setores e projetos da IES com o objetivo de promover seus produtos e serviços
internamente;
Conduzir a informação de forma adequada, por canais adequados, para públicos adequados.

A Comunicação interna da Estácio FMJ ocorre por meio dos seguintes canais:
O site da IES – http://portal.estacio.br/home/
Intranet – portal interno contendo informações e notícias de interesse de funcionários da Instituição.
Todos os funcionários poderão disponibilizar informações, procedimentos e normas do seu setor e suas
atividades na Intranet. É o canal oficial de informações para o alinhamento e atualização das
informações institucionais, com agilidade no fluxo comunicacional. É um ambiente participativo e
colaborativo.
Painel do Professor – portal, no site institucional, com informações e notícias de interesse dos
professores da IES. O site será atualizado diariamente e o acesso poderá ser feito da residência do
professor.
Campus Virtual – site com serviços e notícias de interesse dos alunos, com informações disponibilizadas,
por turno e turma.
Murais Internos – espaços destinados à publicação de avisos e informações diversas, de forma
impressa.
Sistema de Informações Acadêmicas (SIA) – sistema que disponibiliza informações acadêmicas e
administrativas aos alunos, professores e corpo técnico-administrativo. Por meio dele, a comunidade
interna tem acesso às informações de acordo com seu curso e período, desde aquelas referentes à
Secretaria até as oportunidades de estágio. O SIA permite uma base de dados, bem como a integração
de informações gerais da IES. Aos acadêmicos, estão disponíveis os serviços de Biblioteca Virtual,
Secretaria Virtual (serviços de Requerimentos on line), notas e frequência; Calendário Acadêmico, Vagas
para Estágios e Empregos, dentre outras. Aos professores, é dado o acesso às pautas para lançamento
de frequência e notas, Biblioteca Virtual, lançamento de conteúdo, quadro de horário. Para os gestores
e colaboradores, o SIA permite o acesso por meio da matrícula, aos links da área a qual é responsável,
desta forma quem atua com a área financeira apenas possui acesso a esta, e assim por diante.
Conecta - rede social corporativa é o principal canal de comunicação interativo da Instituição, que
aproveita a usabilidade da plataforma de redes sociais e a familiaridade do usuário para promover o
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compartilhamento e a colaboração entre os colaboradores. Este canal visa consolidar as informações
por meio de comunidades ou grupos de interesse, trazendo transparência na comunicação e nos
relacionamentos profissional. Outra característica deste canal é a integração dos colaboradores
administrativos e corpo docente, a agilidade nas respostas e descentralização da informação. Os
professores e colaboradores contarão também com e-mails institucionais.
Gestão à Vista - consiste na divulgação de quadros e displays (físicos e eletrônicos) com os resultados
das diversas áreas da Instituição. A comunicação dos resultados dos setores da IES, através da Gestão à
Vista, busca alinhar todas as áreas e funcionários com os mesmos objetivos, dando maior transparência
para as metas institucionais, apresentando a evolução dos resultados efetivos alcançados no período,
as ações que estão sendo tomadas e a parcela de contribuição de cada área para atingir as metas e
objetivos da IES.
Adpweb é um sistema administrado pelo RH da instituição que além de administrar as atividades
relacionadas à folha de pagamentos, permite um contato direto com todos os colaboradores,
administrativos e docente, ativos através de e-mails.
Para facilitar a comunicação do corpo docente, a IES conta, ainda, com o Sistema de Gestão do
Conhecimento - SGC, cujo objetivo é o debate e a troca de informações acadêmicas de forma
colaborativa entre os diversos professores e coordenadores da Estácio. O SGC tem por objetivo a
construção coletiva do ensino. O conteúdo deste ambiente engloba informações sobre o projeto
pedagógico de cada curso, além dos planos de ensino e de aula das disciplinas, atividades estruturadas e
metodologias específicas. Ao acessar uma determinada disciplina existente, o Sistema exibe: plano de
ensino; plano de aula; atividades estruturadas; metodologia específica; fórum; anexos; ocorrências e
perfil de acesso desta disciplina. Essa participação coletiva é realizada através da participação de todos
os docentes nos fóruns promovidos no SGC. Esses fóruns de discussão se propõem à troca de ideias,
aprimoramento e discussões, no sentido de promover a atualização e o aprimoramento do ensino de
forma coletiva, assegurando a participação de todo corpo docente da IES na construção dos conteúdos
que serão ministrados, nas matrizes dos cursos, nas atividades propostas etc.
O aluno conta ainda com o acesso tecnológico a ferramentas de comunicação da web, tais como:
Plataforma “Aluno on-line”.
SAVA – Sala de Aula Virtual de Aprendizagem - novo ambiente de aula virtual, mais intuitiva e amigável
e novas funcionalidades como: Roteiro de estudo; Integração com o BDQ para alunos e docentes; Chat
individual entre aluno-aluno e aluno-docente, com a possibilidade de troca de arquivos em tempo real;
Acesso direto ao livro didático e ao conteúdo online das disciplinas; Repositório de objetos de
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aprendizagem; Calendário Acadêmico; Quadro de horários de aulas; notícias; Relatórios docentes;
Integração com o Facebook.

8.2 Comunicação com o público externo
A Estácio FMJ mantem e ampliará canais de comunicação, como uma das formas de viabilizar sua
missão institucional, representada pela busca em formar profissionais capacitados e atualizados e
participar ativamente do processo de melhoria de vida da população. Portanto, a IES considera
necessário um permanente diálogo com a comunidade na qual está inserida.
Diferentemente do público interno, que é mais restrito, de fácil delimitação e identificação de
interesses, o público externo da IES é amplo e heterogêneo. De uma maneira geral, é possível apontar
os seguintes subgrupos:
- Estudantes do Ensino Médio e trabalhadores, que buscam graduação tradicional ou profissional;
- Alunos graduados em busca de outra Graduação – Tradicional ou Tecnológica e Pós-graduação;
- Alunos diversos, que buscam cursos de extensão;
- Empresários;
- Órgãos Governamentais;
- Alunos e docentes, que acessam o sistema acadêmico através do site;
- Imprensa, que busca informações sobre as atividades da IES; e
- Comunidade em geral.
A comunicação com o público externo é feita com o cuidado de garantir informações precisas e
transparentes. A divulgação dos serviços à comunidade se dará por intermédio dos meios de
comunicação, de modo tradicional, utilizando mídia impressa (jornais, revistas, catálogos, entre outras),
rádio e TV. Deve-se agregar a isso a divulgação por meio da internet, notadamente mais ágil e com
maior potencial para alcançar o público jovem.
Destaca-se, ainda, o site institucional, http://portal.estacio.br/home/, que apresenta:
- Informações sobre a localização da IES;
- Documentos oficiais da IES, como o Regimento.
- A estrutura organizacional da IES;
- OS PPCs dos Cursos de Graduação e informações sobre os cursos de Pós-graduação ofertados;
- Informações sobre oportunidades de Estágios e Empregos
- Áreas de Pesquisa, Extensão, Responsabilidade Social, Sustentabilidade, Monitoria, Atividades
Complementares
- Hot sites para a divulgação de eventos e promoções,
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- Informações sobre a CPA – Comissão Própria de Avaliação, resultados das avaliações internas e o
Relatório Anual de Autoavaliação
- Editais, notícias e ainda uma comunicação direta através do sistema de Ouvidoria e “Fale
Conosco”.
- Informações sobre a Estácio.
Ao focar o público externo, a IES procura:
a) Posicionar a marca da IES no mercado de ensino superior, frente aos diferentes públicos de
interesse, ressaltando seus valores, sua gestão eficiente e qualidade de ensino; e
b) Desenvolver um processo comunicativo com a sociedade, por meio de métodos diretos e
indiretos, visando munir o público externo com informações sobre os parâmetros legais e as
regulamentações que regem a vida institucional, bem como as atividades e iniciativas realizadas
pela instituição.
Os principais meios de comunicação da IES com o público externo são: Anúncios em geral (mídias
impressas, internet, rádio e TV). A escolha do veículo de comunicação será feita de forma estratégica,
levando sempre em consideração o perfil deste em relação ao público-alvo e a circulação que melhor se
adequar ao produto.

8.2.1. Parcerias com a Comunidade

Outra forma de comunicação com o público externo ocorre por meio das Parcerias com a Comunidade.
A IES, através do seu corpo diretor, estabelece parcerias com instituições públicas e privadas, com vistas
ao desenvolvimento de suas atividades, tais como: estágio profissional dos estudantes, ações de
responsabilidade social, e para o desenvolvimento do tripé Ensino, Pesquisa/Educação Investigativa e
Extensão. A relação com as instituições e empresas se dá através de diversos projetos e atividades
expressos em convênios com foco no desenvolvimento educacional. Como exemplo, podemos citar o
Programa de Estágios e Empregos que tem a finalidade de encontrar oportunidades de estágios e
empregos, em empresas de todo país.
Para desenvolver ações de inserção dos acadêmicos e graduados no mercado de trabalho e promover a
ampliação da sua empregabilidade, a IES conta com a Central de Estágios e Empregos que executará
suas ações pautadas na Política de Estágios e Empregos da IES, oferecendo atendimento Virtual e
Presencial por meio do:
-

Portal de Vagas de Estágios e Empregos – por meio de um sistema informatizado, a Central mantem
uma parceria com empresas para a oferta e divulgação de vagas. Encaminhará os candidatos,
legaliza e acompanha o desenvolvimento dos estágios, como determina a Lei 11.788 de 25 de
setembro de 2008. Estes serviços são prestados gratuitamente. O sistema é seletivo. As vagas são
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previamente definidas por curso, unidade, coeficiente de rendimento, período, sexo e data de
formatura. Apenas candidatos que atendam ao perfil solicitado pela empresa serão encaminhados.
Espaço Estágio Emprego – E3 – Trata-se de um espaço exclusivo para alunos e futuros graduados da
IES para o atendimento presencial, com orientação de carreira e encaminhamento ao mercado de
trabalho, por meio de parceria entre agências de integração e empresas empregadoras. Está
previsto que, por meio de um rodízio presencial semanal, agências e empresas divulgarão suas
vagas, oferecendo sempre uma programação, como palestras e oficinas, voltadas ao tema da
empregabilidade. Além do contato com os empregadores, os estudantes terão acesso a uma equipe,
que realiza orientação de carreira, dando dicas de como elaborar um bom currículo e de como
potencializar as suas qualidades numa entrevista ou processo seletivo. O E3 é um ambiente
empresarial moderno onde os alunos tem a oportunidade de interagir e conhecer as melhores
chances para incrementar a sua carreira profissional por meio da aproximação Empresa-Escola,
receber orientação para o desenvolvimento profissional ampliando as suas possibilidades de
inserção no mercado de trabalho. Com atendimento presencial, personalizado e gratuito, o E3 está
também implantado na IES para que todos os acadêmicos tenham acesso aos serviços oferecidos.

8.3. Ouvidoria
A Ouvidoria é um canal para receber críticas, elogios, sugestões e denúncias da comunidade interna e
externa. Seu objetivo é o de estreitar os vínculos da IES com a comunidade interna e externa,
estabelecendo diálogos e atuando no aprimoramento dos serviços prestados, bem como na prevenção
de conflitos. É um serviço disponibilizado à comunidade interna e externa com atribuições de ouvir,
encaminhar e acompanhar críticas e sugestões; funcionará em local próprio, com pessoal especializado
para o trabalho a ser realizado dentro dos padrões de qualidade estabelecidos pela sua regulamentação.
São objetivos da Ouvidoria:
a) Atuar como canal de comunicação entre os usuários dos serviços prestados pela IES e os diversos
segmentos de gestão administrativa, acadêmica e financeira da IES;
b) Contribuir para a solução de problemas administrativos, acadêmicos e financeiros, oferecendo à
comunidade acadêmica informações e orientações sobre a legislação e as normas internas
vigentes;
c) Estabelecer processo contínuo e dinâmico de interação entre os discentes, os docentes, a gestão
administrativa e acadêmica e a sociedade em que se insere a IES;
d) Contribuir para a melhoria dos serviços prestados pela IES, por meio de permanente
acompanhamento da atuação e dos procedimentos dos diversos segmentos de gestão,
identificando as falhas e os pontos fracos da atuação institucional e indicando as ações e as
alternativas retificadoras desses procedimentos;
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e) Agir de modo proativo em relação a atos e procedimentos administrativos e/ou acadêmicos que
se mostrem incompatíveis com o direito do usuário à informação e com a qualidade na
prestação dos serviços.
No Portal da Ouvidoria, as demandas podem ser criadas através
http://portal.estacio.br/ouvidoria.aspx, e estão disponibilizadas das seguintes formas:
- Denúncias
- Insatisfações
- Elogios

do

link

Relacionamento com a IES:
A Ouvidoria Central de Alunos trata os relatos recebidos das seguintes formas:
- Insatisfações – quando as solicitações não forem atendidas de forma satisfatória, pelos canais de
atendimentos anteriores.
- Denúncias – quando identificadas desvio de conduta de colaboradores administrativos e
-

professores, no ambiente acadêmico, e o descumprimento do Regimento Interno.
Elogios – quando os alunos quiserem reconhecer a dedicação ou o destaque de um professor ou
de um atendimento que tenha superado as expectativas.

O fluxo do tratamento dos relatos é realizado, conforme a seguir:
-

-

-

-

Análise - A Ouvidoria analisa o teor do relato o e verifica se há necessidade de preservar o sigilo
dos dados do manifestante além de identificar para qual área/unidade será encaminhada.
Também é verificada a necessidade de solicitar complementação ao aluno, pois relatos com
informações insuficientes podem dificultar todo o processo até impossibilitar a resolução do
mesmo.
Encaminhamento - Para apuração dos fatos expostos nos relatos, os mesmos são encaminhados
para os gestores das unidades, gerentes acadêmicos de núcleo, secretários adjuntos e em alguns
casos, também serão encaminhados para ciência da direção do núcleo.
Acompanhamento - A Ouvidoria acompanhará todo o trâmite do relato na área responsável,
zelando para que a resposta seja célere. Caso a resposta não seja satisfatória, a Ouvidoria
buscará mais esclarecimentos, elencando expressamente os pontos que deverão ser revistos.
Encerramento - O relato será encerrado somente mediante a uma resposta satisfatória. Ressaltese que a resposta satisfatória não significa necessariamente atendimento ao pleito do aluno, mas
sim uma resposta esclarecedora, fundamentada e completa.

O prazo para resposta é de até 10 (dez) dias úteis, com exceção dos casos de desvio de conduta de
docentes e colaboradores, que podem chegar até 20 dias úteis.
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A principal atividade institucional da Ouvidoria é acolher os relatos de alunos, ex-alunos, responsáveis
por alunos, candidatos e demais públicos, que não foram solucionados por outros canais de
atendimentos. Possui caráter mediador, pedagógico e estratégico:
- Mediador - busca soluções para os relatos que lhe são dirigidos, analisando de maneira clara e
transparente os fatos, através da posição da IES e do aluno;
- Pedagógica – busca educar o aluno, para que este possa exercer seus direitos e deveres, sempre
pautando pela educação, respeito e hospitalidade, com base no Regimento interno da
Instituição;
- Estratégica - ao analisar os relatos, identifica fragilidades e orienta as diversas áreas da
Instituição, promovendo a melhoria continua dos processos, visando à credibilidade da
Instituição.
Assim, a Ouvidoria visa à recuperação da credibilidade da instituição junto aos seus públicos, o
fortalecimento da imagem institucional, sendo um agente de melhorias e agindo segundo os valores
institucionais.

8.3.1. Funcionamento

Os acessos à Ouvidoria estão disponíveis da seguinte forma:
- Alunos e Ex-alunos: através de requerimento de Ouvidoria no Campus Virtual, menu
Atendimento.
- Candidatos e demais públicos: através do Portal Estácio – página da Ouvidoria.
A Ouvidoria de Alunos recebe os seguintes tipos de relatos:
- Denúncias e insatisfações - sobre solicitações acadêmicas, financeiras, atendimento e
infraestrutura não atendidas nos níveis anteriores, conduta e postura de professores e
colaboradores administrativos não condizentes com o Código de Ética e Conduta, dentre outros.
- Elogios – sobre professores, colaboradores administrativos, atendimento, infraestrutura da IES,
entre outros.
No Sistema de Informações Acadêmicas – SIA, os requerimentos “categoria Ouvidoria”, são classificados
da seguinte forma:
- Elogio sobre a IES
- Elogio sobre Atendimento
- Elogio sobre Professores
- Ouvidoria - Atendimento
- Ouvidoria - Conduta Professor
- Ouvidoria - Conduta Funcionário
- Ouvidoria - Infraestrutura
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Ouvidoria - Processos Acadêmicos
Ouvidoria - Processos Financeiros

9. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL

9.1. Corpo Docente

9.1.1 Composição

A IES conta, atualmente, com 160 professores, conforme quadro a seguir:
TITULAÇÃO E REGIME DE TRABALHO DO CORPO DOCENTE
TITULAÇÃO
Qtd
%
REGIME DE TRABALHO
Doutor
26
16,3% Tempo Integral - TI
Mestre
52
32,5% Tempo Parcial - TP
Especialista
82
51,3% Horista - H
160
TOTAL
100
Total

Qtd
10
108
42
160

%
6,3%
67,5%
26,3%
100

9.1.2 Critérios de seleção e contratação de professores

Para a contratação e substituição de professores, a Instituição adota uma política combinando uma
sólida formação acadêmica (doutores, mestres e especialistas), com comprovada experiência
profissional e docente.
Para a contratação de professores que integram o quadro docente, a Instituição faz a seleção,
observando rigorosamente a qualificação/titulação, por área de conhecimento específico do candidato e
suas respectivas vinculações com os conteúdos programáticos das disciplinas a serem ministradas,
aliada à experiência profissional, tanto no que se refere à docência quanto ao mercado de trabalho. O
processo seletivo se efetiva por meio de Edital, exames de Currículos, Títulos, Prova de Aula e
Entrevista.
Etapas do Processo de Seleção:
1. Triagem - Análise de Currículo Lattes;
2. Aplicação de Testes: (a) Desempenho na sala de aula e (b) Psicológico (se considerado
necessário).
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3. Entrevista de Seleção
4. Exame
5. Admissão.

9.1.3 Admissão e Contratação do Corpo Docente

Segundo as Políticas e Diretrizes de Gestão de Pessoas constantes do Plano de Carreira do Corpo
Docente, a admissão e contratação do docente seguirão os seguintes critérios:
1. A admissão em cargos de provimento efetivo do quadro docente será preferencialmente
precedida por entrevista e avaliação de curriculum, observados os requisitos do cargo e o que for
estabelecido em regulamento da IES.
2. A admissão efetivar-se-á por contrato de trabalho, previsto na Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), no regulamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e em legislação
complementar.
Os contratos de trabalho são feitos por hora-aula, tendo em vista as características das disciplinas e dos
profissionais selecionados. O regime de trabalho dos docentes é o da legislação trabalhista, para
jornadas semanais de 4 a 40 horas de trabalho, por semana, a serem dedicadas às atividades de ensino,
orientação, atendimento de alunos, Pesquisa, Iniciação Científica, Atividades Complementares, Extensão
e também a funções administrativas na Instituição. Como orientação geral, a política acadêmica da
Instituição visa ampliar a carga horária dos professores mais bem titulados e avaliados, de forma a
compor um núcleo de excelência com maior dedicação ao ensino e à gestão. Ao mesmo tempo, busca
aumentar o número de docentes em regime de trabalho de tempo integral e parcial, com o objetivo de
compor um quadro amplo e dedicado não apenas ao ensino, mas também à pesquisa, extensão,
atividades de responsabilidade social e funções administrativas.

9.1.4 Regime de trabalho

A IES conta com docentes trabalhando em 03 (três) tipos de regime de trabalho:
- Regime de Tempo Integral (TI) – Para docentes contratados com 40 horas semanais de trabalho
na Instituição, nelas reservado tempo de pelo menos 20 horas semanal destinado a estudos,
pesquisa, trabalhos de extensão, gestão, planejamento, avaliação e orientação de alunos.
- Regime de Tempo Parcial (TP) – Docentes contratados com 12 ou mais horas semanais de
trabalho na mesma instituição, nelas reservado pelo menos 25% do tempo para estudos,
planejamento, avaliação e orientação de alunos.
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-

Regime Horista (H) – Docentes contratados pela instituição exclusivamente para ministrar horasaula, independentemente da carga horária contratada ou que não se enquadrem outros regimes
de trabalho acima definidos.

9.1.5 Procedimentos de substituição eventual de professores:

Na Estácio FMJ, a contração de professores visitantes ou substitutos, para as substituições eventuais dos
professores do quadro regular, é realizada para atender à necessidade temporária e excepcional, por
tempo determinado, isto é, por meio do Processo Seletivo Simplificado. O candidato inscrito no
Processo de Seleção apresentará todos os documentos exigidos e aguardará o resultado. Uma banca
designada exclusivamente para o processo seletivo simplificado avaliará o “Curriculum Vitae” da
Plataforma Lattes do candidato, examinará todos os comprovantes e divulgará o resultado.

9.1.6 Política de Afastamento/Demissão

Além dos casos previstos na legislação trabalhista, pode ocorrer o afastamento do ocupante de cargo
docente, com direitos e vantagens estabelecidos no Regulamento, para: (i) Aperfeiçoar-se em
programas de doutorado, mestrado, especialização, aperfeiçoamento ou atualização, em nível de pósgraduação ou comparecer a congressos e reuniões, relacionados à sua atividade técnica ou docente na
IES; (ii) Exercer cargos na estrutura administrativa Instituição; e (iii) Licença médica.
O pedido de afastamento deverá ser encaminhado por meio do Coordenador de Curso competente, em
requerimento dirigido ao Diretor Geral, com a exposição de motivos e a programação a que se destina.

9.1.7 Cronograma de expansão do corpo docente:

9.1.7.1 Expansão do Corpo Docente quanto à TITULAÇÃO:

De acordo com a evolução da Instituição, com base nas suas metas institucionais, a IES prevê a seguinte
expansão do quadro docente quanto à Titulação, conforme a seguir:

2016

2017

2018

2019

2020
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TITULAÇÃO

QTD

Especialistas

82

0%

82

Mestres

52

Doutores

26

TOTAL

%

160

%

QTD

%

QTD

%

QTD

%

3,6%

85,0

3,6%

88,0

3,4%

91,0

0,0%

0%

52 19,2%

62,0

9,7%

68,0

8,9%

74,0

0,0%

0%

26 42,4%

37,0

8,0%

40,0

7,5%

43,0

0,0%

184

-

196

-

208

-

-

QTD

160

-

9.1.7.2 Expansão do Corpo Docente quanto ao REGIME DE TRABALHO

De acordo com a evolução da Instituição, com base nas suas metas institucionais, a IES prevê a seguinte
expansão do quadro docente no que tange ao Regime de Trabalho, conforme quadro a seguir:
2016
Regime de
Trabalho
Horistas
Tempo
Parcial - TP
Tempo
Integral - TI
TOTAL

QTD

2017
%

QTD

2018
%

QTD

2019

%

QTD

42 30,0%

55 0,0%

55

8,0%

59

108 10,0%

119 0,0%

119

6,0%

126

10 10,0%

11

10
160

0,0%
-

10 0,0%
183

-

183

-

196

2020
%

QTD

%

6,9%

63,0

0,0%

5,6% 133,0

0,0%

9,0%

0,0%

-

12,0
208

-

9.1.8 Políticas de Qualificação Docente

A Estácio FMJ desenvolve o processo de capacitação de seus professores, por meio do Programa de
Incentivo à Qualidade Docente – PIQ, executado pela EDUCARE – Universidade Corporativa da Estácio.
O PIQ foi idealizado para responder aos desafios da transformação que ocorre nos sistemas
educacionais e, em especial no ensino superior. Frente a estes desafios, o papel do professor tem que
evoluir. Afinal, espera‐se dele, fundamentalmente, que seja capaz de organizar, executar e avaliar
situações de aprendizagem, com foco no aluno, que atendam os diversos perfis profissionais
estabelecidos pela legislação de ensino brasileira, abandonando a ideia de que sua tarefa está adstrita à
mera transmissão de informações, bastando, então, o conhecimento de um conteúdo específico e de
certos procedimentos de ensino. O PIQ que congrega diferentes ações, dentre as quais destacamos
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aquelas voltadas para o aprimoramento acadêmico, na perspectiva da formação continuada, e as
voltadas para a titulação acadêmica.
Nos últimos dois anos, participaram do PIQ 78 professores da IES
Programa de Incentivo à Qualificação Docente - PIQ

Apresentação
Ao longo da história, a visão que se teve sobre os processos de ensino‐aprendizagem e, como
consequência, a explicação do que ocorre na sala de aula, bem como nos outros âmbitos do
conhecimento, evoluiu de visões e explicações simples para a compreensão e aceitação da
extraordinária complexidade do ensino, que passam a exigir, cada vez mais, uma reflexão sobre a
realidade circundante, igualmente complexa. Embora atenta às mudanças que ocorrem na sociedade,
bem como na célere mudança nos meios de produção técnico‐científica, a formação do professor não
tem sido capaz de acompanhar este processo, dificultando a transposição para o ambiente da sala de
aula das inovações próprias da modernidade.
Para responder aos desafios da transformação que ocorrem nos sistemas educacionais e, em especial no
ensino superior, o papel do professor deve também evoluir. Espera‐se dele, fundamentalmente, que
seja capaz de organizar, executar e avaliar situações de aprendizagem, com foco no aluno, que atendam
os diversos perfis profissionais estabelecidos pela legislação de ensino brasileira, abandonando a ideia
de que sua tarefa está adstrita à mera transmissão de informações, bastando, então, o conhecimento de
um conteúdo específico e de certos procedimentos de ensino.
O Programa de Incentivo à Qualificação Docente - PIQ, desenvolvido com essa finalidade, congrega
diferentes ações dentre as quais destacamos aquelas voltadas para o aprimoramento acadêmico, na
perspectiva da formação continuada, e as voltadas para a titulação acadêmica:
O PIQ Formação Continuada foi elaborado com o objetivo de propor uma reflexão sobre a prática
docente, isto é partimos de um olhar sobre o cotidiano da sala de aula para chegarmos às raízes do
conhecimento, construindo uma fundamentação teórica de qualidade. Desta forma, organizamos uma
matriz aberta em que são periodicamente incluídos temas ligados à prática pedagógica, tais como:
Planejamento de Ensino, Metodologia e Estratégias de Ensino, Avaliação do Processo
Ensino‐Aprendizagem e Relação Professor aluno, entre outros.
O PIQ Mérito se desdobra em duas ações importantes. A primeira será voltada ao reconhecimento e
incentivo à produção científica, tendo em suas ações o Concurso Nacional Interno de Produção
Científica, Trabalhos de Extensão e Ensaio que premia, anualmente, 70 trabalhos. A segunda será a
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concessão de bolsas para cursos de pós‐graduação stricto sensu, de programas internos e externos, com
o objetivo de estimular a titulação do professor para atender as necessidades das áreas de
conhecimento.
Numa perspectiva de complementaridade integram‐se, também, ao Programa o PIQ Fórum Nacional de
Docentes e o PIQ Remuneração Variável do Docente. O PIQ Fórum é um evento anual que congrega
representantes de todas as IES do Grupo Estácio, em torno de um tema. Nele são realizadas palestras
com profissionais de renome, grupos de trabalhos, além de ações de reconhecimento como a
apresentação de melhores práticas e entrega dos prêmios aos vencedores dos concursos realizados.
Justificativa
Dispomos hoje de um conhecimento e de uma forma de abordar os problemas relacionados à
compreensão dos processos de ensino e aprendizagem extremamente eficazes. Sua aplicação, no
entanto, exige uma mudança no papel do professor, advinda de uma nova percepção da função social
do ensino e das finalidades educativas. É imperiosa a adoção de uma educação voltada à formação
integral da pessoa em todas as suas capacidades, entre elas também as profissionais. A finalidade da
educação é formar pessoas competentes para a vida. É aqui que se entende que, além do “saber”
(conteúdos conceituais), devem constituir conteúdos de aprendizagens as habilidades, as técnicas e as
estratégias, ou seja, o “saber fazer” (habilidades e competências) e a formação em valores, o “saber
ser”, em consonância com os pilares definidos pela UNESCO e que devem sustentar a educação no
século XXI.
Para tanto, se faz necessário repensar o projeto institucional, que abrange, além da sua missão, visão e
valores, as premissas educacionais, o modelo de ensino e as iniciativas institucionais para a
implementação de seu ideário e a capacitação dos docentes. Por acreditarmos que projeto de mudança
envolve “pessoas”, elegemos a formação continuada do professor como uma meta e buscamos criar um
programa que refletisse seus resultados na sala de aula, pois seus impactos se refletem na formação de
nossos alunos. Tendo como pressuposto que ensinar implica dominar habilidades, técnicas e estratégias
de ensino, isto é o domínio de determinados procedimentos capazes de assegurar os resultados
pretendidos, temos a certeza de que não é suficiente o conhecimento teórico sobre estes processos.
Para isto, é preciso que a formação dos professores esteja estreitamente relacionada à prática real da
sala de aula, em um processo sistemático, no qual se conjuguem a utilização de modelos de ensino, a
fundamentação sobre suas características, a análise de seu funcionamento, a sua revisão e a sua
adequação às características do contexto, dos alunos e do próprio professor.
A escola de hoje requer um professor mais crítico, criativo e reflexivo. Um profissional consciente de seu
papel, capaz de orientar o desenvolvimento integral do aluno, estimular as múltiplas linguagens e
inteligências, respeitar a diversidade cultural e perceber que o conhecimento se dá de forma não linear.
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Assim, a preocupação com a formação permanente do docente justifica a criação do Programa de
Incentivo à Qualificação Docente que propõe novas maneiras de pensar a prática docente, que fomenta
a busca pelo conhecimento e pela titulação acadêmica e que visa reconhecer essas ações e práticas
docentes.

Objetivos do Programa de Incentivo à Qualificação Docente- (PIQ):
a) Construir a identidade do docente da IES numa perspectiva de unidade institucional.
b) Divulgar a visão, missão, valores e diretrizes estratégicas da instituição, bem como clarificar e
valorizar o posicionamento dos docentes na estrutura organizacional.
c) Oferecer aos docentes da Instituição cursos de aperfeiçoamento/ atualização nas práticas de ensino e
de integração com o modelo de qualidade de ensino da Estácio, visando à sua formação continuada.
d) Possibilitar, mediante a discussão de alternativas metodológicas, a ruptura da tradição de um ensino
voltado à mera transmissão de conteúdos, a adoção de práticas que tenham como foco a construção
do conhecimento e permitam desenvolver maior interação entre professor e aluno.
e) Criar alternativas que subsidiem a formação Stricto sensu, possibilitando maior qualidade no ensino,
na pesquisa e na extensão e a titulação de professores para atender as diretrizes normativas.
f) Fornecer alternativas para proposta de um Portfólio Docente, no que tange à capacitação,
estabelecendo critérios de acompanhamento e avaliação de desempenho.
g) Subsidiar ações voltadas à promoção e a concessão de carga horária docente.
h) Propiciar aos professores um Programa de Capacitação Docente institucionalizado, estimulando o
autodesenvolvimento, fator indispensável à obtenção do compromisso com a mudança e
aperfeiçoamento constante.
Premissas - Programa de Incentivo à Qualificação Docente- (PIQ)
I. Ser um programa de formação permanente com foco na missão, visão e valores institucionais e
nas diretrizes de ensino.
II. Ser simples, pioneiro, atrativo e agregador ao aperfeiçoamento do corpo docente e à qualidade da
educação oferecida pela IES.
III. Ter como alvo a formação de professores com senso crítico apurado e com maior consciência do
seu papel profissional, capazes de se responsabilizar pelo processo de aprendizagem dos alunos e
com compromisso para as construções e participações, de acordo com os projetos pedagógicos
dos cursos.
IV. Ser contínuo, flexível e ter indicadores para a mensuração de seus resultados.
V. Fornecer indicadores para tomada de decisões gerenciais no que tange ao corpo docente.
Metas - Programa de Incentivo à Qualificação Docente- (PIQ)
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1. Qualificar de forma permanente os docentes da Instituição, de modo a garantir um quadro
funcional adequadamente titulado e atualizado quanto às novas tendências educacionais.
2. Promover ações de reconhecimento que estimulem a produção científica docente.
3. Divulgar as melhores práticas pedagógicas, propiciando a troca de experiência.
4. Oferecer semestralmente, os módulos ‘PIQ Formação Continuada’ a todos os professores que
atuam nos cursos de Graduação, Graduação Tecnológica e Pós-graduação com, no mínimo, 80 vagas
por módulo.
5. Tornar obrigatório para todos os docentes admitidos sua participação no PIQ de modo que, ao final
do seu primeiro ano de contratação, ele tenha cursado, pelo menos, um módulo oferecido.
6. Criar o Portfólio Docente a partir de indicadores oferecidos pelo programa de forma a subsidiar o
gerenciamento do Corpo Docente no que tange à promoção, concessão de carga horária etc.
Módulos do Programa de Incentivo à Qualificação Docente- (PIQ)
1. Módulos Básicos: Planejamento de Ensino, Metodologia e estratégias de ensino, Avaliação do
processo de ensino-aprendizagem e Relação professor-aluno.
2. Módulos Específicos: Formação do professor on-line; Formação do professor conteudista; Ensino
Superior e Tecnologias da Informação e Comunicação, Metodologia do Caso Concreto; Questão
de prova: um estímulo ao processo de ensino-aprendizagem; Leitura como busca de novos
saberes; Educação e sustentabilidade: uma prática possível; Cuidados com a voz e LIBRAS.
3. Ações Complementares: Programa de Bolsa; Fórum; e Concurso Nacional de Produção Científica,
Ensaios e Projetos de Extensão.
Os Módulos que integram o eixo básico abordam os temas fundamentais para a ação docente. Uma
grande parte desses profissionais não vem de uma formação pedagógica e/ou metodológica. Entram no
ensino superior lecionando suas competências técnicas e intelectuais, necessitando de um olhar
pedagógico frente às necessidades educacionais dos nossos alunos. As discussões propostas em torno
do planejamento visam subsidiar o professor na preparação da sua aula, fornecendo elementos para
que a transposição didática ocorra de forma a atender a realidade de cada grupo de alunos. A
apresentação de metodologias e estratégias de ensino permite que o docente compreenda a
diversidade de formas de abordagem dos conteúdos, ao mesmo tempo em que descortina
possibilidades de interações mediadas pelas novas tecnologias aplicadas à educação. O módulo sobre
Avaliação, por exemplo, traz os pressupostos para a análise do processo de ensino e aprendizagem,
deixando claro a sua amplitude e complexidade, uma vez que transcende a mera aplicação de provas e
atribuição de notas. Por fim, trazemos à tona a discussão das relações que são estabelecidas na sala de
aula e a forma como elas influenciam todo o processo de aprendizagem.
Os Módulos do eixo específico são desdobramentos dos temas básicos, que buscam um
aprofundamento em algumas áreas ou técnicas, como os módulos “Metodologia do Caso Concreto”,
“Ensino Superior e Tecnologias da Informação e Comunicação” e “Leitura como busca de novos
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saberes”, que apresentam os fundamentos teóricos e procedimentos para utilização de outras
metodologias ou procedimentos de ensino. Quase como continuidade da discussão sobre os processos
de avaliação, o módulo “Elaboração de Questões: um estímulo ao processo ensino aprendizagem” tem
seu foco principal na instrumentalização do professor para a elaboração de provas voltadas para a
avaliação de competências e habilidades.
Como dito anteriormente, a matriz do PIQ Formação Continuada é aberta, contemplando temas
relevantes como Educação e Sustentabilidade, orientações para os professores como “Cuidados com a
voz”, e apresentação de projetos institucionais como “Modelo de Ensino Estácio”. Outros assuntos
poderão ser agregados por sugestão dos próprios docentes ou pela equipe que atua no Projeto para que
se mantenha seu princípio de continuidade permanente.
Nos últimos anos, já participaram do PIQ Formação Continuada os seguintes professores da IES:
Adriana Ferreira De Carvalho
Regina Petrola Bastos Rocha
Francisco Antonio Vieira Dos Santos
Helenicy Nogueira Holanda Veras
Patricia Goncalves Pinheiro
Rafael De Carvalho Mendes
Rosangela Frota Ribeiro De Vasconcelos
Sheyla Cristiane Xenofonte De Almeida
Cintia De Lima Garcia
Alessandro Adamo Goncalves Oliveira
Camila Bezerra Nobre
Cicera Rejane Tavares De Oliveira
Isabelle Lima Mendes
Halana Cecilia Vieira Pereira
Janaina Farias Rebouças
Maria do Ceo Filgueiras De Menezes
Anderson Milfont Feitosa De Oliveira

Educação e Sustentabilidade
Educação e Sustentabilidade
Modelo de Ensino
Modelo de Ensino
Modelo de Ensino
Modelo de Ensino
Modelo de Ensino
Modelo de Ensino
Planejamento de Ensino
Modelo de Ensino
Modelo de Ensino
Modelo de Ensino
Modelo de Ensino
Avaliação do Processo Ensino-Aprendizado
Avaliação do Processo Ensino-Aprendizado
Avaliação do Processo Ensino-Aprendizado
Planejamento de Ensino

Metodologia - Programa de Incentivo à Qualificação Docente- (PIQ)
Os procedimentos metodológicos para a implementação das ações propostas pelo PIQ estão alicerçados
nos valores institucionais e guardam a especificidade dos seus objetivos. Para o PIQ Formação
Continuada, dada à necessidade de abrangência nacional, optamos pela metodologia de ensino a
distância. Todos os módulos são oferecidos online, permitindo maior flexibilidade de acesso. Os
conteudistas e tutores são professores da Estácio selecionados pela excelência da sua formação e
exercício profissional. Praticamos assim, o valor “gente ensinando gente”. Enorme cuidado ainda é
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tomado na elaboração do material que envolve uma equipe de designer didático‐instrucional, web
designer, programadores e revisores. A oferta dos módulos é permanente, com entradas a cada
trimestre. As inscrições são realizadas online, pelo Sistema de Informações Acadêmicas – SIA, no limite
das vagas disponibilizadas.
O PIQ Mérito – Concurso Interno de Produção Científica, Ensaio e Projetos de Extensão – ocorre
anualmente. A divulgação, as inscrições e a apresentação dos resultados são feitas pela INTRANET,
tendo no Gestor Acadêmico e Coordenadores de Curso fortes incentivadores. A premiação ocorre
durante a realização do Fórum Anual de Docentes, buscando dar visibilidade aos trabalhos
desenvolvidos. Ao estimular ‘o alto desempenho e o trabalho em equipe’, concretiza-se, mais uma vez,
o valor ‘Gente e Meritocracia’.
O Programa de Bolsas, que também integra o PIQ Mérito, recebe candidatos duas vezes por ano para
concorrerem a bolsas de pós‐graduação stricto sensu. Para o programa interno, os docentes têm
custeados o curso e a despesa de locomoção. Tal investimento é um reconhecimento de que ‘as pessoas
são o nosso maior capital’ e que só atingiremos os resultados almejados com uma equipe qualificada. O
processo de seleção é realizado por uma comissão em que participam os diretores de Gente e Gestão,
Ensino e Operações e está detalhado no Regulamento do Programa.
Já foram contemplados com bolsas de pós‐graduação stricto sensu pelo PIQ Mérito os seguintes
professores da IES:







Cícera Janielly de Matos Cassiano- Mestrado- curso de enfermagem
Edgle Pedro de Souza Filho- Doutorado- Curso de medicina
Helena Parente Vieira- Mestrado- Curso de medicina
Hellen Lucia Cruz Caldas Lins -Doutorado- Curso de medicina
Janaina Farias Rebouças- Mestrado- Curso de enfermagem
Jorge André Cartaxo Peixoto-Doutorado- Curso de medicina

A realização do Fórum Docente – PIQ Fórum – é anual. Os participantes são indicados pelos seus
gestores diretos, processo que envolve Coordenadores de Cursos e Gestores Acadêmicos. Os critérios,
estabelecidos em regulamento próprio, privilegiam os docentes que se destacam por sua prática em sala
de aula. Todos os professores indicados inscrevem suas práticas pedagógicas para serem apresentadas
no evento, após seleção daquelas mais significativas.
O PIQ Remuneração Variável segue o mesmo princípio de reconhecimento. A análise do desempenho é
feita com base na avaliação institucional realizada durante o ano. Além da nota atribuída pelo aluno, são
consideradas as atribuídas pelos Coordenadores de Curso e pelos Gestores Acadêmicos. Do público alvo,
20% recebem um salário variável como bônus, de acordo com os critérios estabelecidos no Programa.
Cabe frisar que ao determinar essas ações com base no valor ‘Gente e Meritocracia’ o objetivo é a
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criação do Portfólio Docente que possibilite fornecer dados para a avaliação do docente. Para tanto é
fundamental o envolvimento de todos os gestores, de diferentes níveis, na implementação do PIQ.
Nos dois últimos anos (2015 e 2014), foram contemplados com a Remuneração Variável os seguintes
professores da IES:
Ano 2014
•
CAMILA BEZERRA NOBRE – Fisioterapia
•
ANDERSON PONTES ARRUDA - Medicina
•
SHEYLA CRISTIANE XENOFONTE DE ALMEIDA - Medicina
•
ANA LUIZA DE AGUIAR ROCHA MARTIN - Farmácia
•
FRANCISCO RODRIGO DE LEMOS CALDAS - Farmácia
•
MARIA ELIZABETH PEREIRA NOBRE - Medicina
•
YANA PAULA COELHO CORREIA SAMPAIO - Medicina
•
CRISTIANE MARINHO UCHOA LOPES - Fisioterapia
•
NATALIA BITU PINTO - Farmácia
•
PABLO ANTONIO MAIA DE FARIAS - Farmácia
•
CLAUDIO GLEIDISTON LIMA DA SILVA - Medicina
•
MARIA DO CEO FILGUEIRAS DE MENEZES - Medicina
•
DAVID NEGRÃO GRANGEIRO - Medicina
•
RODRIGO LUÍS MOUSINHO GOMES - Fisioterapia
•
MARIA JEANNE DE ALENCAR TAVARES - Enfermagem
•
DANIEL LUNA LUCETTI - Farmácia
•
TEREZA ÁGUIDA COSTA DO NASCIMENTO - Fisioterapia
•
ROGERIO SAMPAIO DE OLIVEIRA - Medicina
•
GLAUCE SOCORRO DE BARROS VIANA - Medicina
•
PATRÍCIA GONCALVES PINHEIRO - Farmácia
•
FRANCISCO GILBERTO PINHEIRO RODRIGUES - Medicina
•
LUCIANA DE CARVALHO PÁDUA CARDOSO - Fisioterapia
•
FRANCISCA DE CÁCIA FERNANDES - Medicina
Ano 2015
•
SAVIO SAMUEL FEITOSA MACHADO - Medicina
•
REGINA PETROLA BASTOS ROCHA - Enfermagem
•
CINTIA DE LIMA GARCIA - Enfermagem
•
MARIA DO CEO FILGUEIRAS DE MENEZES - Medicina
•
PABLO ANTONIO MAIA DE FARIAS - Farmácia
•
RODRIGO LUÍS MOUSINHO GOMES - Fisioterapia
•
YANA PAULA COELHO CORREIA SAMPAIO - Medicina
•
NATALIA BITU PINTO - Farmácia
•
CAMILA BEZERRA NOBRE - Fisioterapia
190

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO SILVA - Medicina
PABLO PITA - Medicina
ANDERSON PONTES ARRUDA - Medicina
ANA LUIZA DE AGUIAR ROCHA MARTIN - Farmácia
JOSE MAURICIO PEREIRA LOPES - Medicina
CLOVIS COLARES DE CASTRO FILHO - Medicina
SAMYA DE ARAÚJO NEVES - Medicina
LUCIANA DE CARVALHO PÁDUA CARDOSO - Fisioterapia
ROSANGELA FROTA RIBEIRO DE VASCONCELOS - Fisioterapia
ELAINY FABRÍCIA GALDINO DANTAS - Enfermagem
YÁSKARA AMORIM FILGUEIRA - Fisioterapia
RAFAEL DE CARVALHO MENDES - Farmácia
TEREZA ÁGUIDA COSTA DO NASCIMENTO - Fisioterapia
CLAUDIO GLEIDISTON LIMA DA SILVA - Medicina
FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS - Medicina
JOANA DARC ESMERALDO - Medicina
REGIS SANTANA DE FIGUEIREDO - Medicina
TIAGO FREITAS LINS PIMENTEL - Medicina
JORGE ANDRÉ CARTAXO PEIXOTO - Medicina
LILIANNY MEDEIROS PEREIRA - Medicina
MONALISA RIBEIRO SILVA - Medicina
JACIARA BEZERRA MARQUES - Medicina
ROGERIO SAMPAIO DE OLIVEIRA – Medicina

Ações como divulgação dos programas, participação nos processos que envolvem seleção/indicação,
apresentação de resultados, incentivo à capacitação, precisam fazer parte do Plano de Ação das
Instituições. Da mesma forma, os dados contidos no Portfólio, precisam ser utilizados como ferramenta
gerencial no planejamento acadêmico, por exemplo, fortalecendo o engajamento e o
comprometimento do docente no seu autodesenvolvimento.
Avaliação - Programa de Incentivo à Qualificação Docente- (PIQ)
Como programa institucional, o PIQ tem adotado o formato de autoavaliação, que busca internamente
coletar dados e identificar informações relevantes que sirvam de base ou guia para subsidiar as decisões
acerca dos cursos e das ações que vem desenvolvendo, para cada vez mais contribuir para promoção do
conhecimento e a busca contínua da qualificação docente. O processo de avaliação, visto de forma
contínua, ocorre em diferentes momentos. A realização de uma avaliação diagnóstica, feita na etapa de
concepção dos diferentes programas, ajuda a direcionar o foco, definir o conteúdo, os fluxos de
implementação, o montante de recursos e outros fatores importantes antes de iniciar o Programa.
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O Programa sofre monitoramento constante para que sejam avaliados aspectos operacionais da sua
implementação, com o propósito de corrigir eventuais defasagens entre o planejamento e sua
execução, entre o previsto e o realizado, o que permite julgar e aprimorar a eficiência gerencial. Para
cada uma das ações específicas do Programa, há uma avaliação formativa, realizada durante o seu
desenvolvimento, que tem por objetivo averiguar os aspectos do Programa que podem ser ou que
precisem ser aprimorados, e confirmar os aspectos que funcionam satisfatoriamente em direção aos
objetivos propostos, o que permite avaliar a sua eficácia.
Da mesma forma, pretende‐se a aplicação de uma avaliação somativa capaz de responder a questões,
sobre o programa implementado, oportunizando indicadores para manutenção ou substituição de
partes ou do todo, tendo em vista a sua efetividade e o impacto causado. Assim, no PIQ, utiliza‐se da
avaliação segundo a concepção de Penna Firme (2000) ao considerar que “a avaliação deve servir para
consolidar entendimentos, apoiar necessárias atuações e ampliar o comprometimento e o
aperfeiçoamento de indivíduos, grupos, programas e instituições, enquanto permite a formulação de
juízos e recomendações, que geram ações, políticas e conhecimento”. (PENNA FIRME, 2000.)
No que diz respeito a cada um dos programas no PIQ Formação Continuada, o processo de avaliação
ocorre, igualmente, de forma contínua. As demandas internas sinalizam a escolha dos módulos,
definição de objetivos, seleção de tópicos de conteúdos. As fragilidades e potencialidades são
identificadas com os professores, tutores e com os professores cursistas, valorizando a participação
integral no processo.
O PIQ Formação Continuada representa uma oportunidade concreta para estimular a avaliação
qualitativa de docentes, pois estes, ao se engajarem em um programa que prioriza as categorias
didáticas em seu conteúdo, sinalizam um comprometimento com o Projeto Pedagógico Institucional.
Quanto ao PIQ Mérito, a avaliação é realizada ao término de cada processo, contemplando os
indicadores de divulgação, procedimentos utilizados e resultados obtidos, sempre com vistas ao seu
aperfeiçoamento.
O PIQ Fórum sofre, além da avaliação interna, a avaliação por parte de seus participantes onde são
colhidos dados sobre a pertinência do tema tratado, a qualidade da organização acadêmica, a
contribuição trazida pelos palestrantes e pelos fóruns de discussão propostos, além de toda a
infraestrutura, permitindo, assim, a retroalimentação de todo o Programa.
Políticas para Qualificação Continuada de professores para Disciplina Língua Brasileira de Sinais –
LIBRAS
Para qualificar os docentes que ministrarão a disciplina LIBRAS, a Instituição ofertará uma vez por ano, o
curso de LIBRAS.
192

Para atingir os objetivos acima, a Instituição oferecerá aos seus professores os seguintes incentivos:
a.
Bolsas de estudos para os cursos de doutorado, mestrado, especialização ou aperfeiçoamento,
em instituições brasileiras;
b.
Concessão de bolsas a recém-graduados, para os cursos de pós-graduação lato sensu, como
incentivo para o ingresso na carreira de magistério da IES, tendo preferência os egressos que
atuaram em monitorias;
c.
Concessão de auxílio para que professores e funcionários participem de congressos, seminários,
simpósios e eventos similares, em sua área de atuação ou em área afim;
d.
Oferta de cursos de treinamento e atualização profissional, com bolsas, aos seus funcionários;
e.
Divulgação e/ou publicação de teses, dissertações, monografias ou outros trabalhos acadêmicos
ou profissionais de seu pessoal docente ou técnico-administrativo;
f.
Oferta de infraestrutura para que os seus professores e funcionários imprimam ou editem suas
produções científicas, sob o patrocínio da Instituição;
g.
Licença, sem perda do vencimento (integral ou parcial), para participação em programas externos
ou internos, de pós-graduação e/ou de treinamentos profissionais.
Os programas de Pós-graduação, e de treinamento profissional serão financiados com recursos próprios
da Mantenedora e ou por recursos alocados por terceiros. De acordo com suas metas para capacitação
do corpo docente, há em seu planejamento econômico/financeiro aplicação de 3% de sua receita para
este objetivo.

PLANO DE CAPACITAÇÃO DOCENTE
Os Docentes da Instituição contam com o Plano de Capacitação Docente, conforme descrito a seguir:
PROGRAMA DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO DOCENTE - PIQ
PIQ FORMAÇÃO CONTINUADA
REGULAMENTO
Das Disposições Preliminares
1 O Programa de Incentivo à Qualificação docente – PIQ Formação regulamentar-se-á pelas disposições contidas
neste documento.
Dos objetivos
2 Contribuir para a construção da identidade do docente da Estácio numa perspectiva de unidade institucional;
2.1. Divulgar a visão, missão, valores e diretrizes estratégicas da Instituição, bem como clarificar e valorizar o
posicionamento dos docentes na estrutura organizacional;
2.2. Oferecer aos professores da Estácio, ativos no exercício de suas funções, cursos de
aperfeiçoamento/atualização nas práticas de ensino e de integração com o modelo de qualidade de ensino da
Estácio, visando à sua formação continuada;
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2.3. Estimular o auto desenvolvimento.
Das premissas
3. Todo e qualquer docente ativo da Estácio poderá participar dos módulos básico e específico oferecidos.
3.1. É prioridade a utilização do corpo docente da Estácio na construção e condução deste programa.
Da programação
4. Os módulos serão disponibilizados ao longo do ano, de modo a permitir que o docente possa cursá-lo a
qualquer momento.
Do investimento
5. A Estácio patrocinará o PIQ Formação Continuada, objeto deste Programa, em sua totalidade, não ocorrendo
despesas para o participante.
Da oferta de vagas
6. Serão ofertadas vagas para todos os módulos, de forma periódica.
Da habilitação
7. Ser docente da Estácio, ativos no exercício de suas funções.
Das inscrições
8. O período de inscrição será disponibilizado com no mínimo 15 dias de antecedência em relação ao lançamento
dos módulos.
8.1. O período de inscrição poderá ser prorrogado ou antecipado a critério da coordenação do programa.
Da efetivação da inscrição
9. A efetivação da inscrição no (s) módulo (s) acontecerá mediante inscrição no SIA (Sistema de Informações
Acadêmicas) – Painel do Professor.
9.1. Considerando o limite de vagas para cada turma, a efetivação das inscrições estará atrelada ao atingimento
desse limitador, por ordem de inscrição.
Da avaliação
10. Os docentes que cumprirem as atividades propostas no módulo estarão aptos a receber um certificado.
10.1. As participações no PIQ Formação Continuada serão registradas no histórico do docente para base de
consultas futuras.
Do Programa
11. Os objetivos do Módulo Básico compreenderão a promoção, reflexão e revisão das práticas pedagógicas,
centrados nos temas: Planejamento de Ensino, Avaliação do Processo Ensino-aprendizagem, Metodologias e
Estratégias de Ensino e Interatividade em sala de aula: a relação professor/aluno.
11.1. Os objetivos do módulo específico compreenderão novas temáticas em relação à prática pedagógica.
11.2. Os Módulos terão duração média de 6 semanas.
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Da obrigatoriedade
12.1. Os módulos do eixo básico ficarão disponíveis aos docentes ativos da Estácio, sendo de caráter obrigatório a
participação.
12.2. Os módulos do eixo específico são de caráter opcional e sua participação dependerá do interesse pelo tema.
Do compromisso com o Programa.
13. A Estácio garante a realização dos módulos do programa, conforme o item 5.1, e pode adiantá-la ou retardá-la
de acordo com a determinação da Gerência de Relacionamento com Docentes, assumindo o compromisso de
divulgar previamente aos envolvidos quaisquer alterações.
13.1. Os docentes inscritos assumem o compromisso de cursar os módulos dentro do período de sua
disponibilização.
13.2. Caso o docente participante não atenta aos quesitos propostos na avaliação do módulo, terá que cursá-lo
novamente em outra oportunidade.
13.3. Caberá à Gerência de Relacionamento com Docentes a gestão desse programa, com envio de relatórios
mensais às Diretorias de Ensino e de Gente e Gestão.
Da certificação
14. No cumprimento e aprovação do módulo, o docente receberá um certificado com a chancela da Estácio em
um período máximo de 90 dias.
Das disposições gerais
15. A grade de módulos do programa é flexível, podendo sofrer alterações e inserções ao longo de sua
implementação para seu constante aperfeiçoamento e adequação aos objetivos estratégicos institucionais.
15.1. Os assuntos não previstos deverão ser tratados com a coordenação do programa.
15.2. Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação.

9.1.9 Plano de Carreira do Corpo Docente

O desempenho e o comprometimento, a satisfação e a qualidade de vida dos colaboradores são
questões que sempre emergem no processo de gestão de pessoas em todas as organizações criativas e
competitivas. Ter um plano de carreira, pagar salários compatíveis com o mercado, premiar o mérito e
oferecer benefícios são, entre outras, formas de garantir que resultados sejam alcançados de forma
satisfatória. O Plano de Carreira Docente é um instrumento gerencial que irá contribuir para a criação
dessas condições na Instituição.
Os docentes contam com o Plano de Carreira da IES, no NUPROD/SRTE-CE em 03/11/2016 nº
46205.015574/2015-71 conforme descrito a seguir:
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Capítulo I
Das Disposições Preliminares

Art. 1º. A IREP Sociedade de Ensino Superior, Médio e Fundamental Ltda. implanta o Quadro de Carreira
Docente da Estácio FMJ, localizada na Avenida Tenente Raimundo Rocha, 515 – Cidade Universitária - Juazeiro do
Norte – CE, CNPJ: 02.608.755/0031-14, aprovado pelo CONSAD E CONSEPE, tendo como premissa fundamental a
isonomia na carreira docente.

Parágrafo Primeiro. Os objetivos deste Quadro são:
a) Orientar o ingresso, a promoção, a ascensão e progressão funcional, o regime de trabalho e as
atividades do Corpo Docente;
b) Contribuir para o aprimoramento pessoal e profissional do Docente, de modo a assegurar um
quadro qualificado;
c) Estimular o Docente para o exercício eficiente e eficaz das funções que lhe cabem desempenhar.

Parágrafo Segundo. São consideradas atividades próprias do Corpo Docente:
a) As aulas ministradas em sala de aula no Ensino de Graduação, Pós-Graduação e Extensão;
b) As atividades desenvolvidas na área da Pesquisa ou concernentes à produção, ampliação, revisão,
aprofundamento do conhecimento;
c) As atividades desenvolvidas no exercício de Direção de curso ou Coordenação de curso;
d) As atividades que atendam à comunidade sob a forma de projetos de Extensão.

Art. 2º. O Cargo de Professor do Quadro de Pessoal da Carreira Docente se distribui pelas seguintes
categorias:
Professor Titular
Professor Adjunto
Professor Assistente
Professor Auxiliar

Parágrafo Primeiro. São consideradas atividades dos cargos de Professor Titular, Professor Adjunto,
Professor Assistente e Professor Auxiliar do Quadro de Pessoal da carreira docente:

I. Ministrar aulas em sala, coordenando o processo de ensino e aprendizagem;
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II. Organizar a sua prática pedagógica, observando o desenvolvimento do conhecimento nas diversas
áreas, as características sociais e culturais do aluno e da comunidade em que a unidade de ensino se
insere, bem como as demandas sociais conjunturais;
III. Organizar e divulgar produções científicas, socializando conhecimentos, saberes e tecnologias;
IV. Desenvolver atividades de pesquisa relacionadas à prática pedagógica;
V. Contribuir para a interação e articulação da IES com a comunidade;
VI. Acompanhar e orientar estágios curriculares;
VII. Executar outras atividades compatíveis com o cargo.

Parágrafo Segundo. Cada categoria funcional compreende 3(três) níveis de referência, I, II e III. Para
enquadramento inicial nas categorias e níveis de referencia será observada a conjugação do tempo de casa e a
titulação do professor, conforme a seguinte tabela:

Categorias / Níveis

Tempo de Casa

Professor Auxiliar I

0

Professor Auxiliar II

1

Professor Auxiliar III

2

Professor Assistente I

3

Professor Assistente II

4

Professor Assistente III

0/4

Titulação

Especialista

Especialista

Professor Adjunto I

Mestre

5
Mestre

Professor Adjunto II

6

Professor Adjunto III

0/7

Professor Titular I

8

Professor Titular II

10

Professor Titular III

12

Doutor

Doutor
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Parágrafo Terceiro. O número de docentes em cada categoria obedecerá aos percentuais máximos de 20%
Professor Titular, 20% Professor Adjunto, 20% Professor Assistente, 40% Professor Auxiliar, aplicados à totalidade
dos professores pertencentes ao quadro de pessoal docente em efetivo exercício deduzidos deste cálculo os que
não possuírem titulação mínima de especialização.

Para determinação do número de vagas em cada nível de referência, com vistas à progressão funcional,
ficam estabelecidos os seguintes percentuais de vagas para cada referência:

1. Referência II de cada categoria funcional – até 30% (trinta por cento) do total de professores na
categoria funcional;
2. Referência III de cada categoria funcional – até 20% (vinte por cento) do total de professores na
categoria funcional;

Parágrafo Terceiro. A cada 2(dois) anos, a partir da vigência deste Quadro, a Direção e o CONSAD, fixarão a
lotação de cada categoria nos termos do parágrafo primeiro do artigo 2º, de acordo com a disponibilidade
orçamentária da Mantenedora.
Capítulo II
Da Admissão

Art. 3º. A admissão em cargo de Professor será feita pela mantenedora, mediante seleção e contrato na
forma da legislação trabalhista em vigor.

Parágrafo Primeiro. A Direção fixará as normas para seleção de que trata o ‘caput’ deste artigo, que poderá
ocorrer mediante concurso de provas e títulos ou outros tipos de seleção aprovados pelos órgãos competentes da
IES, respeitados os pré-requisitos estabelecidos nas especificações de cada categoria.

Parágrafo Segundo. A qualificação para a contratação atenderá à forma estabelecida pela legislação em
vigor.

Parágrafo Terceiro. A qualificação mínima indispensável ao Professor será a Especialização, sendo que para
as categorias de Professor Assistente, Adjunto e Titular, devem ser demonstrados também a posse de Título de
Especialização, Mestre, Doutor e/ou Livre Docência, devidamente registrado, expedido por cursos reconhecidos
de instituições credenciadas pelos órgãos competentes.
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Art. 4º. Para as respectivas categorias de Professor são exigidos, além do Diploma de Curso Superior, os
seguintes requisitos:

I – Professor Auxiliar:
Mínimo título de Especialista com certificado registrado, por instituições brasileiras com autorização ministerial,
com carga horária mínima de 360 horas, obtido em Instituição credenciada;
1. Experiência no magistério superior ou experiência profissional não acadêmico;

II – Professor Assistente:
1. Título de Especialização ou Mestrado, devidamente registrado;
2. Mínimo 5(cinco) anos de experiência no magistério superior;
3. Mínimo 3(três) anos de efetivo exercício de docência na Estácio FMJ, com contrato de tempo
parcial, integral ou dedicação exclusiva.

III – Professor Adjunto:
1. Título de Mestre, Doutor ou Livre-Docência, devidamente registrado;
2. Mínimo 8(oito) anos de experiência no magistério superior;
3. Mínimo 5(cinco) anos de efetivo exercício de docência na Estácio FMJ, com contrato de tempo
parcial, integral ou dedicação exclusiva.

IV – Professor Titular:
1. Título de Doutor ou Livre-Docência, devidamente registrado;
2. Mínimo 12 (doze) anos de experiência no magistério superior;
3. Mínimo 8(oito) anos de efetivo exercício de docência na Estácio FMJ, com contrato de tempo
parcial, integral ou dedicação exclusiva.

Parágrafo Primeiro. Para o previsto nos itens II, III e IV deverão ainda ser observados os seguintes requisitos:
1. Respeitar o previsto nos parágrafos 1º e 3º, do Artigo 2º;
2. Produção científica relevante na área de conhecimento da(s) disciplina(s) ministrada(s);
3. Experiência profissional comprovada na área de conhecimento do curso de graduação ou outro(s)
título(s) que comprove(m) aderência à(s) disciplina(s) ministrada(s).
4. Para os itens III e IV será exigida participação ativa em congressos, simpósios, seminários, jornadas
de trabalho entre outros eventos;
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Parágrafo Segundo. Professor ingressará nas referências iniciais correspondentes a sua titulação e poderá
progredir de categoria em virtude de titulação obtida ao longo do contrato. Tal progressão deve observar as
necessidades da Instituição, respeitado a formação e/ou titulação do Professor ou a natureza da matéria e/ou
disciplina a ser ministrada e os requisitos mínimos para ascensão funcional, além da existência de vaga.

Parágrafo Terceiro. Ressalvados os direitos adquiridos dos atuais Professores Titulares, o preenchimento de
vagas de Titulares, na proporção máxima estipulada nos Parágrafos 1º e 3º do Artigo 2º, dar-se-á, na ausência de
Professores Doutores ou Livre-Docentes, respeitado a disponibilidade orçamentária, por Professores Adjuntos
portadores de Título de Mestre com no mínimo 12 (doze) anos de experiência no magistério superior e no
mínimo 10 (dez) anos como integrante do corpo docente na Estácio FMJ.

Parágrafo Quarto. Para as contratações preconizadas nos Artigos 3º e 4º e seus incisos, concernentes às
disciplinas que serão objeto de previsão em Portaria a ser emanada pela Direção, apenas 50% do total de
docentes da Estácio FMJ deverão comprovar a experiência profissional não acadêmica, assim previsto no
parágrafo primeiro item 3 deste artigo, podendo, portanto, os demais, ficar dispensados desta exigência, para fins
de enquadramento, sendo este elemento válido para critério de desempate.

Art. 5º. A contratação ou demissão do Docente é de competência da entidade Mantenedora, por proposta
da Direção, nos termos do Estatuto e do Regimento da Estácio FMJ, observada a legislação vigente aplicável à
matéria.
Capítulo III
Do Professor Visitante

Art. 6º. Poderá haver a presença de Professor Visitante na forma da legislação e de acordo com o Estatuto e
Regimento Interno da Estácio FMJ.

Parágrafo Único. O Professor Visitante é o profissional de renomada competência no país ou no exterior,
convidado para proferir conferências, palestras, participar de pesquisas ou outras atividades pertinentes a
docência, por tempo determinado, podendo neste caso ser enquadrado para efeito de remuneração, em
categoria funcional compatível, independentemente de vaga ou cumprimento dos pré-requisitos estabelecidos
para o cargo.
Capítulo IV
Das Promoção e Progressões
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Art. 7º. As promoções são feitas alternadamente por Merecimento e Antiguidade a cada 2 (dois) anos.

Art. 8°. As promoções aos Níveis I, II, III, ocorrerão por Antiguidade e Merecimento.

Parágrafo 1º. Serão promovidos por antiguidade, os professores que contarem com o maior tempo de
serviço na categoria de cargo.

Parágrafo 2º. Havendo empate entre professores com o mesmo tempo de serviço na categoria de cargo,
será promovido, respeitada a ordem de prioridade, a seguir descrita, o docente que contar:

a) com maior média de horas/aula nos últimos 2(dois) anos de efetivo exercício na Estácio FMJ;

b) com maior número de horas de trabalho voluntário em ações, projetos, cursos para comunidade e
programas de responsabilidade social nas Instituições mantidas pela Estácio FMJ;

c) com maior produção cientifica;

d) que contar com maior tempo de docência no Ensino Superior;

e) que contar com maior tempo de experiência profissional não Acadêmico – Pedagógica na área;

Parágrafo 3º. Para as promoções por merecimento, serão utilizados dos seguintes mecanismos:

1. Avaliações que podem compreender provas e entrevistas;
2. Sistema de avaliação que aponte o desempenho do professor, conforme Tabela I, anexa a este quadro.
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Parágrafo 4º. As promoções aos Níveis I, II e III, por Antiguidade e Merecimento, dar-se-ão no mês de
fevereiro, sendo precedidas pela publicação de edital contemplando os requisitos necessários ao processo,
estabelecidos pela Reitoria e ou Diretoria.

Art. 9º. Para as progressões por mudança de categoria serão necessários:

I – Estabelecimento do número de vagas por categoria profissional, fixada pela Reitoria e ou pela
Diretoria;
II – classificação a ser realizada, utilizando-se dos seguintes mecanismos:

1. Comprovação da titulação correspondente à categoria profissional;
2. Avaliações que podem compreender provas e entrevistas;
3. Sistema de avaliação que aponte o desempenho do professor, conforme Tabela I, anexa a
este quadro.

Parágrafo 1º. A classificação dar-se-á no mês de fevereiro, a cada 2 (dois) anos, sendo precedido pela
publicação do Edital que ocorrerá no mês de dezembro, conforme o número de vagas estabelecido pela Reitoria e
ou Diretoria.

Parágrafo 2º. Para concorrer à promoção nas categorias profissionais, o professor deverá inscrever-se
para participar da classificação, mediante requerimento protocolado na área de Recursos Humanos, com a
documentação comprobatória completa dos requisitos necessários, nos prazos estabelecidos em Edital para a
promoção nas diferentes categorias profissionais.

Parágrafo 3º. A constatação de qualquer irregularidade nos documentos apresentados implicará na
anulação da promoção nas classes funcionais, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.

Parágrafo 4º. Em caso de empate na classificação, será contemplado, na ordem de prioridade a seguir
descrita, o docente:

I – com maior média de horas/aula nos últimos 2(dois) anos de efetivo exercício na Estácio FMJ;
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II – com maior conceito nas duas últimas Avaliações Institucionais;

III – com maior número de horas de trabalho voluntário em ações, projetos, cursos para comunidade e
programas de responsabilidade social na Estácio FMJ;

IV – com maior produção cientifica;

V - que contar com maior tempo de docência no Ensino Superior;

VI – que contar com maior tempo de experiência profissional não Acadêmico – Pedagógica na área;
Art. 10º. O Docente fará jus ao recebimento da remuneração correspondente no mês subsequente ao da
homologação do enquadramento, através de Portaria da Direção, ficando estabelecido que para Ascensão
funcional à categoria superior os efeitos ocorrerão a partir de 01 de março e para a Progressão funcional à
referência superior os efeitos ocorrerão a partir de 01 de agosto, a cada 2(dois) anos de acordo com a dotação
orçamentária da Mantenedora.

Parágrafo 1º. Caso, por motivos fortuitos, não ocorra dotação orçamentária no ano da aplicação da
Ascensão ou Progressão Funcional, os efeitos financeiros somente serão aplicados no ano seguinte e não
caracterizarão direito ou efeitos retroativos.

Parágrafo 2º. Não será aplicada a Progressão ou Ascensão em caso de não existência de vagas conforme o
estabelecido no artigo segundo e seus parágrafos.

Capitulo V
Do Regime de Trabalho

Art. 11. O Professor integrante do Quadro de Carreira Docente fica sujeito aos Regimes de Trabalho
previstos no parágrafo 2º deste artigo e a sua jornada de trabalho corresponderá principalmente ao desempenho
das atividades inerentes ao ensino, pesquisa e extensão.

Parágrafo 1º. A distribuição da jornada de trabalho será apresentada semestralmente a Direção, nos meses
de janeiro e julho, através de proposta encaminhada pela Gerencia Acadêmica.
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Parágrafo 2º. O Quadro de Carreira Docente compreende quatro regimes de trabalho:

I.

Regime de dedicação exclusiva – Docentes contratados com 40 horas semanais de trabalho na
instituição, nelas reservado tempo de pelo menos 20 horas semanais destinadas a estudos, pesquisa,
trabalhos de extensão, gestão, planejamento, avaliação e orientação de alunos. Não poderá ter outro
vínculo empregatício além daquele mantido com A Estácio FMJ.

II. Regime integral – Docentes contratados com 40 horas semanais de trabalho na instituição, nelas
reservado tempo de pelo menos 20 horas semanais destinadas a estudos, pesquisa, trabalhos de
extensão, gestão, planejamento, avaliação, projetos e orientação de alunos.

III. Regime parcial – Docentes contratados com 12 ou mais horas semanais de trabalho na instituição, nelas
reservado pelo menos 25% do tempo para estudos, planejamento, avaliação, projetos, gestão,
trabalhos de extensão e orientação de alunos - pesquisa.

IV. Regime horista – Docentes contratados pela instituição exclusivamente para ministrar horas-aula,
independentemente da carga horária contratada ou que não se enquadrem outros regimes de trabalho
acima definidos.

Parágrafo 3º. Os Regimes de Trabalho previstos nos incisos I, II, III e IV deste artigo, observam o disposto nas
diretrizes vigentes à época deste Quadro, pelo Ministério da Educação (MEC) no que tange às exigências básicas
para atender os padrões de qualidade.
Capítulo VI
Da Remuneração, Valores e Vantagens

Art. 12. Os professores integrantes do Quadro de Carreira Docente serão remunerados segundo a categoria
funcional, o nível de referência, o regime de trabalho docente e/ou natureza da função, de acordo com os valores
expressos na Tabela Salarial, anexo a esse quadro, da Estácio FMJ, conforme fixada e aprovada pela
Mantenedora no mês de abril de cada ano, tendo seus efeitos financeiros no mês subseqüente, respeitada a
legislação trabalhista.

Art. 13. A hora-aula compreende, para efeito da remuneração, a aula efetivamente ministrada em sala de
aula e registrada, conforme previsto na Convenção Coletiva da categoria.
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Art. 14. A remuneração das horas-aula nos cursos e programas de Pós-Graduação, Especialização e
Extensão, quando ministradas em módulos, serão fixadas, especificamente, caso a caso, em função das
características do evento, a serem pagos em titulo próprio, cessando essa remuneração com o fim da prestação
de serviços, sem gerar, em hipótese alguma, direito de continuidade, reflexo ou qualquer obrigação trabalhista.

Art. 15. Para fins deste Quadro de Carreira Docente e para todos os demais fins em que venha ser aplicado,
compreende-se:

I. Por Hora-Aula (HA): conforme preconizado nas convenções e/ou acordos coletivos de trabalho, as
tarefas e atribuições executadas pelo professor dentro da sala de aula, conforme previsto no artigo
12, será remunerada como hora-aula.

II. Por Hora-Atividade (HAT): toda e qualquer tarefa ou atribuição exercida pelo professor fora da sala
de aula, que será remunerada através de livre negociação entre o docente e a Instituição,
prevalecendo o valor da hora pactuado entre as partes, sobre os valores preconizados nas
convenções e/ou acordos coletivos de trabalho.

Art. 16. Os docentes integrantes do Quadro de Carreira, sem prejuízo das atribuições e vantagens
decorrentes de suas funções e independentemente de suas atividades em sala de aula, e, inclusive, obedecendo
às disposições específicas formalizadas, poderão, por ato de nomeação da Reitoria, ouvida a Mantenedora,
exercer mandato de prazo certo e determinado igual ou inferior a 2 (dois) anos, podendo ser renovado
sucessivamente por igual período ou não, a critério da Instituição, percebendo por essas funções valor
denominado Gratificação de Função ou Cargo em Comissão.

Parágrafo 1º. Os valores da Gratificação de Função, Cargos em Comissão, Gratificação de Tempo Parcial,
Integral ou Dedicação Exclusiva, não se incorporam ao salário ou à remuneração nos moldes previstos e
determinados na CLT, tratando-se de gratificação por exercício de cargo de confiança em retribuição ao exercício
de atribuição eventual ou especial, sendo devida única e exclusivamente enquanto vigente o mandato de
nomeação previsto no caput deste artigo.

Parágrafo 2º. Da mesma forma o valor da Gratificação de Função ou Cargo em Comissão não se incorporam
à remuneração da carreira Docente, de forma que, ao término do mandato, seja por decorrência do transcurso do
prazo mandamental ou por qualquer outra motivação, inclusive em decorrência de ato revogatório da Reitoria, tal
gratificação de função ou salário referente será suprimida, na forma do Artigo 468 da CLT, permanecendo o
membro integrante da carreira Docente em função originária de professor.
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Parágrafo 3º. Os valores de Gratificação de Tempo Parcial, Integral ou Dedicação Exclusiva somente serão
devidos enquanto o Docente estiver com contrato de Tempo Parcial, Integral ou Dedicação Exclusiva, cessando
sua remuneração em caso de mudança de regime, ou seja, a gratificação de função ou salário referente será
suprimida, na forma do Artigo 468 da CLT, permanecendo o membro integrante da carreira Docente em função
originária de professor horista.

Capítulo VII
Do Aprimoramento Acadêmico

Art.17. A título de aprimoramento acadêmico será concedido ao professor, sobre o valor da sua
remuneração percebida mensalmente como docente, excluídos os valores percebidos como Gratificação de
Função ou Cargo em Comissão, os percentuais estabelecidos na convenção coletiva ou acordo coletivo do
Sindicato da categoria.

Parágrafo 1º. Os percentuais não são cumulativos, aplicando-se o percentual correspondente à titulação de
maior importância.

Parágrafo 2º. No caso de acesso a níveis ou categorias funcionais que apresentam o adicional de
aprimoramento, o professor deve comprovar sua titulação para fazer jus ao novo nível ou categoria e
remuneração.

Parágrafo 3º. Os efeitos financeiros da aplicação do aprimoramento acadêmico somente serão devidos a
partir dos seguintes períodos:

I – Os títulos e ou diplomas apresentados e validados pela área competente no período de agosto a
fevereiro, a partir de 01 de março;

II – Os títulos e ou diplomas apresentados e validados pela área competente no período de março a julho, a
partir de 01 de agosto;

Capítulo VIII
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Do Afastamento

Art. 18. O ocupante de cargo da Carreira Docente poderá ser licenciado, por prazo determinado, com ou
sem remuneração, ouvidas a Direção e/ou Coordenação de Curso ao qual pertence e a Reitoria, nos seguintes
casos:

I - Para aperfeiçoar-se em Instituições nacionais ou estrangeiras;

II - Para comparecer a congresso ou reunião, relacionados com sua atividade de ensino ou pesquisa.

Parágrafo Único. É facultado à Instituição acatar ou não os pedidos de licença dos docentes, observada a
Legislação pertinente.

Art. 19. Os afastamentos de professores para realização de cursos de Pós-Graduação, participação em
Congressos ou Seminários e outros eventos serão objeto de regulamentação pelo Conselho Superior, nos termos
das normas propostas pela Reitoria.

Art. 20. Para as promoções previstas neste Quadro de Carreira Docente é necessário que o docente esteja
no efetivo exercício das suas funções, independentemente do regime de trabalho.

Parágrafo Único. O docente que se encontrar afastado da instituição, devidamente autorizado pela Direção,
será considerado para efeito de classificação para Ascensão ou Progressão Funcional, no efetivo exercício das
suas funções.

Art. 21. Visando a preservação e valorização do vínculo empregatício, o docente que tenha sua carga horária
zerada em razão de ausência de formação de turmas, curso ou não oferecimento de disciplinas para a qual está
habilitado, ou em número insuficiente para atendimento ao quantitativo de docentes da Estácio FMJ, será
considerado em licença sem vencimento/remuneração por período máximo de 1(um) ano, e somente depois
deste período será feita sua rescisão, caso permaneçam as mesmas situações.

Parágrafo Único. A instituição poderá convocar o professor licenciado a qualquer tempo em que esta
situação se normalize.
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Capítulo IX
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 22. O Quadro de Carreira da Estácio FMJ, foi elaborado em conformidade com o parágrafo 1º. do Art.
3º. Da Portaria n° 02, de 25/05/2006, inexistindo na Convenção Coletiva do Trabalho do Ensino Superior cláusula
sobre Quadro de Carreira, bem como legislação específica sobre a profissão.

Art. 23. Os atuais ocupantes das categorias funcionais, mesmo desprovidos da formação e titulação exigidas
para o exercício das respectivas categorias funcionais de que tratam os artigos 2º, 4º, 7º e 8º, serão também
enquadrados no Quadro de Carreira Docente da Estácio FMJ, sem a perda dos direitos adquiridos, e suas vagas se
extinguirão à medida que forem desocupadas.

Art. 24. O Quadro de Capacitação Docente será objeto de regulamentação própria.

Art. 25. A Direção, ouvida a Mantenedora, regulamentará os assuntos relacionados ao Quadro de Carreira
Docente da Estácio FMJ, respeitada a Legislações Trabalhista e do Ensino Superior, vigentes.

Art. 26. Na hipótese do docente se julgar prejudicado nos seus direitos, à época das classificações e
promoções, poderão recorrer, através de formulário próprio disponível no Departamento de Administração de
Pessoal, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data da publicação da Portaria de promoção, cabendo
recurso em última instância, em igual prazo a partir da resposta, ao CONSEPE.

Art. 27. Este Quadro de Carreira Docente poderá ser reformulado ou alterado, mediante proposta da
Direção.

Art. 28. Os casos omissos ou excepcionais serão resolvidos pela Direção da Estácio FMJ e o Departamento
de Recursos Humanos da Mantenedora.

Art. 29. O Quadro de Carreira Docente da Estácio FMJ entrará em vigor na data da publicação do despacho
de homologação no Diário Oficial da União, revogando-se toda e qualquer disposição em contrário.
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Art. 30. As alterações do Quadro de Carreira Docente da Estácio FMJ, posteriores à publicação do despacho
do Diário Oficial da União deverão ser submetidos ao órgão regional do Ministério do Trabalho e Emprego para
análise e homologação.

TABELA REMUNERATÓRIA 2015
(ANEXO QUADRO DE CARREIRA DOCENTE)
Categoria / Nível

Titulação

Prof. Auxiliar I
Prof. Auxiliar II

SH
46,91

Especialista

Prof. Auxiliar III

48,32
49,76

Prof. Assistente I

51,25
Especialista

Prof. Assistente II
Prof. Assistente III

52,80
Mestre

Prof. Adjunto I

54,38
56,01

Mestre
Prof. Adjunto II
Prof. Adjunto III

57,70
Doutor

Prof. Titular I
Prof. Titular II
Prof. Titular III

59,42
61,20

Doutor

63,04
64,93

209

210

9.1.10 Coerência entre plano de carreira e a gestão do corpo docente.

O Plano de Carreira Docente da Estácio FMJ está NUPROD/SRTE-CE em 03/11/2016 nº
46205.015574/2015-71 e tem como objetivos:
1. Orientar o ingresso, a promoção, a ascensão e a progressão funcional, o regime
de trabalho e as atividades do Corpo Docente;
2. Contribuir para o aprimoramento pessoal e profissional do mesmo; e
3. Estimular o docente no exercício eficiente e eficaz das funções que lhe cabem
desempenhar.
A Estácio FMJ tem hoje 160 docentes sendo: 82 (51,3%) especialistas, 52 (32,5% )
mestres, 26 (16,3%) doutores. Temos, assim, 48,8% de docentes com formação stricto
sensu. Destes, 13 (16,7 %) são horistas, 58 (74,4%) docentes em tempo parcial e 7 (9%)
docentes em tempo integral.
O docente tem como atribuições próprias ministrar aulas em sala de aula no Ensino de
Graduação, Pós-Graduação e Extensão, desenvolver atividades na área da Pesquisa e
no exercício de Direção de Curso ou Coordenação de Curso e nas atividades que
atendam à comunidade sob a forma de projetos de Extensão.
O Cargo de Professor é distribuído conforme as seguintes categorias e níveis de
referência, conjugadas ao tempo de casa e à titulação do professor, como segue:
- Professor Auxiliar I, II e III até 2 anos de casa para Especialistas;
- Professor Assistente I e II, a partir de 4 anos de casa, para Especialistas,
- Professor Assistente III, de 0 a 2 anos de casa, para Mestre;
- Professor Adjunto I, de 3 a 4 anos de casa, para Mestre;
- Professor Adjunto II, a partir de 5 anos de casa, para Mestre;
- Professor Adjunto III, de 0 a 3 anos de casa, para Doutor; e
- Professor Titular I, II e III de 6 a 10 anos de casa, para Doutor.
A comprovação dos títulos, de produção científica na área de conhecimento das
disciplinas ministradas, a experiência profissional e a participação em eventos
acadêmicos são requisitos observados para a promoção. As movimentações funcionais
por Merecimento e por Antiguidade ocorrerão a cada 2 anos, de forma alternada,
sendo essa alternância materializada ao final de 4 anos.
Para promoção, por merecimento, nas várias categorias funcionais, são observados
alguns critérios, dentre os quais sistema de avaliação que aponte o desempenho do
professor, como lançamentos de notas, frequências e conteúdos, participação em
reuniões de Colegiados, Núcleo Docente Estruturante (NDE), dentre outros, frequência
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igual a 100% no ano, excetuando as faltas justificadas e obtenção de bons conceitos na
Avaliação Institucional.
O PIQ Remuneração é um sistema de gestão docente da IES que auxilia o
planejamento, acompanhamento e controle da IES para a concretização do Plano de
Carreira. O PIQ Remuneração é a cultura da meritocracia ao Corpo Docente e
Coordenadores de Curso da IES, identificando e reconhecendo 25% da base de
Professores que mais se destacam nas suas atividades (participação do PIQ Formação,
no lançamento de nota, frequência e conteúdo, no fechamento de pauta e no registro
devido do ponto biométrico), na avaliação institucional realizada pelo aluno,
coordenador e Gestor.
Outro sistema de gestão Docente é o PIQ Mérito, que premia os docentes através do
Concurso Nacional de Produção Científica e Projetos de Extensão e Ensaio, conforme já
descrito. O PIQ Mérito valoriza a produção docente, estimula a pesquisa e a produção
do conhecimento, e do Programa de Bolsas Stricto Sensu, que estimula o auto
desenvolvimento do professor, dando subsídios aos docentes para o seu
aprimoramento profissional, um dos objetivos do Plano de Carreira.

9.2 - Corpo Técnico-administrativo
9.2.1 - Composição

O perfil do Corpo Técnico-Administrativo da Estácio FMJ é definido de forma a atender
às necessidades das atividades acadêmicas, que correspondem à atividade fim da
Instituição. Serão considerados também para definição deste perfil, os critérios e
normas que são estabelecidas no Plano de Carreira Técnico-Administrativo da
Instituição. O grau de instrução mínimo é o nível médio. As demais exigências de
formação são definidas de acordo com o cargo a ser assumido. Estas medidas têm o
objetivo de garantir e melhorar o desempenho da organização, a fim de que ela possa
atingir seus resultados e manter-se competitiva no seu segmento de mercado.
Atualmente, para o desenvolvimento das suas atividades, a Instituição conta com o
seguinte quadro do Corpo Técnico-administrativo:
CARGO

QTD

Diretor de Núcleo

1
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Gerente Administrativo / Financeiro

1

Gerente Acadêmico

1

Gerente Comercial

1

Consultor Comercial

1

Gerente de Pró-reitora da Pós-Graduação

1

Coordenador de Polo EAD

1

Menor Aprendiz

1

Bibliotecário

1

Bibliotecário Jr

1

Supervisor De Informática

1

Supervisor I

1

Assistente Acadêmico III

2

Técnico De Manutenção

1

Assistentes Administrativo III

2

Assistente Administrativo II

1

Auxiliar Administrativo

4

Auxiliar Administrativo I

5

Auxiliar Secretaria I

3

Auxiliar De Laboratório

4

Técnico De Laboratório Jr

7

Técnico De Laboratório Pl

2

Técnico Informática Jr

2

Estagiários

2

Preceptores de Estagio.

15

Assistente Administrativo I

1
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9.2.2 - Política de Recrutamento e Seleção do Corpo Técnico-administrativo

O recrutamento e a seleção do pessoal técnico-administrativo são realizados mediante
publicação das vagas, análise de currículos, entrevista e análise documental, na forma
da legislação trabalhista em vigor.
O Quadro de Carreira objetiva regular as relações de trabalho entre a Instituição e
seus colaboradores, estabelecendo: (a) Critérios claros e transparentes para o
preenchimento dinâmico de vagas; (b) Oferecendo oportunidades de progresso
funcional; (c) Estimulando o desempenho e a produtividade; (d) Promovendo o
desenvolvimento e a melhoria contínua dos colaboradores; (e) Encorajando os
colaboradores na exploração de suas capacidades e potenciais; (f) Permitindo maior
integração do colaborador com a Instituição, através do aumento de
comprometimento com os objetivos institucionais; e (g) Definindo carreira compatível
com as necessidades e objetivos da Instituição.
Com esse enfoque, foi elaborado esse quadro de carreira, buscando a aplicação
imediata de políticas claras e consistentes que orientem e deem suporte ao processo
em todo quadro de pessoal das áreas de apoio administrativo.
Foram considerados critérios que buscassem garantir o melhor equilíbrio da estrutura
administrativa em relação aos níveis hierárquicos de carreiras estabelecidos, às
funções, aos cargos e aos salários praticados em cada um deles. E, com isso, permitir
que tenham valor relativo dentro da Instituição e que proporcionem a visualização de
parâmetros e padrões, traduzindo transparência e equidade nas ações do
planejamento de carreira. Nesse sentido, destacamos, a seguir, os principais aspectos
positivos do quadro de Carreira: (a)Valorização do colaborador por meio da
reestruturação da carreira; (b) Vinculação da carreira ao desenvolvimento
institucional; (c) Incentivo à qualificação do colaborador; (d) Reconhecimento dos
colaboradores da Instituição; (e) Estabelecimento de acompanhamento da carreira; e
(f) Permanente adequação do quadro de pessoal às necessidades institucionais.

9.2.3 - Cronograma de Expansão do Corpo Técnico-administrativo

Para atender à sua evolução, com base em suas metas institucionais, a IES prevê a
seguinte expansão do Corpo Técnico-administrativo:
2016
Cargos

QTD

2017
%

QTD

2018
%

QTD

%

2019
QTD

2020
%

QTD

%
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Sala
de 3
Matrícula

21

3

20

4

22,2 4

21,05 4

18,18

Secretaria

4

29

4

26,6 5

27,7 5

26,31 6

27,27

Audio Visual

Biblioteca

2
5

14
36

3
5

20
3
33,3 6

16,6 4
33,3 6

21,05 5
31,57 7

22,72
31,81

TOTAL

14

100

15

100

100

100

100

18

19

22

9.2.4 Corpo Técnico-administrativo - Políticas de Formação e Capacitação
Desde o início das atividades da IES, o corpo técnico-administrativo será estimulado a
melhorar sua qualificação. Os processos internos são padronizados por meio do
Sistema de Gestão de Padronização (SGP). Neste sistema, o colaborador tem acesso ao
escopo básico de treinamentos técnicos de todos os cargos e ao compêndio de
procedimentos corporativos como:
a) Manual de Gestão (MGE);
b) Políticas Gerais (POL);
c) Diretrizes Orçamentárias (DOR);
d) Procedimento Gerencial (PGE);
f) Fluxo de Processo (FPR); e
g) Procedimento Operacional Padrão (POP).
Com essa Matriz de Capacitação/Treinamento, permite-se ao colaborador, não
somente saber os conteúdos necessários para aprender a aumentar o nível de
proficiência correlato ao seu setor, bem como o que é preciso para aspirar
movimentações horizontais na IES. São elencados, na Matriz de Capacitação, 16 cargos
que vão desde a posição de atendente até o de Gestor do Campus (ou da Unidade).
A política de formação/capacitação está estruturada para respeitar tanto os
colaboradores que gostam do que já fazem e pretendem se manter como técnicos,
como estimular os aspirantes por cargos de liderança. O entendimento de que ambas
as opções são igualmente importantes é passado no dia a dia pela Gestão da IES e é
um dos principais fatores de humanização da IES. A lógica de felicidade no trabalho é
baseada na satisfação de realização individual, tendo exemplos internos de mudanças
intersetorial para melhor adequação de perfis.
Portfólio de Treinamento – Os cursos online e/ou presenciais para capacitação do
colaborador. Os cursos são divididos por Grupos de Conhecimento, facilitando o
acesso do colaborador à sua área específica de atuação. Os treinamentos e
capacitações ocorrem também através da Universidade Corporativa da Estácio –
EDUCARE que visa melhorar o desempenho institucional, através do desenvolvimento
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das competências organizacionais e de uma atuação mais eficiente e eficaz dos
colaboradores.
Todo colaborador administrativo passa pelos cursos on line de “Ambientação para
novos colaboradores”, com o objetivo de identificar as características, diferenciais,
canais de comunicação interna, sistema de gestão institucional e também, pelo curso
de “Sistema de Gestão de Padronização-SGP” para que o colaborador possa conhecer
a ferramenta SGP (Sistema de Gestão de Padronização), facilitando conhecimentos de
políticas, processos e procedimentos da Instituição.
A EDUCARE é estruturada por 3 escolas:
1. Gestão e Liderança, destinada ao aprimoramento das lideranças;
2. Docência, destinada aos Professores para o aperfeiçoamento continuo das
práticas pedagógicas do ensino superior; e
3. Funcional, destinada aos colaboradores com funções administrativas.
Os colaboradores administrativos passam pela Escola de Gestão e Liderança que
oferta 06 programas:
1. Programa de Educação Executiva - para Diretores Executivos, com foco no
desenvolvimento de competências, conforme necessidades específicas;
2. Desenvolvimento de Lideranças - temas selecionados em razão do planejamento
estratégico.
3. Gestão de Negócios - pós Graduação Latu Sensu para formar de gestores para as
Unidades de Negocio Estácio. Público alvo: Colaboradores Estácio que atendam aos
pré-requisitos da seleção;
4. Eficiência para Líderes de Operação (ELO) - direcionada para os Gestores de
Operações para equalizar o conhecimento dos processos das Unidades de Negócio
e das políticas organizacionais.
5. Programa de Aperfeiçoamento de Supervisores e Secretários (PASSE) - tem como
público alvo os Secretários Adjuntos, Bibliotecários e Supervisores de Secretaria,
para a padronização dos processos e o desenvolvimento de competências e
habilidades comportamentais e técnicas para a melhoria da eficiência operacional.
6. Programa Primeira Gestão - Primeiros Gestores - visa apoiar, através do
desenvolvimento de competências comportamentais, o líder Estácio em sua
primeira experiência de gestão.
A Escola Funcional propõe 3 programas:
1. Qualificação no atendimento em IES – destinada às equipes das frentes de
atendimento - Secretaria, Sala de Matrícula e Sala de Negociação. Visa ao
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desenvolvimento de competências e habilidades para a melhoria do
atendimento ao aluno;
2. Seis Sigma - Baseado em mensurações e estatística para auxiliar à tomada de
decisão, objetiva aumentar o nível de qualidade dos processos. Seu público
alvo é, preferencialmente, os colaboradores que lidam com processos de média
e alta complexidade.
3. Trainee - desenvolvimento técnico e comportamental, visando à formação e
retenção de novos talentos. Está voltado para o desenvolvimento de
ferramentas para a superação de resultados, oportunidades de carreira,
aprimoramento profissional e estímulo à prática das competências e valores
organizacionais.
Os treinamentos presenciais podem ocorrer na própria IES ou na Universidade
Corporativa da Estácio – EDUCARE (http://educare.estacio.br/), no Rio de Janeiro.

Dos nossos colaboradores, 57 já participaram do Programa.

10. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Conforme o Regimento da Estácio FMJ, a estrutura organizacional está definida da seguinte
forma:

TÍTULO II
DA ADMINISTRAÇÃO
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
CAPÍTULO I
DOS ÓRGÃOS DA ESTÁCIO FMJ

Art. 3º A Estácio FMJ para os efeitos de sua administração, conta com Órgãos Normativos,
Consultivos, Deliberativos, Executivos, Suplementares e Essenciais de Apoio.

CAPÍTULO II

217

DA DIRETORIA GERAL

Art. 4º A Diretoria Geral, órgão executivo superior, cabe superintender, coordenar e fiscalizar
todas as atividades da Estácio FMJ.

Art. 5º A Diretoria Geral será exercida pelo Diretor Geral, cuja nomeação é de competência da
Mantenedora, definida em Portaria de Nomeação específica.

§1º O prazo do mandato dos dirigentes é de até 2 (dois) anos, conforme determinado em
Portaria de Nomeação.
§2º A eventual recondução dos dirigentes será definida pela Mantenedora em Portaria de
Nomeação.
§3º O Diretor Geral é auxiliado nas suas funções pelos Diretores Administrativo-Financeiro e
Acadêmico.
§4º No impedimento do Diretor Geral e nas suas ausências em reuniões, o exercício de suas
funções caberá a um dos Coordenadores, por ele designado.
§5º Os Diretores Acadêmico e Administrativo-Financeiro são designados pelo Diretor Geral,
ouvida a Mantenedora.

Art. 6º São atribuições do Diretor Geral:

I – Dirigir e administrar a Estácio FMJ:
II – Zelar pela fiel observância da legislação do ensino, do Regimento Interno da Estácio FMJ e
das normas complementares emanadas dos Órgãos Colegiados Superiores da Instituição;
III – Promover, em conjunto com os Diretores Acadêmico e Administrativo-Financeiro, a
integração no planejamento e a harmonização na execução das atividades da Instituição;
IV – Representar a Instituição, interna e externamente, ativa e passivamente, no âmbito de
suas atribuições;
V – Executar o orçamento aprovado pela Mantenedora e submeter aos órgãos competentes a
prestação de contas anual;
VI – Exercer o poder disciplinar na jurisdição de toda a Instituição, na forma em que for
estabelecida neste Regimento Interno.
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VII – Praticar todos os atos superiores inerentes à administração de pessoal da Estácio FMJ
,nos termos deste Regimento Interno.
VIII – Propor à Mantenedora dispensa de membros do corpo docente;
IX – Convocar e presidir os Colegiados Superiores da Estácio FMJ ,com direito a voto, inclusive
o de qualidade;
X – Apresentar ao Conselho Superior de Administração, no início de cada ano, relatório das
atividades do exercício anterior;
XI – Baixar atos de cumprimento das decisões dos Colegiados que preside como membro nato;
XII – Encaminhar aos Órgãos Superiores da Estácio FMJ representações ou recursos de
professores, alunos e funcionários;
XIII – Propor ao Conselho Superior de Administração, concessão de títulos honoríficos e de
prêmios;
XIV – Conferir graus e seus respectivos Diplomas e Certificados;
XV – Firmar convênios e acordos no País e no exterior, após aprovação da Mantenedora;
XVI – Constituir comissões para estudos de matérias de interesse da Estácio FMJ;
XVII – Resolver qualquer assunto, em regime de urgência, inclusive os casos omissos deste
Regimento Interno, “ad referendum” do órgão competente; e
XVIII – Praticar todos os demais atos que decorram, implícita ou explicitamente, de suas
atribuições, previstas em Lei e neste Regimento Interno.

Art. 7º O Diretor Geral pode pedir reexame da deliberação dos Colegiados Superiores da
Estácio FMJ, até 10 (dez) dias após a reunião em que houver sido tomada.

§1º O Diretor Geral convocará o Colegiado para, em reunião que se realizará dentro de 15
(quinze) dias, conhecer as razões do pedido de reexame da deliberação.
§2º A rejeição do pedido de reexame da matéria pela maioria dos membros do Colegiado
importa aprovação da deliberação.
§3º Da rejeição do pedido sobre a matéria que envolve assunto econômico-financeiro, há
recurso “ex-officio” para a Mantenedora, dentro de 10 (dez) dias, sendo a decisão desta
considerada final sobre a matéria.

Art. 8º As Gerências compreendem:
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I – Gerência Administrativo-Financeira; e
II – Gerência Acadêmica.

CAPÍTULO III
DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

Art. 9º A Gerência Administrativo-Financeira é órgão executivo que superintende e coordena
as atividades-meio da Estácio FMJ relativas ao pessoal, material, finanças e serviços gerais.

Art. 10º São competências do Gerente Administrativo-Financeiro:
I – Planejar, acompanhar, controlar e avaliar as atividades administrativas e financeiras;
II – Elaborar o planejamento administrativo;
III – Buscar permanente otimização de custos, racionalizando os processos de trabalho e a
ocupação do espaço físico;
IV – Elaborar e controlar o orçamento;
V – Requisitar e controlar os materiais de consumo;
VI – Zelar pelo patrimônio da unidade;
VII – Executar as ações referentes a recursos humanos;
VIII – Responder pela manutenção dos equipamentos e das instalações em boas condições de
uso;
IX – Supervisionar os serviços de manutenção, segurança e limpeza;
X – Informar seus subordinados sobre políticas, objetivos e metas da instituição;
XI – Propor e aplicar sanções administrativas cabíveis, em caso de infrações praticadas por
empregado diretamente subordinado;
XII – Assinar cheques em conjunto com o Diretor Geral;
XIII – Manter a Direção Geral informada sobre os problemas e necessidades do setor;
XIV – Responder pelo fiel registro de toda a movimentação financeira, zelando pela
Contabilidade e pela Tesouraria;
XV – Controlar os pagamentos dos alunos, atuando para diminuição efetivada da
inadimplência; e
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XVI – Executar outras tarefas compatíveis com a sua função.

CAPÍTULO IV
DA GERÊNCIA ACADÊMICA

Art. 11. A Gerência Acadêmica é órgão executivo que superintende e coordena as atividadesfim da Estácio FMJ ,na forma que for definida por este Regimento Interno.

Parágrafo único. A Gerência Acadêmica será assessorada pela Secretaria Geral com as
seguintes atribuições:
I – Inscrever os candidatos a concursos;
II – Proceder à matrícula dos alunos;
III – Expedir declarações de currículos escolares e elaborar os históricos escolares para registro
de diplomas;
IV – Expedir diploma, certificados, declarações e atestados, na forma da legislação em vigor;
V – Expedir e manter atualizados os arquivos e fichários da Secretaria;
VI – Manter o controle de frequência do corpo discente; e
VII – Executar trabalhos de natureza burocrática que lhe sejam atribuídos pela Diretoria.

Art. 12. São competências do Gerente Acadêmico:
I – Planejar, acompanhar, controlar e avaliar as atividades acadêmicas;
II – Elaborar o planejamento acadêmico;
III – Fazer cumprir o calendário acadêmico;
IV – Implementar o setor de estágios;
V – Analisar o curriculum vitae dos docentes selecionados pelas Coordenações de Cursos para
posterior encaminhamento à Mantenedora para admissão, nos termos da legislação em vigor;
VI – Acompanhar o desempenho dos docentes;
VII – Propor a dispensa de membros do corpo docente;
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VIII – Analisar permanentemente os currículos dos cursos com os coordenadores e propor
alterações, se for o caso;
IX – Indicar as necessidades de modernização e ampliação de laboratórios;
X – Indicar a necessidade de ampliação e atualização da biblioteca, para atendimento dos
diversos cursos;
XI – Assegurar o lançamento dos registros acadêmicos nas pautas, nos prazos estabelecidos;
XII – Planejar as mudanças curriculares, quando necessárias;
XIII – Propor planos anuais de distribuição de bolsas de monitoria;
XIV – Efetivar a admissão de monitores e manter atualizados os registros relativos às suas
atividades;
XV – Assessorar as Coordenações de Cursos quanto à avaliação dos cursos e a reformas
curriculares;
XVI – Manter atualizado o acervo da legislação do ensino superior de graduação e de pósgraduação, para subsidiar as atividades dos Colegiados de Cursos;
XVII – Elaborar catálogo de cursos de graduação e pós-graduação;
XVIII – Coordenar e operacionalizar, por meio de comissão permanente, as atividades
referentes aos Processos Seletivos;
XIX – Manter a Direção Geral sempre informada sobre os problemas e necessidades do setor,
buscando, quando necessário, orientação para resolução de problemas; e
XX – Executar outras tarefas compatíveis com sua função.

CAPÍTULO V
DO CONSELHO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 13. O Conselho Superior de Administração, órgão máximo de natureza normativa,
consultiva e deliberativa da Estácio FMJ é constituído por:
I – Diretor Geral, seu Presidente;
II – Gerente Acadêmico;
III – Gerente Administrativo-Financeiro;
IV – um representante da Comissão Própria de Avaliação;
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V – três representantes do Corpo Docente;
VI – dois representantes da Mantenedora;
VII – três Coordenadores de Cursos;
VIII – dois representantes do Corpo Discente;
IX – dois representantes do Corpo Técnico-Administrativo; e
X – um representante da Comunidade.

§1º Os representantes relativos aos incisos IV, V, VI, VII, VIII, IX e X são indicados pelo Diretor
Geral.
§2º O mandato dos representantes referidos nos incisos IV, V, VI, VII, VIII, IX e X é de 1 (um)
ano, permitida a recondução.
§3º Um dos representantes do Corpo Docente, mencionados no inciso V, deve ser,
necessariamente, da Pós-Graduação.
§4º O representante da Comunidade deve ser escolhido dentre os integrantes de associações e
órgãos representativos da comunidade, credenciados pela Estácio FMJ.
§5º Os representantes nomeados na condição de suplentes devem substituir os titulares em
seus impedimentos legais e eventuais.
§6º A indicação dos suplentes, bem como suas atribuições, obedecem aos mesmos critérios
adotados para os titulares.
§7º Os conselheiros suplentes devem ser escolhidos prioritariamente entre os membros do
CONSEPE.
§8º Em caso de empate na votação das decisões do Conselho Superior de Administração cabe
ao Diretor Geral um voto de desempate.

Art. 14. Ao Conselho Superior de Administração compete:

I – Zelar pelo alcance dos objetivos institucionais da Estácio FMJ, aprovando as diretrizes e as
políticas da Instituição, estabelecidas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão –
CONSEPE, bem como supervisionar sua execução;
Estácio FMJ;

223

III – Propor, para referendo da Mantenedora, a política de recursos humanos da Estácio FMJ
através de um Plano de Carreira e Salários, no âmbito de sua competência;
IV – Aprovar o plano de desenvolvimento e expansão da Instituição e propor diretrizes para o
planejamento geral da Instituição;
V – Aprovar os demais ordenamentos institucionais internos da Estácio FMJ
VI – Aprovar para referendo da Mantenedora, a proposta orçamentária da Estácio FMJ bem
como suas alterações e a respectiva prestação de contas;
VII – Criar, modificar ou extinguir Diretorias, Programas e Órgãos Suplementares;
VIII – Apreciar, para referendo da Mantenedora, propostas de criação, incorporação,
suspensão e desativação de Cursos ou Habilitações de Graduação e Pós-Graduação, oriundas
do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE, para vigência após aprovação dos
órgãos Competentes;
IX – Analisar propostas de fixação do número de vagas iniciais de cursos novos e de alteração
do número de vagas oriundas do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE, para
vigência após aprovação dos Órgãos Competentes do MEC;
X – Aprovar o planejamento anual de atividades da Estácio FMJ e seu respectivo relatório
encaminhado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE;
XI – Apreciar o Regimento Interno, com seus respectivos anexos e suas alterações,
submetendo-os aos Órgãos do MEC, para aprovação, quando necessário;
XII – Aprovar e submeter à Mantenedora, acordos contratos ou convênios com instituições
públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras;
XIII – Exercer o poder disciplinar, originariamente ou em grau de recurso;
XIV – Deliberar, como instância superior, sobre recursos interpostos de decisões dos demais
órgãos da Estácio FMJ;
XV – Referendar, no âmbito de sua competência, os atos do Diretor Geral, praticados na forma
“ad referendum”;
XVI – Outorgar títulos honoríficos ou de benemerência; e
XVII – Exercer outras competências a ele atribuídas pela Lei e por este Regimento Interno.

Art. 15. É obrigatório o comparecimento dos membros às sessões do Conselho Superior de
Administração, sob pena de perda do mandato, no caso de falta a 3 (três) sessões
consecutivas, sem causa devidamente justificada perante o Diretor Geral.
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Art. 16. O secretário do Conselho Superior de Administração será indicado pela Direção Geral,
entre os funcionários da Instituição.

CAPÍTULO VI
DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO – CONSEPE

Art. 17. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE, órgão de natureza normativa,
consultiva e deliberativa, destinado a orientar, coordenar e supervisionar as atividades de
ensino, pesquisa e extensão da Estácio FMJ ,é constituído por:

I – Diretor Geral, seu Presidente;
II – Gerente Acadêmico;
III – Gerente Administrativo-Financeiro;
IV – um representante da Comissão Própria de Avaliação;
V – três representantes do Corpo Docente;
VI – dois representantes da Mantenedora;
VII – três Coordenadores de Cursos;
VIII – dois representantes do Corpo Discente; e
IX – dois representantes do Corpo Técnico-Administrativo.

§1º Os representantes relativos aos incisos IV, V, VI, VII, VIII e IX são indicados pelo Diretor
Geral.
§2º O mandato dos representantes referidos nos incisos IV, V, VI, VII, VIII, e IX é de 1 (um) ano,
permitida a recondução.
§3º Um dos representantes do Corpo Docente, mencionados no inciso V, deve ser,
necessariamente, da Pós-Graduação.
§4º Os representantes nomeados na condição de suplentes devem substituir os titulares em
seus impedimentos legais e eventuais.
§5º A indicação dos suplentes bem como suas atribuições obedecem aos mesmos critérios
adotados para os titulares.
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§6º Os conselheiros suplentes devem ser escolhidos prioritariamente entre os membros do
Conselho Superior de Administração.
§7º Em caso de empate na votação das decisões do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão –
CONSEPE – cabe ao Diretor Geral um voto de desempate.

Art. 18. Ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE compete:

I – Estabelecer as diretrizes e políticas de ensino, pesquisa e extensão, bem como os seus
desdobramentos, inclusive para efeito orçamentário;
II – Acompanhar a execução da política educacional da Estácio FMJ ,propondo medidas que
julgar necessárias ao seu aperfeiçoamento e desenvolvimento;
III – Apreciar e emitir parecer sobre as atividades acadêmicas de todos os setores de ensino,
pesquisa e extensão da Instituição;
IV – Responder a consultas dos Colegiados de Curso, relativas às questões de ensino, pesquisa
e extensão;
V – Opinar sobre a participação da Estácio FMJ em programas, que importem em cooperação
com entidades nacionais ou estrangeiras;
VI – Deliberar, em primeira instância, ou em grau de recurso sobre representações relativas ao
ensino, à pesquisa e à extensão;
VII – Aprovar medidas destinadas a solucionar questões de natureza técnica, pedagógica e
didático-científica;
VIII – Manifestar-se sobre a criação, alteração ou extinção de Órgãos Acadêmicos, Cursos,
Órgãos Suplementares, Programas e Projetos ou sobre a suspensão do funcionamento destes;
IX – Dar parecer sobre proposta de criação, incorporação, suspensão e desativação de cursos e
habilitações de graduação e pós-graduação;
X – Fixar normas acadêmicas, complementares às deste Regimento Interno, sobre processo
seletivo de ingresso na Instituição, currículos e programas, matrículas, transferências internas
e externas, aproveitamento de estudos, além de outras que se incluam no âmbito de sua
competência, ouvidos os Colegiados de Curso, em matéria de sua respectiva competência;
XI – Estabelecer critérios sobre a seleção e lotação do pessoal docente e as condições de
afastamento para fins de estudo e cooperação técnica;
XII – Aprovar o Calendário Anual da Estácio FMJ;
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XIII – Apreciar as diretrizes curriculares dos cursos de graduação e os projetos de criação de
curso e respectivas vagas iniciais, bem como a alteração do número de vagas dos existentes,
para manifestação posterior do Conselho Superior de Administração e do Órgão Competente
do MEC;
XIV – Estabelecer normas que visem ao aperfeiçoamento dos processos de aferição do
rendimento escolar;
XV – Estabelecer critérios para elaboração e aprovação de projetos de pesquisa e programas
de extensão;
XVI – Referendar, no âmbito de sua competência, atos do Diretor Geral, praticados na forma
“ad referendum” deste Conselho;
XVII – Dar parecer sobre proposta de alteração deste Regimento Interno; e
XVIII – Exercer as demais atribuições que, por sua natureza, lhe estejam afetas.

Art. 19. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE reunir-se-á, ordinariamente, 1
(uma) vez por semestre, e, extraordinariamente, por convocação do Diretor Geral da Estácio
FMJ ou por 1/3 (um terço), pelo menos, de seus membros.

Parágrafo único. Não poderá o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE funcionar
sem a presença da maioria absoluta de seus membros e suas decisões serão tomadas pela
maioria de votos dos presentes.

Art. 20. É obrigatório o comparecimento dos membros às sessões do Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão – CONSEPE, sob pena de perda do mandato, no caso de falta a 3 (três)
sessões consecutivas, sem causa devidamente justificada.

Art. 21. O secretário do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE será indicado pela
Direção Geral, entre os funcionários da Instituição.

Art. 22. Para exame dos assuntos afetos à sua deliberação, o Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão – CONSEPE poderá se subdividir em câmaras a serem previstas em ato normativo
próprio.

CAPÍTULO VII
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DOS ÓRGÃOS SUPLEMENTARES

Art. 23. Os Órgãos Suplementares desenvolvem atividades específicas de suporte às ações da
Estácio FMJ

§1º Por iniciativa do Diretor Geral, mediante anuência da Mantenedora, podem ser criados,
suprimidos ou alterados órgãos suplementares, submetidos os atos aos Órgãos Colegiados.
§2º Os órgãos suplementares são vinculados à Direção Geral e seus dirigentes são designados
pelo Diretor Geral.
§3º As atribuições e estruturas específicas de cada Órgão Suplementar são reguladas por
normas próprias e submetidas à aprovação da Direção Geral e dos Órgãos Colegiados.

CAPÍTULO VIII
DOS ÓRGÃOS ESSENCIAIS DE APOIO

Art. 24. Os Órgãos Essenciais de Apoio são vinculados diretamente à Direção Geral e
desenvolvem atividades específicas de suporte às ações da Estácio FMJ.

Parágrafo único. São Órgãos Essenciais de Apoio da Estácio FMJ.
– Comissão Própria de Avaliação – CPA;
II – Ouvidoria; e
III – Secretaria Geral Acadêmica.

CAPÍTULO IX
DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA

Art. 25. A Comissão Própria de Avaliação – CPA, de acordo com a Legislação vigente, possui
Regulamento próprio, homologado pelo Conselho Superior da Instituição e autonomia em
relação aos Órgãos Colegiados Superiores e demais órgãos existentes na Estácio FMJ para
executar suas atividades.
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Parágrafo único. Não se admitirá no Regulamento homologado pelo Conselho Superior da
Instituição para a CPA qualquer conteúdo que mitigue a autonomia desta ou signifique
subordinação de fato a qualquer órgão da Estácio FMJ.

CAPÍTULO X
DA OUVIDORIA

Art. 26. A Ouvidoria é um órgão subordinado à Direção Geral e possui Regulamento próprio,
em conformidade com a Legislação em vigor.

CAPÍTULO XI
DA SECRETARIA GERAL ACADÊMICA

Art. 27. A Secretaria Geral Acadêmica será dirigida pelo Secretário Geral, nomeado pelo
Diretor Geral, ficando a ele diretamente subordinado.

Art. 28. À Secretaria Geral Acadêmica compete:
I - inscrever os candidatos a concursos;
II - proceder à matrícula dos alunos;
III - expedir currículos escolares e elaborar os históricos escolares para registro de diplomas;
IV - proceder ao registro acadêmico junto aos órgãos competentes;
V - expedir diploma, certificados, declarações e atestados, na forma da legislação em vigor;
VI - expedir e manter atualizados arquivos e fichários da Secretaria;
VII - manter o controle de frequência do Corpo Discente;
VIII - executar trabalhos de natureza burocrática que lhe sejam atribuídos pela Diretoria;
IX - elaborar atas, relatórios e demais atos referentes à vida escolar dos alunos;
X - assessorar a Diretoria Geral e a Direção Acadêmica Geral em assuntos de ensino, quando
solicitado, cumprindo e fazendo cumprir os despachos dela emanados;
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XI - tomar conhecimento, diariamente, das publicações dos órgãos de imprensa, no setor de
ensino e comunicar à Direção Geral ou à Direção Acadêmica Geral o que for de interesse;
XII - responsabilizar-se pela coordenação e execução dos processos seletivos de alunos,
auxiliado por comissão permanente de vestibular designada pela Direção Geral; e
XIII - executar outras tarefas compatíveis com a sua função.

CAPÍTULO XII
DA COORDENAÇÃO DOS CURSOS

Art. 29. As atividades de cada curso de graduação (bacharelado, licenciatura e superior de
tecnologia) da Estácio FMJ serão coordenadas por um Coordenador designado pelo Diretor
Geral.

Art. 30. São competências do Coordenador de Curso:

I – Planejar, acompanhar, controlar e avaliar as atividades acadêmicas do Curso, em cada
período letivo, de acordo com as orientações da Diretoria Acadêmica;
II – Orientar e supervisionar os corpos docente e discente quanto aos objetivos finais e
intermediários do Curso;
III – Propor medidas para melhoria da qualidade do Curso;
IV – Supervisionar o cumprimento dos eventos e das atividades previstas no calendário escolar
da Unidade que dizem respeito ao Curso;
V – Selecionar os membros do corpo docente do curso, encaminhando o resultado da seleção
primeiramente à Coordenação Acadêmica para análise e posterior admissão pela
Mantenedora, nos termos da legislação em vigor;
VI – Orientar as atividades docentes;
VII – Manter integração com as diversas Coordenações de Curso da Estácio FMJ;
VIII – Elaborar os horários e encaminhá-los aos setores competentes e às coordenações de
outros cursos;
IX – Planejar e executar eventos (seminários, palestras e outros);
X – Elaborar documentos técnicos;
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XI – Elaborar mapas de carga horária e prover a alocação docente;
XII – Propor a dispensa de membros do corpo docente;
XIII – Prever e solucionar problemas curriculares e administrativos dos discentes;
XIV – Orientar o corpo discente, em articulação com a Secretaria Geral de Alunos, em todas as
atividades e registros da vida acadêmica dos mesmos;
XV – Decidir sobre pleitos de transferências de alunos de outras IES para a Instituição, com
base na situação de vagas dos diferentes cursos;
XVI – Organizar formaturas;
XVII - Analisar currículos para isenção de disciplinas, nos casos de transferência interna,
transferência externa e matrícula de portadores de diploma de nível superior;
XVIII – Manter a Diretoria Acadêmica sempre informada dos problemas e necessidades do
setor; e
XIX – Desempenhar outras atividades que, por sua natureza, lhe sejam afetas.

CAPÍTULO XIII
DO COLEGIADO DE CURSO

Art. 31. Os Colegiados de Curso estão vinculados à Coordenação de Curso e terão sua
constituição e suas competências aprovadas pelos Conselhos Superiores da Estácio FMJ.

Art. 32. Os Colegiados de Curso são constituídos por todos os professores do curso que
ministram atividades no curso, além de um representante discente.

§1º O representante discente será indicado pelos alunos e referendado pelo Coordenador do
Curso.
§2º Os representantes mencionados no caput deste artigo terão mandato de 1 (um) ano,
podendo ser renovado.

Art. 33. Compete a cada Colegiado de Curso:
I – Ser o órgão de deliberação do Curso;
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II – Discutir e aprovar os programas e objetivos gerais do Curso, bem como promover a
avaliação do curso;
III – Aprovar o trabalho técnico do Núcleo Docente Estruturante – NDE ou de qualquer outro
órgão que a legislação educacional vigente prescreva;
IV – Colaborar com os demais órgãos acadêmicos na sua esfera de atuação; e
V – Exercer as demais funções que lhe são, explícita ou implicitamente, conferidas pelo
Regimento.

Parágrafo único. O Colegiado de Curso deverá se reunir semestralmente, por convocação do
Coordenador do Curso ou de 2/3 (dois terços) de seus membros.

Art. 34. Cada curso terá sua gestão através do Colegiado de Curso, conforme especificado
neste Regimento Interno.

§1º Cada curso terá um Núcleo Docente Estruturante – NDE ou qualquer outro órgão que a
legislação educacional exigir, escolhido pelo Colegiado de Curso, de acordo com os parâmetros
regulatórios e avaliativos vigentes.
§2º Cabe ao Colegiado de Curso a escolha da composição do Núcleo Docente Estruturante –
NDE ou de qualquer outro órgão que a legislação educacional vigente prescreva.

CAPÍTULO XIV
NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE – NDE

Art. 35. O Núcleo Docente Estruturante – NDE de um curso de graduação, de acordo com a
legislação vigente, constitui-se de um grupo de docentes, além do Coordenador, com
atribuições acadêmicas de acompanhamento, atuante no processo de concepção,
consolidação e contínua atualização do projeto pedagógico do curso.

Art. 36. O Núcleo Docente Estruturante – NDE será composto por professores com formação
condizente com a atuação esperada e em número aprovado por ato do Colegiado de Curso,
em conformidade com os parâmetros estabelecidos pela Estácio FMJ e com os parâmetros de
avaliação e de regulação educacionais vigentes.
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Art. 37. São atribuições do Núcleo Docente Estruturante – NDE:
I – Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso;
II – Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino
constantes 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 cursos de graduação.

CAPÍTULO XV
DA COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO

Art. 38. A Coordenação da Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão da Estácio FMJ é exercida pelo
Coordenador de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, designado pelo Diretor Geral ouvida a
Mantenedora, para mandato de 1 (um) ano, podendo ser reconduzido.

Art. 39. A Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão é Órgão Executivo que
superintende e coordena as atividades da Estácio FMJ, na forma que for definida por este
Regimento Interno e seu Regulamento.

Art. 40. São competências do Coordenador de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão:
I - assessorar a Direção Geral;
II - dirigir e administrar a Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão;
III - promover a integração entre as atividades da Graduação, Pós-Graduação, Pesquisa e
Extensão, no âmbito da Instituição;
IV - supervisionar o Setor de Encaminhamento a Empregos e Estágios, se houver;
V - planejar, acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas pelos Coordenadores de PósGraduação, Extensão e Atividades de Pesquisa;
VI - fazer cumprir a carga horária dos Cursos;
VII - planejar, coordenar e realizar eventos de natureza institucional;
VIII - supervisionar o Programa de Treinamento Profissional, se houver;
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IX - manter a Direção Geral informada das atividades e necessidades da Coordenação de PósGraduação, Pesquisa e Extensão;
X - elaborar orçamento anual em conjunto com o Coordenador Administrativo-Financeiro;
XI - definir as áreas e linhas de atuação das atividades de Extensão, Pós-Graduação e Pesquisa;
e
XII - executar outras tarefas compatíveis com a sua função.

10.1. Comissão Própria De Avaliação - CPA
A Comissão Própria de Avaliação – CPA, de acordo com a Legislação vigente, tem
Regulamento próprio, homologado pelo Conselho Universitário (CONSUNI) e
autonomia em relação aos Órgãos Colegiados e demais órgãos existentes na IES para
executar suas atividades.
A Comissão Própria de Avaliação (CPA) é responsável pelo desenvolvimento de todas
as ações previstas no processo autoavaliativo. A CPA terá como objetivos: planejar,
organizar, sensibilizar a comunidade acadêmica quanto à importância da participação
de todos no processo e fornecer assessoramento aos diferentes setores da Instituição.
Compete à CPA do da IES: Conduzir, coordenar e articular o processo interno de
avaliação da instituição (autoavaliação); Sistematizar e disponibilizar as informações
por eles geradas, bem como prestar as informações solicitadas pelo INEP, com base no
art. 11 da Lei 10861/2004; Constituir subcomissões de avaliação; Elaborar e analisar
relatórios e pareceres e encaminhar às instâncias competentes; Desenvolver estudos e
análises visando ao fornecimento de subsídios para fixação, aperfeiçoamento e
modificação da política de avaliação institucional; e Propor projetos, programas e
ações que proporcionem a melhoria do processo avaliativo institucional; Sistematizar e
prestar informações relativas ao AVALIES (Avaliação das Instituições de Educação
Superior) solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (INEP), no âmbito do SINAES; Participar de reuniões com os avaliadores
externos quando da avaliação de cursos, seja para autorização, reconhecimento ou
renovação de reconhecimento e recredenciamento da Instituição, disponibilizando
informações resultantes do processo de avaliação interna da IES.
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10.2. Núcleo Docente Estruturante – NDE
O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é um núcleo de apoio ao corpo Docente e
Coordenadores de Cursos da instituição. O NDE instituído pelo Ministério da Educação,
por meio da Portaria nº. 147/2007, no artigo 3º, inciso II, instituiu que o NDE “é
responsável pela formulação do projeto pedagógico dos cursos, sua implementação e
desenvolvimento” e em atendimento a Resolução nº 01 de 17 de junho de 2010 que
normatiza o NDE em seus artigos 1º, 2º e 3º. O NDE é um órgão consultivo, composto
de docentes com atribuições acadêmicas de acompanhamento, atuante no processo
de concepção, consolidação e contínua atualização do PPC.
O NDE está constituído na IES com o objetivo de discutir, analisar, interpretar, propor e
operacionalizar as questões pertinentes às propostas de ações pedagógicas dos cursos.
O NDE dos Cursos tem de acordo com o seu regulamento as atribuições a seguir:
- Participar plenamente da elaboração e reelaboração do PPC e de suas
atualizações, orientadas pela autoavaliação e pela legislação vigente;
- Manter atualizados e articulados os eixos de formação do PPC, considerando a
demanda de mercado, as diretrizes curriculares nacionais da área, as pautas do
ENADE, os objetivos do curso e o perfil dos egressos;
- Colaborar com a CPA na autoavaliação do curso;
- Implantar o PPC;
- Orientar e atender de forma extraclasse aos discentes;
- Orientar e atender aos docentes do curso;
- Supervisionar e orientar os processos e resultados das avaliações de
aprendizagem das disciplinas do curso;
- Desempenhar um papel integrador e organizador dos trabalhos desenvolvidos
pelos docentes e discentes no Curso; emitir relatórios dirigidos ao colegiado do
curso, contemplando suas atividades, recomendações e contribuições ao
desenvolvimento e à consolidação do curso;
- Comparecer às reuniões do NDE;
- Colaborar com os demais órgãos acadêmicos no âmbito de sua atuação.

10.3. Regulatório e Pesquisador Institucional (PI)
O Regulatório é o setor que se responsabiliza pelos eventos regulatórios da IES e dos
cursos por ela oferecidos. São considerados eventos inerentes ao Regulatório:
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-

Credenciamento e Recredenciamento de IES;
Autorização, Reconhecimento, Renovação de Reconhecimento e extinção de
curso;
Aditamento a ato autorizativo;
Elaboração de recursos aos órgãos reguladores;
Elaboração de respostas a Diligências instauradas (cursos e IES).

O Pesquisador Institucional (PI) é responsável pelas informações e acompanhamento
dos processos regulatórios, bem como pelas ações de avaliação, incluídas as
informações necessárias à realização do ENADE. Tem ainda as atribuições de
responder anualmente ao Censo da Educação Superior e zelar pelo cumprimento dos
requisitos regulatórios; zelar pela atualização e correção dos dados cadastrais dos
professores e dirigentes da IES, assim como dos membros da CPA e dados de
infraestrutura, no e-MEC; acompanhar processo de inscrição do ENADE; atualizar os
Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação e o Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI); abrir e acompanhar processos no sistema e-MEC.

10.4. Órgãos de Apoio às Atividades Acadêmicas
São considerados órgãos de apoio às atividades acadêmicas da IES, constantes em seu
Regimento:
a) Secretaria Geral Acadêmica
A Secretaria Geral e Expedição de Diplomas é um órgão subordinado à Reitoria,
desenvolvendo atividades específicas, de emissão e registro de diplomas e certificados.
Parágrafo único. Mediante convênio, a Secretaria Geral e Expedição de Diplomas pode
registrar diplomas de outras Instituições de Ensino Superior, na forma da Legislação
em vigor.
b) Central de Estágios
A Central de Estágios e Empregos executa suas ações pautadas na Política de Estágios e
Empregos da IES, oferecendo atendimento Virtual e Presencial, como o Portal de vagas
de Estágios e Empregos por meio de um sistema informatizado que encaminhará os
candidatos a empresas, legalizará e acompanhará o desenvolvimento dos estágios,
como determina a Lei n0 11.788 de 25 de setembro de 2008. Estes serviços serão
prestados gratuitamente. Contará ainda com o Espaço Estágio Emprego – E3. Trata-se
de um espaço que será exclusivo para acadêmicos e graduados da instituição para o
atendimento presencial, com orientação de carreira e encaminhamento ao mercado
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de trabalho, por meio de parceria entre agências de integração e empresas
empregadoras.
c) Núcleo de Apoio Pedagógico
Este Núcleo é responsável pelo atendimento psicopedagógico aos estudantes, dentro
de uma dimensão preventiva, além da realização de atividades que facilitem a
socialização dos acadêmicos. O serviço de apoio psicopedagógico ao discente possui os
seguintes objetivos: Prestar apoio psicopedagógico de ordem acadêmica, social e
pessoal ao corpo discente; Auxiliar o acadêmico na descoberta de si e do outro na
direção da melhoria de suas relações interpessoais; Proporcionar atendimento
psicológico ao discente objetivando a busca do seu bem-estar.

10.5. Autonomia da Instituição
A Estácio FMJ tem autonomia didático-científica, administrativa e disciplinar. A
Entidade Mantenedora é responsável pela IES perante as autoridades públicas e o
público em geral, incumbindo-se de tomar as medidas necessárias ao seu bom
funcionamento, respeitados os limites da lei e de seu Regimento, a liberdade dos
Corpos Docente e Discente e a autoridade própria de seus órgãos deliberativos e
executivos. Cabe à Mantenedora a sustentabilidade financeira e a aprovação de
investimentos para expansão e contratação dos recursos humanos e, à Mantida, o
desenvolvimento do projeto educacional. Através dos Órgãos Colegiados, CONSEPE e
CONSAD, a autonomia da IES é efetivada. A partir de diretrizes fixadas em reuniões
pela Mantenedora, a IES faz seus planejamentos operacionais e estratégicos,
contemplando sua expansão acadêmica e física.

11. INFRAESTRUTURA

11.1. BIBLIOTECA
Importante fonte de apoio técnico à formação acadêmica, a Biblioteca da Estácio FMJ
funciona desde outubro de 2000. O desenvolvimento dos serviços, a aquisição dos
produtos e a formação das suas coleções têm como premissa a qualidade no
atendimento à Comunidade Acadêmica para o alcance da excelência no desempenho
dos estudos e aprendizagem. Assim, tem como objetivo maior, disponibilizar a
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informação nos mais diferentes suportes para as atividades de ensino, pesquisa e
extensão. Conta com um importante acervo entre publicações impressas e em meio
digital. Atualmente conta com um acervo físico de 14956 volumes impressos, entre
livros que contemplam as obras básicas e complementares da bibliografia dos cursos,
obras de referência geral, teses e periódicos e outros. Conta também com 22627
periódicos científicos digitais/eletrônicos disponíveis nas bases de dados licenciadas
para a Instituição e assinadas há mais de 5 anos. Outro importante recurso é acesso
ao Portal de periódicos Capes que a Instituição recebeu recentemente.
Responsável pela prestação de serviços de informação à comunidade, a Instituição
possui um aparato tecnológico sempre em evolução, objetivando o acesso à
recuperação da informação em tempo hábil.
As instalações da Biblioteca favorecem, aos seus usuários, a permanência e utilização
dos serviços disponíveis. Todo o processo de empréstimo e consulta é realizada de
forma rápida e eficiente graças aos recursos de informática disponíveis.
Com uma iluminação adequada à leitura, sinalização eficiente, além de funcionários
devidamente qualificados, a biblioteca oferece aos seus usuários toda a comodidade
necessária para realização de seus estudos e pesquisas.

11.1.1 Infraestrutura física

A Biblioteca José Mauro Castelo Branco Sampaio localiza-se no bloco B do campus da
Estácio FMJ, possui 416,12m² e apresenta condições adequadas no que se refere à
dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação (100% climatizada), segurança,
conservação e comodidade necessárias às atividades propostas.
Seguem as medidas da biblioteca:

O espaço físico da Biblioteca está dividido em:
Setor da biblioteca

Área (m2)

Recepção..................................................... 29,7 m²
Sala de Internet .......................................... 21,2 m²
Sala de Vídeo ............................................. 10,08
Salão de estudos......................................... 105 m²
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Sala de Estudo em Grupo 1 ...................... 6,15 m²
Sala de Estudo em Grupo 2 .......................6,15 m²
Sala de Estudo em Grupo 3 ......................... 6,15 m²
Sala de Estudo em Grupo 4 ......................... 6,15 m²
Sala de Estudo em Grupo 5 ......................... 6,15 m²
Sala de Estudo em Grupo 6 ......................... 6,15 m²
Sala de processos técnicos............................7,78 m²
Registro/Bibliotecária ..................................

11,40 m²

Sala de Reunião ........................................... 4,45 m²
Recepção .....................................................22,65 m²
Salão do Acervo ...........................................228,57 m²
TOTAL ..........................................................477,73m²,

11.1.2 Horário de Funcionamento

O horário de funcionamento é adequado e flexível, ocorrendo durante todo o período
de funcionamento da IES, possibilitando ao aluno o livre acesso à Biblioteca no
momento em que o mesmo encontra-se em atividades acadêmicas.
A Biblioteca funciona no horário de:
 2ª a 6ª feira: 07:30 às 22:00
 Sábados: 07:30 às 11:30

11.1.3 Serviços e Informatização

O Sistema Pergamum - O controle do acervo da Biblioteca é gerenciado pelo sistema
Pergamum de automação que permite ao discente e docente a consulta, reserva e
renovação via acesso à internet de sua residência ou de computadores disponibilizados
para tal finalidade na própria biblioteca e permite a geração dos mais diversos
relatórios de gestão.
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Serviço de acesso ao acervo - As consultas ao acervo são feitas, inicialmente, através
dos terminais disponibilizados na entrada da biblioteca, e os livros de interesse do
usuário podem ser solicitados aos funcionários na recepção que fará a busca nas
estantes a partir das anotações com os dados do livro, este entregará ao solicitante o
material selecionado. Esse serviço pode ser usufruído por toda a comunidade. Já o
serviço de empréstimo domiciliar é restrito aos alunos, professores e funcionários da
instituição. O usuário pode contar com o serviço de reserva de livros (presencial ou
online), caso o livro solicitado esteja emprestado, ele poderá fazer reserva para
empréstimo assim que o mesmo seja devolvido. O usuário poderá consultar o acervo,
fazer reservas e renovações através do seu acesso ao aluno online no SIA ou através do
link: biblioteca.estacio.br.
O parâmetro para empréstimos é de 03 (três) livros para consulta e 03 (três) livros
para empréstimo domiciliar por um período de até 07 dias.

Os funcionários da Biblioteca, ao serem admitidos, recebem uma série de instruções e
orientações da Bibliotecária responsável sobre os procedimentos internos do setor e
sobre a presteza e qualidade do atendimento aos usuários e parceiros.

Serviços oferecidos:
a.
Empréstimo domiciliar;
b.
Consulta local;
c.
Catalogação na fonte;
d.
Consulta online;
e.
Capacitação de alunos para uso dos Recursos Informacionais;
f.
Exposição dos novos materiais bibliográficos;
g.
DSI;
h.
Comut;
i.
Periódicos online por curso;
j.
Orientação das NBRs de Informação e documentação - ABNT ;
k.
Orientação de Normalização Bibliográfica - Serviço de orientação na elaboração
de referências bibliográficas e normalização de trabalhos técnico-científicos
segundo normas da ABNT bem como Ficha Catalográfica que todos os TCCs
devem ter;
l.
Pesquisa Bibliográfica - oferece acesso, pelo próprio usuário, à base de dados
bibliográficas de periódicos nacionais e estrangeiros, com orientação da
Biblioteca.
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m.

n.

o.

Levantamento Bibliográfico - Serviço que recupera informações existentes sobre
determinado assunto em base de dados locais, a pedido do usuário. O relatório
vem sob a forma de referências bibliográficas e o usuário deverá fornecer mídia
para receber o levantamento bibliográfico desejado.
Orientação de Normalização Bibliográfica - Serviço de orientação na elaboração
de referências bibliográficas e normalização de trabalhos técnico-científicos
segundo normas da ABNT bem como Ficha Catalográfica que todos os TCCs
devem ter.
Visitas Orientadas - A Biblioteca oferece o serviço de visita orientada que
permite ao usuário conhecer a distribuição do espaço físico, os recursos que a
Biblioteca oferece, bem como normas e procedimentos para sua utilização. A
visita deve ser previamente agendada, por telefone, pessoalmente ou através
de e-mail. Essas visitas são em especial para os calouros e devem ser
agendadas pelos Coordenadores de cada curso.

Biblioteca Virtual 3.0
A Biblioteca Virtual Universitária 3.0 é o primeiro e único acervo eletrônico de livrostexto, com obras totalmente em Português e leitura total disponível pela Internet.
Essa plataforma disponibiliza o acesso atualmente a mais de 3.200 títulos das editoras
Artmed, Ática, Casa do Psicólogo, Contexto, IBPEX, Lumen Juris, Manole, Papirus,
Pearson e Scipione, através de ferramentas que enriquecem e agilizam a pesquisa e/ou
estudo, como: pesquisa inteligente; marcadores de páginas; anotações personalizadas;
impressões de páginas avulsas e/ou capítulos avulsos e pesquisa por palavra-chave,
título, autor ou ISBN. A Biblioteca Virtual Universitária 3.0 poderá ser acessada pelos
alunos de qualquer computador conectado à internet, independente do aluno estar
nas dependências da IES. A perspectiva é de que o acervo da Biblioteca Virtual
continue a se expandir anualmente, através de novas parcerias estabelecidas com as
editoras. O material estará disponível para o professor através do “Portal do
Professor” e para alunos através do “Aluno on-line”, no SIA – Sistema de Informações
acadêmicas.

11.1.4 Acervo e Tratamento Técnico

O acervo da Biblioteca é composto de livros, periódicos, vídeos dicionários e
enciclopédias gerais e especializadas, bases de dados nacionais e internacionais
abrangendo toda área do conhecimento. A organização de todo o acervo é realizada
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segundo a Classificação Decimal de Dewey (CDD), ordenando os títulos por assunto,
conforme a seguir:
Classes Gerais da CDD:

-

000 – Generalidades;

-

100 – Filosofia/Psicologia;

-

200 – Religião;

-

300 - Ciências Sociais;

-

400 – Linguagem;

-

500 - Ciências Naturais/Matemática;

-

600 – Tecnologia;

-

700 – Artes;

-

800 – Literatura;

-

900 – Geografia/História.

OBS: Todo esse material passa por várias fases até o seu destino final: o usuário.
Primeiro é conferido, depois registrado na base de dados, etiquetado, carimbado e
encaminhado para guarda.
A preocupação com a constante modernização dos títulos disponíveis é uma realidade
entre os Coordenadores de Curso. É montada uma planilha de livros complementares
e básicos e a compra se faz de acordo com a necessidade de cada curso e da Biblioteca,
possibilitando assim que os alunos tenham maior disponibilidade de acesso aos livros
exigidos ao estudo acadêmico.

LIVROS

Ao todo, a Faculdade dispõe, aproximadamente, de 2600 títulos e 14956 exemplares.
Em sua grande maioria, os livros estão em excelente estado de conservação, resultado
do programa de atualização contínua e do cuidado com a guarda e manutenção do
acervo. A maior parte do acervo foi adquirida através de compras, outra parte é fruto
de doações de alunos, docentes, funcionários e outras entidades empresariais ou
sociais.
A disponibilidade de exemplares em quantidades suficientes também é uma atenção
da Instituição com o corpo de alunos. Muitas vezes, um professor indica a leitura de
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um livro, um capítulo ou exercício. Dessa forma, a maioria dos alunos consegue, no
mesmo período, praticar a atividade sem interromper o fluxo normal da disciplina.
Além dos livros, a IES mantém em seu acervo monografias de alunos da casa.
Atualmente, a IES conta com o acervo descrito nos quadros abaixo:
ACERVO POR ÁREA DE CONHECIMENTO
REDE DE BIBLIOTECAS
ÁREAS
CIÊNCIAS AGRÁRIAS
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
CIÊNCIAS DA SAÚDE
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
CIÊNCIAS HUMANAS
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
ENGENHARIAS
LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES
TOTAL

Livros
Títulos
Volumes
4
14
86
834
1130
7788
187
912
414
1800
653
2927
1
13
125
668
2600
14956

Vídeos
Títulos

DVD
Volumes

29
116
32
29
2

10
7
4
11

9
217

29
61

BIBLIOTECA
ACERVO
LIVROS
ÁREA
CIÊNCIAS AGRÁRIAS
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
CIÊNCIAS DA SAÚDE
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
CIÊNCIAS HUMANAS
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
ENGENHARIAS
LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES
TOTAL

TÍTULOS
4
86
1130
187
414
653
1
125
2600

DOAÇÃO

PERMUTA

VOLUMES
14
834
7788
912
1800
2927
13
668
14956

748

30

-

BIBLIOTECÁRIO
2

DISPOSIÇÃO DO ACERVO
CDU

CDD
X

OUTRO

OUTROS

X

488

488

NACIONAIS
39
27
93
10
84
35
22
15
325

CCAAR1

OUTRO

ESTRANGEIROS
52
2350
7262
3801
3298
3893
808
1163
22627

ACESSO AO MATERIAL
BIBLIOGRÁFICO
ABERTO

FECHADO

3

TIPO DE CATALOGAÇÃO
CCAAR2

Revistas
Nac. Estrang.
39
52
27
2350
93
7262
10
3801
84
3298
35
3893
22
808
15
1163
325
22627

PERIÓDICOS POR TÍTULO

ACERVO
EQUIPE RESPONSÁVEL
VOLUME ANUAL DE ATUALIZAÇÃO
(EXCETO VIGILÂNCIA E LIMPEZA)
COMPRA

CD
Volumes

X

VIDEO
TECA
QTD
TÍTULOS
278

FORMAS DE EMPRÉSTIMO
ABERTO À
COMUNIDADE

FECHADO À
COMUNIDADE
X
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EMPRÉSTIMO
DE MAT. DE
REFERÊNCIA
SIM

NÃO

FACILIDADE PARA RESERVA DE MATERIAL
BIBLIOGRÁFICO
INFORMATIZADA

X

MANUAL

NÃO TEM

FACILIDADE PARA REPRODUÇÃO DE
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
NA
BIBLIOTECA

X

NO
PRÉDIO

NÃO TEM

X

11.1.5 Expansão do Acervo
O acervo de livros existente em dezembro de 2009 era de 934 (novecentos e trinta e quatro)
títulos, num total de 5608 (cinco mil seiscentos e oito) exemplares. A este acervo foi feita uma
projeção anual de 5% cumulativo que totalizaria em 2016 a quantidade de 1316 títulos e 7899
exemplares. O acervo, contudo, ultrapassou este crescimento totalizando 2600 títulos e 14956
exemplares. A este acervo, foi projetado novamente, um crescimento anual de 5% cumulativo
que deverá totalizar 3160 títulos e 18177 exemplares em dezembro de 2019.
QUADRO DE EXPANSÃO E ATUALIZAÇÃO DE ACERVO:

QUADRO DE EXPANSÃO E ATUALIZAÇÃO DE ACERVO

Ano

Títulos

Volumes

2016

2600

14956

2017

2730

15703

2018

2867

16488

2019

3010

17312

2020

3160

18177

QUADRO DE EXPANSÃO ACERVO NOVOS CURSOS
CURSOS
MEDICINA
FARMÁCIA
ENFERMAGEM
FISIOTERAPIA

2016

2017

2018

2019

2020

Títulos Volumes Títulos Volumes Títulos Volumes Títulos Volumes Títulos Volumes
496
3438
519
3609
545
3790
573
3979
601
4178
297
2350
311
2467
327
2591
344
2720
361
2856
298
2275
312
2389
328
2508
345
2633
362
2765
286
2450
300
2572
315
2700
331
2836
348
2977
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TOTAL

1377

10513

1442

11037

1515

11589

1593

12168

1672

12776

11.1.6 Pessoal técnico-administrativo

A Biblioteca será chefiada pela Bibliotecária Maria Meire Peixoto Cardoso (CRB-3/787).
No geral, os profissionais se dividem entre as atividades administrativas e as atividades
técnicas. Desde a organização das prateleiras, arrumando e ordenando as obras, até o
atendimento ao público e aos processos administrativos de registros e controles, toda
a equipe é capacitada para conhecer todas as tarefas do setor. Com isso, evita-se
eventuais ociosidades, e melhora a qualidade do serviço pela visão do cliente, que
pode ser atendido por qualquer funcionário. A equipe é coordenada pela Bibliotecária
responsável que distribui e coordena as atividades dos colaboradores. A seguir, está
apresentado o quadro do corpo técnico-administrativo da Biblioteca:
Nome

Função

Andria Dias de Oliveira

Bibliotecária júnior (CRB-3/1328)

Emanoela Moura do Nascimento
Niomar Costa do Nascimento

Auxiliar administrativo
Assistente administrativo I

Damião Pereira de Sousa

Auxiliar administrativo

11.1.7 Plano de atualização do acervo

A Biblioteca é um setor em constante desenvolvimento. Cresce e se atualiza através de
compras, doações e permutas sendo projetada para que anualmente haja um
crescimento em 5% (cinco por cento), a partir do acervo inicial. A cada ano são
solicitadas edições atualizadas dos livros constantes da bibliografia do curso e,
anualmente, aquelas acrescentadas por ocasião de reformulação curricular e/ou
atualização do Projeto Pedagógico dos Cursos e abertura de novos cursos previstos no
PDI.
A previsão orçamentária, baseada nas indicações dos coordenadores de disciplinas e
da Coordenações será elaborada, anualmente, pela Coordenação da Biblioteca e
encaminhada à aprovação da Gerência Acadêmica e da Direção Geral da Faculdade.
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11.1.8 Periódicos

As publicações periódicas são de fundamental importância para a pesquisa científica.
Para tanto, a IES não poderia deixar de dispor dos recursos necessários para que essa
atividade de pesquisa possa ser desenvolvida, daí a preocupação com a manutenção
das bases de dados de periódicos das áreas acadêmicas nas quais atua. Como uma das
principais fontes de informação, as publicações periódicas são de fundamental
importância para a pesquisa científica, servindo ainda de atualização às matérias dos
diversos cursos.

11.1.9 Condições de Acessibilidade Arquitetônica da Biblioteca:

Visando atender aos portadores de necessidades especiais, a Biblioteca possui rampa
de acesso e sinalização tátil na entrada. Os espaços internos são amplos e sinalizados,
de modo a permitir a livre movimentação dos usuários.
Os funcionários da biblioteca são orientados a receber os usuários com necessidades
especiais auditiva, procurando falar articuladamente e olhando diretamente para os
mesmos, permitindo que eles possam se utilizar da leitura labial. A Faculdade conta
com uma professora de LIBRAS disponível para suporte aos usuários portadores de
Surdez.
Na sala de pesquisa informatizada da Biblioteca está instalado nos 12 (doze)
computadores o DOSVOX, um sistema para microcomputadores da linha PC que se
comunica com o usuário através da síntese de voz, viabilizando, deste modo, o uso de
computadores por portadores de necessidades especiais visuais. Ainda como suporte
aos PNEs, a Biblioteca disponibiliza o teclado em Braile e reglate.

11.2. - Infraestrutura física da Instituição
A infraestrutura da Estácio FMJ está organizada para atender às atividades dos cursos
de graduação, pós-graduação, extensão e pesquisa, além dos serviços administrativos.
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Aspectos como quantidade, distribuição e adequação dos espaços físicos ao número
de usuários foram planejados, a fim de atender as especificidades inerentes às áreas
nas quais irão atuar os profissionais em formação.
Atuando com responsabilidade social e em busca de um padrão de qualidade, a IES
preocupa-se, também, com o nível de conforto e segurança da comunidade interna.
Sempre que necessário existem rampas de acesso para pessoas com dificuldades em
mobilidade, banheiros adaptados e em pontos estratégicos dos estacionamentos
destinados para estudantes, colaboradores e visitantes, há vagas reservadas para
pessoas com necessidades especiais.
Visando integrar a instituição à comunidade e investindo na melhoria da qualidade de
vida dos colaboradores, docentes, estudantes e moradores do bairro, a Instituição
dispõe de área de convivência destinada ao lanche, aos encontros, às partilhas, à
amizade e ao convívio acadêmico.

11.2.1 - Área física do campus / dos campi.

A área física da IES conta com 54.000m². O espaço físico de nossa Instituição foi
concebido de forma a possibilitar a prática acadêmica e, ao mesmo tempo, simular a
prática profissional.

11.2.2 - Instalações administrativas

As Instalações administrativas da IES foram projetadas para receber confortavelmente
e com segurança os profissionais do corpo técnico-administrativo. São áreas
climatizadas, com dimensões adequadas, internamente denominada de “back office”
ou “retaguarda” do setor de atendimento a que se está se referindo, de acesso restrito
a pessoas autorizadas e que permite a perfeita execução da rotina de trabalho. São
salas intencionalmente isoladas para melhor concentração dos profissionais que nelas
trabalham. Embora um dos critérios de alocação dessas instalações seja a sinergia
entre as áreas em que circulam documentos e informações, nem sempre é possível
unificar essas áreas por limitação arquitetônica. Dessa forma, é possível separar os
espaços em: back office de Secretaria, back office de Sala de Matrícula e back office de
Direção: Setor de Compras, Recursos Humanos, Planejamento e Controle Pedagógico e
Sala de Reunião.
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A IES conta com as seguintes instalações administrativas e áreas comuns:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Auditório;
Coordenações de Cursos;
Direção Geral/Gerências Administrativa, Acadêmica e Comercial;
Secretaria Geral e Célula de Retenção;
Recepção;
Departamento de Recursos Humanos;
Coordenação de Pós-graduação;
Secretaria de matrículas;
Secretaria de aluno;
Núcleo de Pesquisa e Extensão;
Sala de Professores;
Arquivo Acadêmico;
Gerência de Laboratórios de Informática
Espaço Estágio Emprego – E3

Atualmente todas essas áreas estão adequadas em termos de quantidade, dimensão,
limpeza, iluminação, acústica, ventilação, segurança, acessibilidade e conservação.

11.2.3 - Salas de Aula

As salas de aula são todas climatizadas e possuem boa acústica. Ao todo são 20 salas
de aula de tamanho médio de 70 m².
As carteiras dispostas nas Salas de Aula são de tamanho e maciez adequados,
proporcionais ao corpo dos adultos.
Há disponibilidade de recursos multimídias, rede de wireless para toda a comunidade
acadêmica, revestimento acústico tornam o ambiente agradável e adequado para o
desenvolvimento das atividades pedagógicas.
O quantitativo de Salas de Aula da IES atende também qualitativamente aos critérios
de limpeza, temperatura, iluminação, acústica, ventilação, segurança, acessibilidade e
conservação.
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11.2.4 – Auditório(s)

O Auditório foi concebido com a finalidade de receber eventos acadêmicos das mais
variadas modalidades, possui sistema de som, é climatizado e tem capacidade para
360 pessoas. Estas dimensões garantem a segurança dos eventos .
O Auditório está adequado em termos de dimensão, limpeza, iluminação, acústica,
ventilação, segurança, acessibilidade e conservação.
O mobiliário, os recursos audiovisuais e aparelhagem específica são apropriados,
favorecendo a realização de eventos de qualidade, tornando possível o bom
desenvolvimento das atividades. O auditório da Estácio FMJ apresenta rotina de
manutenção adequada, garantindo sua limpeza e estado de conservação.

11.2.5 – Sala(s) dos Professores

Na Sala de Professores, os professores têm serviço de internet wifi, computadores
para uso livre para realizar pesquisas ou acessar o SIA (Sistema de Informações
Acadêmicas). Há sofá para que o professor tenha conforto para ler um livro e espaço,
até mesmo, para fazer uma breve comemoração dos aniversariantes do mês.
Um dos objetivos deste ambiente é promover a integração interpessoal e as trocas de
experiências que viabilizam indiretamente a multidisciplinaridade e parcerias em
projetos e pesquisas.
As dimensões da Sala de Professores é de aproximadamente 42,3m² . A Sala de
Professores atende aos quesitos de limpeza, iluminação, acústica, ventilação,
segurança, acessibilidade, conservação e infraestrutura de informática.

11.2.6 – Espaços para atendimento aos alunos

Os espaços para atendimento aos alunos da IES foram projetados para otimizar a
comunicação e a movimentação de pessoas. Compõem os espaços de atendimento ao
aluno:
a. Sala de Matrícula – Ambiente climatizado, em formato de sala de espera, com
guichês de atendimento. Recebe o público interno e externo, prestando os serviços
de informação sobre cursos, realização de inscrição para o vestibular e
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procedimentos de matrícula acadêmica. A quantidade de profissionais nesse
ambiente varia de acordo com os horários de pico e sazonalidade ao longo do ano.
Todavia, o espaço é contemplado para as situações de maior fluxo de pessoas. A
área desse espaço é de 25,82m². A sala de matrícula, por ser o “cartão de visita”
da IES, é uma área de esforços contínuos com a limpeza, iluminação, acústica,
ventilação, segurança, acessibilidade e conservação.
b. Secretaria de Alunos – Ambiente climatizado, também em formato de sala de
espera e guichês de atendimento. Este espaço conta com estações de
autoatendimento e tem como cliente exclusivo o corpo discente que agenda as
seções de atendimento, método aderido para melhor ordem e conforto do local. A
área desse espaço é de 17,62m². A Secretaria de Alunos atende aos requisitos de
limpeza, iluminação, acústica, ventilação, segurança, acessibilidade e conservação.
c. Salas de Coordenação de Curso – São ambientes mais reservados para um
atendimento mais personalizado. O espaço médio para cada sala de coordenação
de curso é de 10,15m². Estas salas atendem aos requisitos de limpeza, iluminação,
acústica, ventilação, segurança, acessibilidade e conservação.
d. Biblioteca - A Biblioteca da Estácio FMJ conta hoje com um acervo expressivo de
títulos e tem como objetivo coletar, sistematizar e disseminar informações para
subsidiar as atividades de ensino, pesquisa e extensão da comunidade acadêmica,
atendendo também ao público externo. Temos programas específicos para
atendimento de Portadores de Necessidades Educativas Especiais (PNEs) auditivos,
visuais e físicos. O Sistema DOSVOX está instalado em computadores localizados na
Biblioteca. Adicionalmente, os bibliotecários recebem orientação básica sobre a
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), para que atendam a estes usuários.
e. Espaço Estágio Emprego Egressos - E3 - espaço físico que tem como foco garantir a
empregabilidade de nossos estudantes e atua junto ao mercado de trabalho, na
busca de oportunidades de estágios e empregos para alunos e egressos da
Instituição e mantém um programa permanente de visitas às empresas.

11.2.7 – Infraestrutura para CPA e NDE

De acordo com os termos do artigo 11 da Lei nº 10.861/2004, a qual institui o Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), “toda instituição concernente ao
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nível educacional em pauta, pública ou privada, constituirá Comissão Permanente de
Avaliação (CPA), com as atribuições de conduzir os processos de avaliação internos da
instituição, bem como de sistematizar e prestar as informações solicitadas pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).”
Obedecendo a estas premissas, os ambientes da CPA (Comissão Própria de Avaliação)
da IES constituem-se em salas de reunião climatizadas que atendem a guarda de
documentos e a realização do ciclo de reuniões dos membros representantes do corpo
discente, docente, técnico-administrativo e sociedade civil organizada.
A área desse espaço é de 18m². A sala é mobiliada e equipada com computador e
infraestrutura de rede e atende aos requisitos de limpeza, iluminação, acústica,
ventilação, segurança, acessibilidade e conservação.

11.2.8 – Gabinetes/estações de trabalho para professores TI

A IES oferece, aos docentes em tempo Integral, espaços de trabalho climatizados,
mobiliados, equipados com computadores e adequados Os aspectos quantidade,
dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, segurança, acessibilidade,
conservação e infraestrutura de informática atendem de maneira excelente à
necessidade institucional de cada campus.
A IES dispõe, atualmente, de 12 gabinetes para o trabalho dos professores em Tempo
Integral e disponibilizam a estrutura necessária para estudo/trabalho e para o
atendimento e orientação aos discentes.

11.2.9 – Instalações sanitárias

As instalações sanitárias existentes na IES servem de maneira adequada às
necessidades institucionais.
A IES possui 11 conjuntos de banheiros masculinos e femininos, com áreas médias de
11,35m². Quanto à limpeza, essas áreas são permanente limpas e quanto à
acessibilidade e conservação também há perfeito cumprimento das normas
regulamentares.
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As instalações sanitárias são adequadas à utilização dos acadêmicos e portadores de
deficiência de acordo com o Decreto 5296/2004 e a Portaria Ministerial 3284/2003. A
Faculdade dispõe de instalações exclusivas, adequadas e limpas. O espaço físico é
adequado para o número de usuários. Os banheiros adaptados para os PNEs contam
com espaço suficiente para permitir o acesso de cadeira de rodas e barras de apoio nas
paredes.

11.2.10 Área(s) de Convivência e Alimentação

A faculdade conta com diversos espaços de convivência para alunos e demais
membros da comunidade acadêmica. Atualmente, a faculdade conta com duas
cantinas, uma quadra de vôlei, um campo de futebol e diversos espaços para
confraternização nos jardins.

11.2.11 - Políticas de manutenção, aquisição e atualização de equipamentos.

A IES tem uma politica de manutenção e atualização constante desses equipamentos
e possui rede de comunicação – Internet – em seu Laboratório de Informática, nos
equipamentos disponíveis nas Salas de Professores, Salas de Coordenadores, Salas TI,
CPA, Secretaria, Direção e Biblioteca. Os alunos utilizam o Laboratório de Informática
equipado com máquinas, em diversas disciplinas. Cada máquina poderá ser usada por
dois alunos. As aulas práticas em ambiente computacional contam com a participação
do aluno e supervisão do professor, envolvendo demonstrações e simulações.
Softwares como MS Word, MS Excel, MS Outlook e Windows serão usados
regularmente.

11.2.12. Laboratórios existentes

Os laboratórios são componentes diferenciais e prioritários da IES na formação
acadêmica do corpo discente. Os esforços financeiros são concentrados para promover
utilidade dos laboratórios para a pesquisa, inovação e atendimento à comunidade. A
IES conta com 17 laboratórios, conforme quadro a seguir:
LABORATÓRIOS DIVERSOS

AREA (m2)

Ambulatório

685,11

Biotério

406,79

Clínica Escola de Fisioterapia

858,26
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Laboratório de Análises Clínicas
Laboratório de Anatomia

69,24
236,52

Laboratório de Farmacologia

88,88

Laboratório de Genética;

79,40

Laboratório de Habilidades

96,50

Laboratório de Histologia

232,20

Laboratório de Imunologia;

79,40

Laboratório de Microbiologia;

79,40

Laboratório de Química orgânica;

57,38

Laboratório de Químicas inorgânica e analítica;

57,80

Laboratório de Técnicas Cirúrgicas;

69,23

Laboratório de Tecnologia Farmacêutica

57,51

Laboratório de Bioquímica;

88,88

Laboratórios de Parasitologia;

79,40

TOTAL

3321,90

a. Laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas: estrutura física;
A Instituição dispõe de laboratórios e instalações especiais, que atendem às
necessidades dos cursos e que são adequados ao número de usuários, quando do
desenvolvimento das atividades acadêmicas. Os discentes contam ainda com o apoio
técnicos de laboratórios habilitados para conduzir as práticas conduzidas. As salas dos
laboratórios e instalações especiais têm boa acústica interna, ventilação, com uso de
ar-condicionado ou natural, adequada às necessidades climáticas, com iluminação
artificial e condições de higiene satisfatórias às ações de ensino. O pessoal técnicoadministrativo organizará e controlará todos os instrumentos de uso dos laboratórios,
apoiando os alunos.
A infraestrutura física dos laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas
atendem de maneira adequada às necessidades institucionais, aos requisitos de
limpeza, iluminação, ventilação, segurança, conservação e acessibilidade.
b. Laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas: serviços.
Os serviços dos laboratórios especializados estão implantados com respectivas normas
de funcionamento, utilização e segurança e buscam atender, de maneira adequada,
em uma análise sistêmica e global, aos aspectos: apoio técnico, manutenção de
equipamentos e atendimento à comunidade.
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A IES apresenta infraestrutura completa de laboratórios de Informática para oferecer
aos alunos o desenvolvimento da prática profissional e para pesquisa de informações.
Dotados de itens de conforto como ar-condicionado, mobiliário e equipamentos
adequados para o uso de cada especialidade, os laboratórios estão projetados para
atender às especificidades dos Cursos. Além de usar esses laboratórios em aulas das
disciplinas curriculares, os alunos também têm a sua disposição, laboratórios para
consultas à Internet e realização de trabalhos acadêmicos. A IES tem uma politica de
manutenção e atualização constante desses equipamentos e possui rede de
comunicação – Internet – em seu Laboratório de Informática, nos equipamentos
disponíveis nas Salas de Professores, Salas de Coordenadores, Salas TI, CPA, Secretaria,
Direção e Biblioteca. Os alunos utilizam o Laboratório de Informática equipado com
máquinas, em diversas disciplinas. Cada máquina poderá ser usada por dois alunos. As
aulas práticas em ambiente computacional contam com a participação do aluno e
supervisão do professor, envolvendo demonstrações e simulações. Softwares como
MS Word, MS Excel, MS Outlook e Windows serão usados regularmente.

c. Sala(s) de apoio de informática ou infraestrutura equivalente .
As salas de apoio de informática existentes atendem de maneira adequada às
necessidades institucionais. São devidamente equipadas.
A atualização de software é feita periodicamente. Os softwares de acessibilidade
digital são DOSVOX e NVDA.
Em termos de serviços são realizados atendimentos com base em chamados,
essencialmente serviços de manutenção de hardware, infraestrutura de TI e Alteração
e Manutenção dos serviços de dados e vox.
A recepção e fiscalização das compras de itens de tecnologia também são
responsabilidade dos profissionais que atuam no setor.
A IES possui uma infraestrutura de informática com mais de 67 computadores
atualizados distribuídos em três laboratórios de ensino de uso compartilhado entre
diversos cursos, um laboratório de práticas para cursos específicos, um laboratório de
pesquisa para discentes e comunidade e ambiente administrativo e no laboratório
para cursos e disciplinas na modalidade de EaD.
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11.2.13 Manutenção e guarda do Acervo Acadêmico (espaço)

A IES entende que a gestão documental é instrumento de apoio à administração, à
cultura, ao desenvolvimento científico e como elementos de prova e informação.
A Instituição busca manter permanentemente organizado e em condições adequadas
de conservação, fácil acesso e pronta consulta todo o Acervo Acadêmico sob sua
guarda.
O Acervo Acadêmico é composto de documentos e informações definidos no Código e
na Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo, obedecendo a
prazos de guarda, destinações finais e observações previstas.
Para atender às demandas trazidas pela Portaria MEC n.º 1.224/2013 que instituiu
normas sobre a manutenção e guarda do Acervo Acadêmico, a IES vem trabalhando na
adequação dos seus sistemas e processos para garantir a conformidade deste requisito
legal – o que inclui mensuração e verificação de inconsistência do acervo, priorização
de atividades e documentos, capacitação de pessoal envolvido, entre outras
atividades.
A IES designou como representante legal, para fins de guarda e manutenção do acervo,
Fábio Cardoso, Gerente Acadêmico da IES.

11.3 Infraestrutura Tecnológica

11.3.1 Recursos de tecnologias e Informação e Comunicação:

Para a utilização de maneira adequada das Tecnologias da Informação e Comunicação TIC como ferramentas no processo de ensino-aprendizagem, pelo docente, no sentido
da inovação é preciso uma mudança no perfil do professor, mas para que isso
aconteça , é necessário que ele tenha conhecimento sobre as possibilidades do recurso
tecnológico , a fim de poder utilizá-lo como instrumento de aprendizagem . A IES
implantou a rede social corporativa Conecta, interliga a IES às outras instituições de
ensino Estácio espalhadas pelo país e interliga o corpo docente e técnicoadministrativo.
A rede Conecta está baseada nos pilares colaboração, conhecimento e
relacionamento, elementos essenciais para o desenvolvimento e sustentação de uma
IES. No modelo da IES, um ambiente mais participativo, com comunicação rápida e
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transparente, é essencial para maximizar agilidade e sempre servir melhor os alunos e
também os colaboradores.
O que a IES entende por aprendizagem não é mais aquela que dissemina a informação
que oferece respostas prontas, que impõe uma única linguagem. Novas características
precisam ser incorporadas ao processo de formação do professor para a construção do
seu novo perfil, com outras competências mais afirmadas com o uso das tecnologias.
Educar para a sociedade global, desenvolvida tecnologicamente possibilita a criação de
novas formas de construção de conhecimentos nos ambientes educativos,
promovendo assim melhorias significativas no padrão de qualidade da educação e
modernização da gestão escolar. Seja qual for o curso em que o docente da IES atue,
espera-se que ele tenha competência para utilizar as novas tecnologias da informação
de forma crítica, autônoma e independente, possibilitando a incorporação dessas
tecnologias à sua experiência profissional.
A
Instituição
utiliza
sistemas
integrados
para
gestão
das
áreas
acadêmico/administrativa - SIA – Sistema de Informações Acadêmicas, Webaula, SAP
e ADP - , envolvendo todos os processos existentes na instituição, incluindo diversas
etapas que vão desde a captação dos alunos até a controladoria por centros de custo.
Assim, o Sistema de Informações Acadêmicas (SIA) abrange os módulos de: Processo
Seletivo, Secretaria, Rematrícula Web, Portal do Aluno, Portal do Professor, Avaliação
Institucional, Tesouraria, Financeiro, Caixa e Administração. O SAP proporciona o
controle administrativo-financeiro da empresa por meio da integração dos
departamentos de Finanças, Contabilidade, Suprimentos e Patrimônio e Recursos
Humanos.
Os sistemas acadêmico/administrativos possuem funcionalidades para os docentes,
coordenadores de cursos, acadêmicos e administrativos, em rede local ou na Web. Ao
docente é permitido o controle sobre as notas e frequências dos acadêmicos, a
disponibilização de arquivos e atividades, bem como recebê-los com período prédeterminado e a criação de fóruns para interação diretamente com os discentes. O
processo de preenchimento do diário e do conteúdo ministrado pode ser realizado, em
sala de aula, pela conexão wireless.
Os Coordenadores dos Cursos, por meio do SIA, poderão elaborar os horários para o
próximo semestre, visualizar as informações registradas pelos professores e controlar
o cotidiano acadêmico do acadêmico. Ao acadêmico é permitida a visualização de
notas e frequências além da interação com o ambiente.
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O SIA administrativo possibilita aos administrativos, dependendo do segmento em que
atuam, a visualização e/ou controle pertinente à função que desempenham.
A Instituição ainda utiliza duas outras ferramentas: a webaula para que os docentes
possam criar mais canais de interação com os discentes e um sistema de Groupware
(embutido na ferramenta de webmail) que permite aos docentes e discentes a
organização de atividades profissionais e pessoais de forma colaborativa.
Para a efetivação do processo ensino-aprendizagem, são propiciados aos docentes, na
operacionalização de suas aulas, recursos tecnológicos como: internet para acesso a
diversos sites (de pesquisa, visualização de mapas, de publicação de conteúdos,
programas educativos, simuladores online entre outros), editor de texto, planilha
eletrônica, software de apresentação, calculadora em software, softwares de criação e
manipulação de imagens, sons e vídeos, além de serviços de e-mail e videoconferência.
Os docentes contam, ainda, com o Sistema Gestão do Conhecimento – SGC , sistema
que permite aos docentes da IES a construção coletiva dos PPCs, Planos de Ensino,
Planos de Aula, Atividades Estruturadas e Casos Concretos (Curso de Direito) e
metodologias específicas das disciplinas. A participação docente visa à busca
permanente da excelência de ensino e à constante atualização dos conteúdos, de
acordo com a evolução do conhecimento e do mercado de trabalho. Ao acessar uma
determinada disciplina existente, o sistema exibe: plano de ensino; plano de aula;
atividade estruturada; metodologia específica; fórum; anexos; ocorrências e perfil de
acesso de cada disciplina. Essa participação coletiva é realizada através da participação
de todos os docentes nos Fóruns, os quais se propõem a trocar ideias e aprimorar
discussões, no sentido de promover a atualização do modelo de ensino de forma
coletiva.
A IES também conta com o Campus Virtual – site com serviços e notícias de interesse
dos alunos, com informações disponibilizadas de forma ultra-segmentada, por turno e
turma- e o Painel do Professor – portal, no site institucional, com informações e
notícias de interesse dos professores da IES. O site será atualizado diariamente e o
acesso poderá ser feito da residência do professor.
O maior desafio do Ensino 2020 é criar um ambiente em que seja possível integrar
conteúdos, metodologias e tecnologias. Para isso, foi criada a Sala Virtual de
Aprendizagem (SAVA), que incorpora modalidades híbridas (presencial e online),
currículos flexíveis, trabalho em equipe, personalização do ensino e o conceito de sala
de aula invertida – no qual os alunos são também atores dos processos de ensino e de
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aprendizagem. Sob essa perspectiva, o conteúdo fica disponível para acesso prévio,
por meio de materiais didaticamente produzidos para esse fim, como videoaulas, telas
interativas, games, entre outros. A sala de aula passa a ser utilizada para tirar dúvidas,
aprofundar o tema, estimular discussões e aplicar o conhecimento.
Os recursos de tecnologias de informação e comunicação atenderão de maneira
adequada às necessidades dos processos de ensino e aprendizagem, que envolvem
professores, técnicos, estudantes e sociedade civil. Serão disponibilizados
computadores com acesso à internet para uso livre dos discentes, sem travas para
redes sociais, wifi em áreas de convivência. Em sala os professores podem fazer uso de
Datashow.

11.3.2 Avanços Tecnológicos

Os avanços tecnológicos são tema das ações da Estácio FMJ, quando entende que os
recursos didático-pedagógicos e tecnológicos, nos cursos ofertados, são de
fundamental importância para a otimização e melhoria do processo educacional, na
perspectiva de fomentar a aprendizagem significativa e na valoração do currículo
implementado.
Nesse sentido, as salas de aula da IES devem contar com equipamentos modernos e
laboratórios com softwares para o desenvolvimento dos conteúdos e atividades
propostas.
O aluno conta com o acesso tecnológico a ferramentas da web, tais como:





Plataforma do aluno on-line;
Webaula;
Biblioteca Virtual 2.0
Material didático digital: material didático gratuito, no formato digital, nos
próprios equipamentos dos alunos, através do acesso ao aplicativo LEITOR
ESTÁCIO, em diversas plataformas, por meio de login e senha. É possível ao
aluno acessar os conteúdos das disciplinas na versão digital, por meio de até
seis equipamentos diferentes: tablets, smartphones, notebooks e desktops,
com a possibilidade de impressão do material.
 SAVA – Sala de Aula Virtual de Aprendizagem - novo ambiente de aula virtual,
com uma interface mais intuitiva e amigável, e novas funcionalidades como:
- Roteiro de estudo para cada aula;
- Integração com o BDQ para alunos e docentes;
- Chat individual entre aluno-aluno e aluno-docente com a possibilidade de
troca de arquivos em tempo real;
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-

11.3.3

Acesso direto ao livro didático e ao conteúdo online das disciplinas;
Repositório de objetos para os docentes;
Calendário acadêmico;
Quadro de horários de aulas;
Feed de notícias;
Relatórios padrão para os docentes;
Consulta para os alunos ao currículo Lattes dos seus docentes;
Integração com Facebook.

Sistema de Registro Acadêmico

O sistema de arquivo e registro da IES é automatizado através de um sistema próprio,
Sistema de Informações Acadêmicas – SIA, que permite aos discentes e docentes,
realizar a solicitação de serviços e visualizar dados e informações importantes sobre
vida acadêmica dos alunos, bem como a integração de informações gerais da IES. Além
do SIA, a Instituição mantém arquivo fixo com a documentação geral da IES e de todos
os seus cursos, sendo a documentação de alunos de responsabilidade da Secretaria
Acadêmica, que organiza, arquiva e expede documentos.
A Secretaria Acadêmica é o órgão de apoio à Graduação, Extensão e Pós-graduação,
presencial e a distância, responsável pelos serviços de registro, controle acadêmico e
atendimento aos alunos da Instituição. Além do atendimento presencial, realizado
através de horário agendado, os alunos podem utilizar a Secretaria Virtual, ambiente
de interação do SIA com os alunos, para obter informações acadêmicas e financeiras,
bem como sobre cursos, campus, estágios, eventos e vestibulares. Dentro da
Secretaria Virtual os alunos podem, ainda, fazer cursos online, consultas à Biblioteca
Virtual e efetuar a renovação de matrícula acadêmica dos cursos de Graduação. A
Secretaria Acadêmica tem as seguintes competências: a) Atender à comunidade
externa e interna da IES; b) Receber, informar e encaminhar as solicitações dos alunos,
realizadas através do atendimento presencial ou de requerimentos abertos o ambiente
virtual; c) Receber, conferir e registrar documentos; d) Emitir declarações, históricos e
outros documentos sobre a vida acadêmica dos alunos; e) Providenciar cadastro de
alunos e arquivo de documentos; f) Acompanhar os processos de Expedição de
Diplomas; g) Acompanhar os processos de solicitação de transferência, cancelamento
e abandono; e h) realizar a negociação de mensalidades.
A Secretaria Acadêmica é responsável pelo Controle e Arquivo de toda a
documentação dos alunos, organizada e arquivada, por curso, obedecendo à ordem de
matrícula. Constam do dossiê do aluno os seguintes documentos: a) Ficha de inscrição
do processo seletivo; b) Fotocópias da documentação pessoal; c) Histórico e
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Certificado de Conclusão do Ensino Médio, ou diploma de conclusão do ensino
superior; e d) Outros documentos relevantes para o seu histórico acadêmico. O
controle dos registros é disponibilizado no SIA que suporta todo o fluxo de
informações acadêmicas, administrativas e financeiras da IES. No Sistema, há
informações ultra segmentadas para alunos, professores e técnico-administrativos. O
processo de virtualização da Secretaria possibilita que alunos e docentes interajam
com a instituição, em qualquer lugar, e a qualquer tempo, através da Internet,
utilizando as ferramentas “Aluno online” e “Docente online”, respectivamente. O SIA
tem como função principal o gerenciamento integrado de todas as atividades
acadêmicas, administrativas e financeiras da Instituição. Abrange desde o processo
seletivo, passando pela vida acadêmica dos alunos, controlando toda a movimentação
de geração, pagamento e cobrança dos alunos. Permite, inclusive, consultas e
solicitações de serviços pela Internet, seja pelos alunos ou pelos professores, o que
lhes proporcionam maior comodidade e agilidade.
Secretaria Virtual: corresponde a uma interface via Internet, realizando a integração
entre aluno e a IES facilitando o acesso, inclusive de sua própria residência, aos
diversos serviços e informações da IES, a saber: Dados Cadastrais; Simulador de
Negociação; Consulta Propostas de Negociação; Consulta Frequência; Histórico
Escolar; Disciplinas Matriculadas; Falta Cursar; Estrutura Curricular; Disciplinas
Liberadas para Cursar; Quadro de Horários; Datas de Provas; Notas de Provas;
Requerimentos; Renovação de Matrícula; Emissão de Carnê de pagamentos; Consulta
Contrato Educacional; Atividades Acadêmicas Complementares; Consulta de Livros;
Livros Emprestados; e Avaliação.
Docente Online: Interface entre o docente e o Sistema, permitindo realizar as
seguintes tarefas administrativas através da intranet acadêmica: consulta de datas e
horários de provas; consulta aos cursos, disciplinas e docentes da Instituição; Agenda
do docente; entrada dos dados de frequência; lançamento de notas; controle de listas
de frequência; encerramento de médias e conceitos; e recebimento de mensagens
gerais e particulares para o docente.
Painel do Professor: é uma página com informações e notícias do interesse dos
professores da IES, incluindo, tanto as demandas internas como lançamento de notas e
frequncia e calendário acadêmico, por exemplo, quanto às informações pertinentes à
vida acadêmica em geral, como possibilidades de publicação e editais de
financiamento abertos.

11.3.4 Laboratórios de Informática
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A Estácio FMJ conta, atualmente, com dois laboratórios de informática, além da
biblioteca que disponibiliza acesso a equipamentos de informática para pesquisas. Os
equipamentos ficam distribuídos da seguinte forma:
Tabela 11 - Distribuição dos computadores para acesso discente pelo campus da Estácio
FMJ

Laboratório

N. computadores

Laboratório de práticas em informática

20

Laboratório de pesquisa para discentes

13

Laboratório de Ensino a distância

38

TOTAL

71

Dentre os programas a IES disponibiliza:
Software Básicos:














Adore Reader;
Pacote Office 2010 e 2013;
K-Lite Codec;
VLC;
Real Player;
Adobe Flash Player;
Java JRE;
Chrome – (Navegador);
Mozilla Firefox – (Navegador);
Windows 7 Pro Licenciado;
MathPlayer Free;
Navegador Estacio (Prova do EAD);
System Center Endpoint protection-Antivírus.

Software/ programas de acessibilidade:
 Dosvox;
 NVDA;
11.3.5 Manutenção e guarda do Acervo Acadêmico (espaço)
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Para atender às demandas trazidas pela Portaria MEC n.º 1.224/2013 que instituiu
normas sobre a manutenção e guarda do Acervo Acadêmico, a IES dispõe de espaço
adequado, conforme a seguir:
 Sala exclusiva para guarda de acervo acadêmico com documentação separada
em fichários com identificados por curso.

11.3.6 – Plano de Promoção de Acessibilidade e de Atendimento Prioritário aos
PNES

De acordo com o Plano de Promoção de Acessibilidade e de Atendimento Diferenciado
aos Portadores de Necessidades Especiais (Decreto nº 5.296/2004 e Decreto nº
5.773/2006). A Instituição busca atender à Portaria MEC nº 3.284, de 7 de novembro
de 2003, que dispõe sobre requisitos de acessibilidade de pessoas portadoras de
deficiências, recrutando para seu quadro de pessoal intérprete de LIBRAS, tanto para
atendimento ao aluno, como para atendimento ao público em geral. Em relação às
instalações físicas, os ambientes estão adequados à necessidade de promover
mobilidade e acesso os portadores de necessidades especiais.
Em relação ao seu plano de promoção de acessibilidade e atendimento prioritário,
com respeito a alunos portadores de deficiência física, as instalações físicas atendem
aos seguintes requisitos:
a) Eliminação de barreiras arquitetônicas para circulação do estudante, permitindo
acesso aos espaços de uso coletivo;
b) Reserva de vagas de estacionamento com fácil acesso ao prédio da IES;
c) Adaptação de portas e banheiros com espaço suficiente para permitir o acesso de
cadeira de rodas;
d) Colocação de barras de apoio nas paredes dos banheiros;

No que concerne a alunos portadores de deficiência visual, assume o compromisso
formal, no caso de vir a ser solicitada e até que o aluno conclua o curso de:
a) Manter sala de apoio equipada como máquina de datilografia braile, impressora
braile acoplada ao computador, sistema de síntese de voz (DOSVOX), gravador e
fotocopiadora que amplie textos, software de ampliação de tela, equipamento para
ampliação de textos para atendimento a aluno com visão subnormal, lupas, réguas de
leitura, scanner acoplado a um computador;
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b) Adotar um plano de aquisição gradual de acervo bibliográfico em braile e de fitas
sonoras para uso didático.

Quanto a alunos portadores de deficiência auditiva, a IES assume o compromisso
formal, no caso de vir a ser solicitada e até que o aluno conclua o curso, de:
a) Propiciar, sempre que necessário, intérprete de língua de sinais/língua portuguesa,
especialmente quando da realização e revisão de provas, complementando a avaliação
expressa em texto escrito ou quando este não tenha expressado o real conhecimento
do aluno;
b) Adotar flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o conteúdo
semântico;
c) Estimular o aprendizado da Língua Portuguesa, principalmente na modalidade
escrita, para o uso de vocabulário pertinente às matérias do curso em que o estudante
estiver matriculado;
d) Proporcionar aos professores acesso à literatura e informações sobre a
especificidade linguística do portador de deficiência auditiva.
Em relação à Inclusão de portadores de necessidades especiais: Alunos surdos: com o
objetivo de promover a inclusão de deficientes auditivos no meio escolar e na
sociedade, a IES atende aos alunos portadores dessa deficiência. Esse trabalho vem
sendo desenvolvido e aprimorado gradativamente, visando melhorar a qualidade do
atendimento das necessidades dos alunos, na área pedagógica, e realizar uma
verdadeira inclusão ao promover ações com os alunos surdos, com os ouvintes, com
professores, funcionários e com o corpo dirigente da Instituição. A Instituição respeita
as limitações desses estudantes, reconhecendo-os como cidadãos dotados de
capacidades, que necessitam de oportunidades para desenvolvê-las.
Nas últimas décadas, os movimentos relacionados com a educação de surdos e língua
de sinais (LIBRAS) estão conquistando vários espaços. Através de instituições
representativas destes movimentos, como, por exemplo, a Federação Nacional de
Educação e Integração de Surdos (FENEIS) avançou-se significativamente, em termos
políticos, tendo como consequência, o reconhecimento de aspectos que têm impacto
na vida das pessoas surdas. Esse processo de conquistas culminou com a Lei de Libras
nº 10.436 de 2002, e, mais recentemente, com o Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro
de 2005, que regulamenta a Lei. A Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, reconhece a
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) como uma linguagem usada pelas comunidades
surdas brasileiras no País.
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Diante de tais conquistas, torna-se realidade a inclusão dos surdos na sociedade, no
sentido de colocar o surdo entre os ouvintes, mas no sentido de garantir o exercício da
cidadania do surdo enquanto brasileiro. Esta inclusão tem sido traduzida de diferentes
formas, mas certamente uma delas é garantir que eles tenham acesso aos
conhecimentos curriculares do ensino superior, criando condições para o ingresso e
permanência dos surdos nas faculdades e universidades.
Sendo assim, a IES se compromete a oferecer aos alunos portadores de deficiência
auditiva:
-

-

intérprete aos alunos portadores de deficiência auditiva. Os intérpretes
traduzem as aulas para a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), assim como para
o português, trabalhos apresentados por alunos surdos em LIBRAS;
aulas de LIBRAS aos alunos ouvintes por meio de cursos de Extensão e de
disciplinas optativas, visando à inclusão dos alunos deficientes. Há também
oficinas de LIBRAS para professores e funcionários da Instituição, com o mesmo
objetivo.

A respeito do tratamento diferenciado aos portadores de necessidades especiais, a
Instituição está comprometida em disponibilizar, sempre que for necessário, o
seguinte:
a) Assentos de uso preferencial sinalizados, espaços e instalações acessíveis;
b) 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;
c) 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;
d) Pessoal capacitado para prestar atendimento às pessoas com deficiência visual,
mental e múltipla, bem como às pessoas idosas;
e) Disponibilidade de área especial para embarque e desembarque de pessoa
portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida;
f) Sinalização ambiental para orientação;
g) Divulgação, em lugar visível, do direito de atendimento prioritário das pessoas
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida;
h) Admissão de entrada e permanência de cão-guia ou cão-guia de acompanhamento
junto de pessoa portadora de deficiência ou de treinador em locais e edificações de
uso coletivo, mediante apresentação da carteira de vacina atualizada do animal; e
i) Existência de local de atendimento específico.
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Em relação às Políticas de Educação Inclusiva a IES está comprometida em
implementar ações de inclusão dos Portadores de Necessidades Especiais (visuais,
auditivos, físicos, mentais) focadas nos aspectos técnicos, didático-pedagógicos,
adequações, quebra de barreiras arquitetônicas, atitudinais e educacionais, bem como
as especificidades e peculiaridades de cada deficiência. Estas ações pretendem
promover, a reflexão sobre o papel do educador e da Instituição em sua prática
pedagógica.
Dentre as ações a serem implementadas, destacam-se:
a) Seminários sobre acessibilidade;
b) Curso de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para estudantes e servidores;
c) Mesa redonda sobre inclusão e diversidade;
d) Palestra para estudantes e servidores sobre a inserção do PNE no mundo do
trabalho;
e) Estimular o espírito de inclusão na comunidade interna e externa, de modo que o
estudante formado não apenas acumule conhecimentos técnicos, mas valores sociais
consistentes, para que atue na sociedade de forma consciente e comprometida.
A Faculdade de Medicina Estácio/FMJ materializa os princípios da inclusão educacional
para os alunos com necessidades educacionais especiais com medidas que vão além
daquelas tradicionais para a dimensão arquitetônica. Dessa forma, os Projetos
Pedagógicos de seus cursos superiores contemplam acessibilidade metodológica,
avaliativa, digital e comunicativa.
Essas medidas adotadas pela Faculdade de Medicina Estácio/FMJ têm como objetivo
garantir aos alunos com necessidades educacionais não só o acesso, mas também a
permanência com sucesso na educação superior.
Quanto às medidas de acesso, são desenvolvidas as seguintes ações:


Inclusão, na ficha de inscrição, de um campo de identificação do tipo de deficiência
que o candidato apresenta;



Alocação dos candidatos com deficiência física ou mobilidade reduzida em salas de
fácil acesso;



Disponibilização de um ledor para candidatos com deficiência visual, ou oferta de
prova em Braille; e



Disponibilização de um intérprete de LIBRAS para alunos surdos.
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Quanto às medidas para garantir a permanência desses alunos no curso eleito, foram
elaborados documentos destinados a todos os docentes da Faculdade de Medicina
Estácio/FMJ, com orientações necessárias à sua prática pedagógica, a fim de facilitar o
processo de aprendizagem dos alunos com necessidades educacionais especiais
matriculados em suas disciplinas e destinados aos gestores do campus, corpo
administrativo e pessoal de apoio que garantam não só a acessibilidade atitudinal,
como também a acessibilidade arquitetônica.
Esses alunos são, ainda, acompanhados pelo NAP, quanto às suas necessidades
específicas e ao seu desempenho.

12 . AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

O processo da avaliação institucional tem a finalidade de propiciar a melhoria da
qualidade da educação oferecida pela Estácio FMJ, a orientação da expansão da sua
oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e
social, especialmente a promoção do aprofundamento dos compromissos e
responsabilidades sociais das instituições de educação superior, na busca da
compreensão do significado de suas atividades para alcançar a qualidade educativa e
maior relevância social.
Este processo tem como objetivos planejar, organizar, sensibilizar a comunidade
acadêmica, fornecer assessoramento aos diferentes setores da Instituição e refletir
sobre as melhorias no processo interno de autoavaliação para um novo
replanejamento. Visa ainda atender às orientações emanadas do MEC, processar
relatórios de acompanhamento e avaliação do desempenho no âmbito da IES em
relação às ações, programas e atividades previstas no PDI. O processo de
autoavaliação institucional está articulado ao conjunto de objetivos propostos pela IES
e à necessidade de programar solidamente as atividades de ensino, pesquisa/educação
investigativa, extensão e gestão, e ao aprimoramento de suas ações, no sentido de
ocupar o espaço que cabe à IES nos contextos social, econômico e político.
A operacionalização do processo de autoavaliação contempla o tratamento das
informações oriundas da comunidade interna e externa, favorecendo a convergência
dos dados em torno de objetivos comuns, bem como a busca compartilhada de
soluções para os problemas apresentados.
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A aplicação de instrumentos de coleta de dados é realizada eletronicamente, via
internet, por meio do SIA – Sistema de Informações Acadêmicas. O instrumento é
aplicado conforme o Calendário Acadêmico da IES e os alunos podem fazê-lo de casa,
via Internet, ou nos laboratórios de informática da Instituição. O processo é de
responsabilidade da Gestão Acadêmica e executado pela CPA.
A metodologia proposta orienta o processo quanto às decisões do planejamento e
replanejamento da IES de forma flexível para, diante de situações concretas, assumir
novos contornos. As técnicas para coleta de dados são: seminários, painéis de
discussão, reuniões técnicas e sessões de trabalho, dentre outras. Além dos
procedimentos relatados, anualmente, a IES propicia um período previsto, no
Calendário Acadêmico em que Discentes, Docentes, Corpo Técnico-administrativo e
comunidade externa avaliam as dimensões previstas no projeto de avaliação
institucional.
O Questionário Eletrônico prevê itens de avaliação ou quesitos, divididos em blocos de
avaliação, com questões que se referem à avaliação institucional (infraestrutura e
serviços); quesitos que se destinam à avaliação dos cursos, quesitos referentes à
disciplina do curso e ao trabalho do professor, do coordenador e dos Gestores da IES.
Na consolidação dos dados, as notas são agregadas em médias por setores, por turma,
por professor e por curso.
Esta avaliação seriada possibilita construir o acompanhamento do desempenho
docente, da adequação das disciplinas na proposta curricular, do PPC, e da qualidade
dos serviços e da infraestrutura do campus, por meio dos índices de satisfação
demonstrados por alunos e professores. Este modelo de autoavaliação de cunho
descritivo possibilita a utilização do binômio: qualitativo e quantitativo, sem
preponderância de uma ou outra.
O resultado das avaliações subsidia as ações e as tomadas de decisões dos gestores,
entre outros, da apresentação de dados específicos que permitam indicar ações de
capacitação
docente;
propostas
para
os
projetos
pedagógicos
e
oportunidades/necessidades de melhoria de serviços e infraestrutura.

12.1 Evolução institucional a partir dos processos de Planejamento e
Avaliação Institucional
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O Programa de Avaliação Institucional da Estácio FMJ atende às três esferas: docentes,
discentes e estrutura funcional da IES. Os resultados da avaliação permitem a
oportunidade de reflexão crítica e propositiva, detecção de limitações e fragilidades,
proporcionando, assim, que ações dinâmicas sejam fomentadas para o
desenvolvimento institucional.
A IES utiliza o processo de avaliação institucional para identificar oportunidades de
melhorias em suas práticas administrativas e acadêmicas. A IES desenvolveu ações
para superar as fragilidades apontadas nos seus processos de avaliação interna e
externa, destacando-se as seguintes ações:
 Nova passarela de acesso, desde a entrada do campus até os corredores da
Faculdade;
 Solicitação de contratação de novos docentes para o curso de Medicina;
 Ampliação do número de salas de aula;
 Maior iluminação noturna do campus;
 Aumento do acervo bibliográfico;
 Aumento no número de computadores
 Disponibilização de uma nova empresa de fotocópias;
 Disponibilização de uma nova cantina
 Construção da parada de ônibus;
 Faixa de pedestre na entrada do campus;
 Passarelas ao longo do campus;
 Substituição dos quadros nas salas;
 Implantação de telas de projeção em todas as salas;

Os resultados da avaliação interna são estudados e analisados pela CPA, Coordenação
de Cursos e a Direção da IES, para a identificação das fragilidades da Instituição. O
principal objetivo dessas análises é a busca por oportunidades de melhoria e
crescimento da percepção de qualidade dos serviços prestados pela IES. Destaca-se
que, além dos resultados da Avaliação Interna semestral, a IES investe na Pesquisa de
Satisfação dos Alunos (PESA), realizada anualmente por empresa terceirizada.
As potencialidades e fragilidades apontadas nos processos de avaliação interna e
externa e no PESA são utilizadas para que ações sejam fomentadas com vistas à
regularização dos procedimentos para atender às demandas oriundas das avaliações.
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Após a divulgação dos resultados das referidas avaliações, é realizado um estudo
através de ferramentas estatísticas e de análise de problemas, com foco na qualidade.
São elaborados planos de ação com metas e prazos para ambas as pesquisas, visando
eliminar e/ou mitigar os pontos de insatisfação apontados no Relatório da Avaliação
Institucional e no PESA (Pesquisa de Satisfação dos Alunos), como as ações já
elencadas acima.
Desta forma, atendendo às diretrizes do SINAES – Sistema de Avaliação do Ensino
Superior – e atenta à dinâmica interna da Instituição, a Comissão Própria de Avaliação CPA, ao longo do processo avaliativo, incorporou novos objetivos e manteve-se
vigilante no acompanhamento das demandas e metas a serem alcançadas, definidas
nas ações de melhoria propostas.
Dentre as principais melhorias no decorrer do ano de 2015, destacam-se:
 Implantação do piso tátil
 Novas barras de apoio ao longo do campus;
 Ampliação da biblioteca
 Ampliação da sala dos professores
 Ampliação da sala de informática
 Construção dos laboratórios de análises clínicas e de bacteriologia
 Reformas na Clínica escola de fisioterapia
 Contratação de novos docentes para o curso de Medicina
 Ampliação de convênios com outras instituições
 Fortalecimento do NAP e do NAPED
 Intensificação do número de eventos técnico-científicos e culturais na IES
 Atualizar as informações sobre os equipamentos de laboratório de forma
acessível ao usuário;
 Disponibilizar uma rede wireless mais rápida e acessível para todos os alunos.

As iniciativas demonstram o empenho da IES para a superação das fragilidades e para a
sua evolução.
Em 2015, apenas o curso de Farmácia recebeu visita in loco
A Avaliação Institucional da IES envolve toda a comunidade acadêmica e adota uma
metodologia participativa, buscando trazer para o âmbito das discussões as opiniões
dos sujeitos envolvidos no processo, de maneira articulada.
As políticas de acompanhamento e de avaliação das atividades afins, ou seja, ensino,
pesquisa/educação investigativa e extensão, além das atividades-meio, caracterizadas
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pelo planejamento e gestão da IES, abrangem toda a comunidade acadêmica,
articulando diferentes perspectivas. Estas ações visam propiciar um melhor
entendimento da realidade institucional.
Considerando a flexibilidade e a liberdade preconizada pela Lei nº 9.394/96, Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e pela Lei nº 10.861/04, que instituiu o
SINAES seria paradoxal estabelecer critérios e normas rígidas para a avaliação, cujo
processo não encerra em si mesmo.
Um processo democrático que se constrói ao longo do seu desenvolvimento, está
sujeito a tantas variáveis quanto o número de sujeitos envolvidos. Diversos
instrumentos, técnicas e dinâmicas são utilizados, conforme as necessidades, as
situações específicas, os focos e os aprofundamentos exigidos pelo próprio movimento
da IES.

12.2 Metodologia do processo de Autoavaliação
A autoavaliação é um processo dinâmico e está em permanente realimentação e
incorpora mudanças à medida que cada etapa é empreendida e é possível obter
feedback acerca de sua realização. Além disso, a natural sucessão de membros gera
novas perspectivas que vão sendo acrescentadas ao processo, aperfeiçoando-o a cada
nova avaliação.
A metodologia utilizada para a autoavaliação institucional da Instituição consta de três
etapas: sensibilização, coleta de dados e informações, sistematização dos dados,
informações e construção do relatório final.
Na primeira fase, são realizadas reuniões e/ou debates junto aos públicos visando
despertar o interesse e conscientizar sobre a avaliação. Também nesta etapa são
idealizadas as estratégias de abordagem dos vários públicos, material de divulgação e
os instrumentos de coletas de dados. Todas as ideias e sugestões são recolhidas pelos
membros junto a seus pares para serem avaliadas em conjunto pela Comissão em suas
reuniões de planejamento.
Na segunda fase, são aplicados os instrumentos de coleta de dados e sistematizados os
resultados, possibilitando a construção de um Relatório Parcial com os dados obtidos
que sejam subsídios para a análise e elaboração do Relatório Final.
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Na terceira fase do processo, os dados são analisados e é construído o Relatório de
Autoavaliação. Esse Relatório e os resultados nele contidos são apresentados e
divulgados à comunidade acadêmica, através de uma exposição oficial com as
principais conclusões, além disso, o Relatório Final da Avaliação, postado no sistema eMEC, está disponível na Internet, na Intranet e no site específico da CPA, além de ser
disponibilizado em CD-Rom na Biblioteca.
Finalmente, os resultados apresentados podem ser incorporados ao Planejamento
Institucional. Cabe à CPA se articular a outras instâncias de decisão tais como os
Colegiados de Curso, por exemplo, de forma a levar os resultados para serem
debatidos em outros foros contribuindo com a construção da missão institucional.
A metodologia adotada para a avaliação da IES, nos moldes do seu Projeto e da
legislação vigente, busca assegurar o envolvimento de toda a comunidade acadêmica
na identificação do seu perfil institucional e o significado da sua atuação, por meio de
suas atividades, cursos, programas, projetos e serviços, respeitando a diversidade e as
especificidades de cada um deles.

12.3 Comissão Própria de Avaliação – CPA
O processo de autoavaliação conta com a participação de uma comissão designada
para planejar, organizar, refletir e cuidar dos interesses de toda a comunidade pelo
processo; com a participação e envolvimento de toda a comunidade acadêmica interna
e externa com o apoio da mantenedora da IES – A Comissão Própria de avaliação –
CPA.
A Comissão Própria de Avaliação está constituída, atualmente, pelos seguintes
representantes dos segmentos da Instituição:
I.
II.
III.
IV.

2 representantes do corpo docente;
2 representantes do corpo discente;
2 representantes do corpo técnico-administrativo;
2 representantes da sociedade civil organizada, sem vínculo empregatício com
a IES.
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A Comissão Própria de Avaliação – CPA, de acordo com a Legislação vigente, possui
Regulamento próprio (em anexo), homologado pelo Conselho de Ensino e Pesquisa
(CONSEPE) e autonomia em relação aos Órgãos Colegiados e demais órgãos existentes
na IES para executar suas atividades.
A Comissão Própria de Avaliação (CPA) é responsável pelo desenvolvimento de todas
as ações previstas no processo autoavaliativo. A CPA tem como objetivos: planejar,
organizar, sensibilizar a comunidade acadêmica quanto à importância da participação
de todos no processo e fornecer assessoramento aos diferentes setores da Instituição.
Compete à CPA da IES:
1. Conduzir, coordenar e articular o processo interno de avaliação da instituição
(autoavaliação);
2. Sistematizar e disponibilizar as informações por eles geradas, bem como
prestar as informações solicitadas pelo INEP, com base no art. 11 da Lei
10861/2004;
3. Constituir subcomissões de avaliação; Elaborar e analisar relatórios e pareceres
e encaminhar às instâncias competentes;
4. Desenvolver estudos e análises visando ao fornecimento de subsídios para
fixação, aperfeiçoamento e modificação da política de avaliação institucional;
5. Propor projetos, programas e ações que proporcionem a melhoria do processo
avaliativo institucional; Sistematizar e prestar informações relativas ao AVALIES
(Avaliação das Instituições de Educação Superior) solicitadas pelo Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), no âmbito
do SINAES;
6. Participar de reuniões com os avaliadores externos quando da avaliação de
cursos, seja para autorização, reconhecimento ou renovação de
reconhecimento e recredenciamento da Instituição, disponibilizando
informações resultantes do processo de avaliação interna da IES.

Cabe, ainda, à CPA, a divulgação dos resultados obtidos nas Avaliações Internas e
Externas, incluindo o ENADE, das potencialidades e fragilidades apontadas, para que
ações sejam fomentadas com vistas à regularização dos procedimentos para atender
às demandas oriundas da avaliação. Desta forma, atendendo às diretrizes do SINAES –
Sistema de Avaliação do Ensino Superior – e atenta à dinâmica interna da Instituição, a
Comissão Própria de Avaliação - CPA, ao longo do processo avaliativo, reflete sobre
novos objetivos e mantem vigilante no acompanhamento das demandas e metas a
serem alcançadas, definidas nas ações de melhoria propostas.
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12.4 Formas de Participação da Comunidade Acadêmica
O processo de avaliação institucional da Estácio FMJ conta com o compromisso e apoio
dos órgãos executivos da IES e a participação de sua comunidade acadêmica, técnicoadministrativa e representantes da comunidade externa na Comissão Própria de
Avaliação, objetivando a sua efetiva implementação. Essa participação ocorrerá em
todas as etapas do processo avaliativo, ou seja, desde seu planejamento, sensibilização
e operacionalização, até o conhecimento dos resultados e melhorias.
A CPA atua como articuladora desse processo, planejando e organizando as atividades
de avaliação de acordo com as diretrizes do SINAES, visando tornar o sistema de
autoavaliação um instrumento aceito e internalizado pela comunidade e uma fonte de
informações capaz de levar a Instituição a refletir sobre si mesma. A divulgação das
informações, o compartilhamento de experiências e a prestação de contas constituem,
na verdade, as formas de legitimar a participação da comunidade acadêmica sendo,
por isso, consideradas pela Instituição como princípio prioritário nos processos de
avaliação.
A implantação do processo de autoavaliação na IES ocorre simultaneamente ao
desenvolvimento do PDI, ao desenvolvimento dos PPCs, ao Programa de Avaliação
Institucional e à realidade dos cursos, constatadas pelas informações provenientes da
Avaliação Externa.
O Programa de Avaliação Institucional da Estácio FMJ atende às três esferas: docentes,
discentes e estrutura funcional da IES. Os resultados da avaliação permitem a
oportunid
ade de reflexão crítica e propositiva, detecção de limitações e fragilidades,
proporcionando, assim, que ações dinâmicas sejam fomentadas para o
desenvolvimento institucional.
Nos dois últimos anos a IES contou com 1.277 alunos em 2014 e 1.591 em 2015 -, a
adesão dos discentes e docentes ao processo de Avaliação Interna ocorreu conforme
os índices a seguir:

Adesão ao Processo de
avaliação Interna

2014.1
%

2014.2
%

2015.1
%

2015.2
%
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Professores

87

70

86

75

Alunos

63

62

55

61

12.5 Autoavaliação institucional e avaliações externas: análise e
divulgação dos resultados
Os instrumentos utilizados são escolhidos e discutidos pela CPA, sob o critério de
maior abrangência e eficácia de acordo com a natureza dos dados a serem coletados
atendendo à legislação do SINAES.
São possíveis vários instrumentos para coletar informações, sendo os mais comuns os
questionários e as entrevistas. No processo de autoavaliação, devido ao tamanho do
universo a ser pesquisado e a diversidade de populações, a IES faz uso da aplicação de
questionários junto aos discentes, docentes, funcionários, egressos e representantes
da sociedade civil. Estão previstos relatórios parciais pelos membros da CPA,
descrevendo o andamento do processo. Estes relatórios são apresentados e discutidos
em todos os encontros da CPA.
De posse dos dados tabulados e analisados estatisticamente, os representantes da CPA
convocarão, individualmente, reuniões, em formato de grupos focal de forma que as
respostas produzidas pelos instrumentos de investigação possam ser apreciadas,
analisadas e rediscutidas com cada participante do processo. A comunidade acadêmica
toma conhecimento dos resultados por meio de relatórios produzidos e postados nos
murais da IES.
Ao final de cada processo de autoavaliação, é gerado um relatório, abrangente e
detalhado, de avaliação interna, no qual serão expressos os resultados dos processos
de discussão, análise e interpretação de dados advindos da autoavaliação,
identificando as fragilidades e as potencialidades da IES nas dez dimensões previstas
em Lei. Ao final de cada ano, a CPA produz o Relatório de Autoavaliação da Instituição,
com base nos dados coletados nas avaliações internas e avaliações externas a ser
postado no sistema e-MEC e disponibilizado na Biblioteca.
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12.6 Formas de utilização dos Resultados das Avaliações
A CPA, ao finalizar os relatórios originados dos instrumentos aplicados internamente e
dos relatórios de avaliações externas, apresenta aos gestores os resultados
consolidados e participa diretamente do (re)planejamento das ações a serem
realizadas. O resultado das avaliações (internas, externas e ENADE) subsidiam as ações
e as tomadas de decisão dos gestores. A apresentação dos dados permite indicar ações
de melhoria, como a capacitação docente, propostas de aprimoramento dos PPCs e
oportunidades/necessidades de melhoria de serviços e infraestrutura. Quando as
informações são divulgadas para os Coordenadores de Cursos e para os gestores, é
feita uma reflexão com docentes (pelos coordenadores) e com os colaboradores (pelos
gestores) sobre a realidade encontrada e definem-se estratégias para minimizar as
fragilidades apontadas e maximizar as potencialidades. Os resultados avaliativos são
ferramentas gerenciais para a evolução da IES.
A IES disponibiliza também semestralmente o Índice de Satisfação do Aluno (ISA), onde
o discente e o docente avaliam a Instituição em termos pedagógicos e estruturais. Essa
pesquisa serve de base para a CPA agir frente às fragilidades detectadas e seus
resultados ficarão disponibilizados no SIA (Sistema de Informações Acadêmicas) em
um período de um mês. O ISA é apurado a partir do seguinte cálculo: MP + MC / 2 (MP
= Média dos Professores e MC = Média do Campus).
Para a Autoavaliação, a IES considera ainda os resultados das seguintes pesquisas:
 PESA – Pesquisa Estácio de Satisfação do Aluno
A PESA (Pesquisa Estácio de Satisfação do Aluno) constitui-se em uma análise
qualitativa com amostragem de alunos e é realizado anualmente por uma empresa de
consultoria externa sem que a unidade ou gestão tenha conhecimento temporal e
espacial de sua realização. Visa mensurar o nível de satisfação dos alunos com a IES
em quatro dimensões (Atendimento ao Aluno, Processos Financeiros, Infraestrutura e
Qualidade de Ensino), seus atributos e subatributos visando realizar diagnóstico que
subsidie as tomadas de decisões em direção a uma melhora na qualidade dos serviços
prestados.
 Pesquisa de Clima Organizacional
A pesquisa de Clima Organizacional será realizada anualmente e respondida por todos
os colaboradores da área acadêmica e administrativa. Os pontos a serem avaliados na
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Pesquisa de Clima Organizacional são: Treinamento e Desenvolvimento, Comunicação,
Recursos, Cultura e Valores, Reconhecimento e Incentivos, Liderança, Suporte,
Engajamento. Como forma de ilustrar os resultados dessa pesquisa, são apresentados
os índices de favorabilidade das dimensões avaliadas e as dez questões mais favoráveis
e menos favoráveis com seus respectivos índices. É válido destacar que os resultados
da Pesquisa de Clima Organizacional são amplamente debatidos pelos gestores da IES.

12.7 Elaboração do Relatório de Autoavaliação

O Relatório Autoavaliação Institucional da Estácio FMJ, elaborado pela CPA e postado
anualmente no sistema e-MEC, tem como objetivo apresentar os resultados da
Autoavaliação Institucional realizada na IES.
O processo de autoavaliação tem como objetivo identificar as fragilidades e pontos
fortes relacionados às práticas e ao desempenho da IES. Esse diagnóstico é importante
instrumento para a tomada de decisões da IES e deve estar retratado no referido
Relatório.
O Relatório é referência para a configuração e acompanhamento do PDI da Instituição.
A autoavaliação da IES está consolidada no Relatório de Autoavaliação Institucional,
que tem por finalidades fomentar a cultura de avaliação institucional e subsidiar os
processos de avaliação externa.
O último Relatório apresentado pela IES, referente ao ano 2015 e já postado no
Sistema e-MEC, foi composto de forma a atender à nova proposta do INEP. Tal
proposta baseia-se no Instrumento de Avaliação Institucional Externa (Publicado no
DOU, em 04/02/2014, Portaria N° 92, de 31/01/ 2014), nos estudos dos relatórios de
autoavaliação postados no Sistema e-MEC (2011 a 2013) e nos Seminários Regionais
sobre Autoavaliação Institucional e Comissões Próprias de Avaliação (CPA) – 2013.
O Relatório de Autoavaliação Institucional 2015 da IES constituiu-se em um Relatório
Parcial referente ao Eixo 1 - Planejamento e Avaliação Institucional (Dimensão 8:
Planejamento e Avaliação) e ao Eixo 2 (Dimensão 1: Missão e Plano de
Desenvolvimento Institucional e Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição).
Foi apresentada, ainda, uma síntese dos demais eixos que contemplam as dez
dimensões dispostas no Art. 3° da Lei N° 10.861, que institui o SINAES: Eixo 3: Políticas
Acadêmicas - Dimensões 2, 4 e 9. Eixo 4: Políticas de Gestão - Dimensões 5, 6 e 10; e
Eixo 5: Infraestrutura Física - Dimensão 7.
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Resumidamente, podemos destacar as seguintes informações constantes do Relatório
de Autoavaliação 2015 da IES:

O Relatório foi composto seguintes partes: (1) Introdução e Metodologia: dados da IES,
a composição da CPA e o planejamento estratégico de autoavaliação; descrição dos
instrumentos utilizados para coletar os dados, os segmentos da comunidade
acadêmica e da sociedade civil consultados e as técnicas utilizadas para análise dos
dados; (2) Desenvolvimento: dados e informações pertinentes a cada eixo/dimensão,
de acordo com o PDI e a identidade da IES; análise dos dados e das informações e
ações previstas com base nessa análise. Também está evidenciado no Relatório o
quanto foi alcançado em relação ao que foi estabelecido no PDI; (3) Impacto da
Autoavaliação na Gestão; (4) Proposta de Avaliação para 2015; (5) Considerações
Finais; e (6) Anexos.
Esse Relatório é elaborado pela CPA a partir de um processo de reflexão sobre os
dados coletados nas pesquisas junto à comunidade acadêmica, os resultados das
avaliações externas e os documentos oficiais da IES. No caso dos questionários
respondidos nas pesquisas internas, avalia-se a pertinência das respostas, já que essas
pesquisas representam a “percepção” da comunidade acadêmica sobre a realidade da
Instituição. Para tanto, os resultados das pesquisas são confrontados pela CPA com
informações dos documentos da Instituição (PDI, PPI etc.) e relatórios emitidos pelo
MEC (ENADE e Avaliações Externas.). Por meio dessa prática, assegura-se que as
informações obtidas reflitam efetivamente a realidade da Instituição.
Um resumo desse Relatório, com as principais informações e resultados do processo
de autoavaliação da IES é encaminhado pela CPA à Diretoria Acadêmica da Instituição,
à Sala dos Professores e à Biblioteca, de forma a assegurar o acesso aos resultados da
autoavaliação por todas as partes interessadas no processo de avaliação institucional
da IES.

12.8 Projeto de Autoavaliação
PROJETO DE AUTOVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA ESTÁCIO FMJ
1. Apresentação
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Este documento dispõe sobre o Projeto de Implantação da Autoavaliação Institucional
elaborado por um membro da futura Comissão Própria de Avaliação que tem como objetivo
desenvolver e consolidar o Programa de Autoavaliação da Estácio FMJ.
2. Bases Legais
1. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;
2. Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, que institui o Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior – SINAES – e as atribuições da Comissão Nacional de Avaliação da
Educação Superior – CONAES; 7 / 19
3. Portaria MEC nº 2.051, de 09 de julho de 2004, que regulamenta os procedimentos de
avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), instituído
na Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004.
3. Justificativa
A avaliação institucional, processo desenvolvido pela Estácio FMJ, representa, entre outros
fatores, um compromisso com a busca da qualidade permanente, em todos os processos da
Instituição. A avaliação é um instrumento fundamental para todo e qualquer organismo social
que esteja em busca do desenvolvimento, da qualidade e do aperfeiçoamento constante dos
empreendimentos humanos. A IES acredita na avaliação, como forma de melhoria do seu
fazer acadêmico e pretende com ela identificar a eficácia ou não de suas práticas, refletir sobre
suas fragilidades e possibilidades e, finalmente, explicitar suas políticas, seus objetivos e seu
projeto futuro. O processo de avaliação deve ser o contraponto da proposta institucional,
desenvolvida pela Instituição de Ensino Superior, buscando atender a uma tripla exigência da
instituição contemporânea:
1. Ser um processo contínuo de aperfeiçoamento do desempenho acadêmico;
2. Ser uma ferramenta para o planejamento e para a gestão universitária;
3. Ser um processo sistemático de prestação de contas à sociedade.
Isso significa acompanhar metodicamente as ações, a fim de verificar se as funções e
prioridades determinadas coletivamente estão sendo realizadas e atendidas. É este
contraponto entre o pretendido e o realizado que dá sentido à avaliação. É com base nesse
referencial que esta IES ora elabora seu Projeto de Autoavaliação Institucional, ferramenta
esta que, aliada ao PDI – Projeto de Desenvolvimento Institucional, irá constituir-se no alicerce
que fundamentará a gestão da Faculdade, na medida em que servirá como: (a) indicador de
eficácia da configuração institucional adotada; (b) balizadora nas declarações da missão da
Faculdade; e (c) da relação contida entre a concepção de educação superior e a prática efetiva
do cotidiano.
4. Objetivos da Autoavaliação
4.1 - Objetivo geral
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Desenvolver e conciliar o Programa de Autoavaliação Institucional como uma mediação capaz
de fornecer subsídios, em suas dimensões política, acadêmica e administrativa, para o
autoconhecimento institucional e o aprimoramento da qualidade da gestão, do ensino de
Graduação e de Pós-graduação, das atividades de Pesquisa e Extensão.
4.2 - Objetivos específicos
1. Desenvolver a “cultura da avaliação”, despertando a comunidade acadêmica para a
necessidade da autocrítica e revisão das ações projetada;
2. Diagnosticar as tarefas acadêmicas nas dimensões ensino, pesquisa e extensão;
3. Fundamentar e viabilizar a política de gestão da Faculdade.
4. Identificar as fragilidades e as potencialidades da IES nas dez dimensões previstas em
lei;
5. Identificar mudanças necessárias e implantá-las, contribuindo para a reformulação do
Projeto Institucional;
6. Fortalecer o compromisso social da Instituição;
7. Colaborar para a transparência da Instituição como um todo, em seus diversos níveis.

5. Metodologia
Considerando a flexibilidade e a liberdade preconizada pela Lei 9394/96, Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional e pela Lei 10.861/04, que instituiu o Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior – SINAES seria paradoxal estabelecer critérios e normas rígidas
para a avaliação, cujo processo não se encerra em si mesmo.
O processo de autoavaliação conta com a participação de uma comissão designada para
planejar, organizar, refletir e cuidar dos interesses de toda a comunidade pelo processo; com a
participação e envolvimento de toda a comunidade acadêmica interna e externa com o apoio
da mantenedora da IES e com o apoio da alta gestão da Estácio FMJ e com a disponibilização
de informações e dados confiáveis – A Comissão Própria de avaliação – CPA.
A Comissão Própria de Avaliação está, atualmente, constituída pelos seguintes representantes
dos segmentos da Instituição:
I.
II.
III.
IV.

2 representantes do corpo docente;
2 representantes do corpo discente;
2 representantes do corpo técnico-administrativo;
2 representantes da sociedade civil organizada, sem vínculo empregatício com a IES.

A autoavaliação acadêmica da Estácio FMJ ocorre semestralmente por meio de:
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a) Aplicação de questionários eletrônicos disponibilizados no Sistema de Informações
Acadêmicas – SIA, que avaliam as os cinco Eixos/dez Dimensões fundamentais que
dizem respeito à Instituição, aos cursos e às disciplinas.
b) Os questionários eletrônicos deverão ser respondidos pelos alunos, docentes e
coordenadores.
c) Coleta de dados qualitativos, por meio de reuniões com os setores (gestão,
acadêmico, financeiro, biblioteca, secretaria etc.), o que ocorrerá no transcurso do
ano letivo, e que buscará, informações sobre as ações desenvolvidas, a fim de
confrontá-los com o que está previsto no PDI.
d) Levantamento do Índice de Satisfação do Aluno (ISA) com relação aos seus
professores e à Instituição, através do processo de Avaliação Interna (o cálculo do
ISA é constituído pela média simples dos dois eixos: média obtida pelos
professores da IES (MP) e média obtida pela instituição/campus (MC), ou seja, ISA
é igual à soma da MP mais a MC, dividido por dois.)
e) Levantamento do grau de satisfação e motivação do corpo social da IES. Trata-se
da Pesquisa de Clima Organizacional. Com o resultado dessa pesquisa é possível
traçar ações de desenvolvimento tanto para a instituição quanto para os
funcionários. Os benefícios que poderão ser obtidos são: aumento da
produtividade; redução da rotatividade e melhoria no ambiente de trabalho.
A CPA deve atuar como articuladora desse processo, planejando e organizando as atividades
de avaliação, de acordo com as diretrizes do SINAES, tornando o sistema de autoavaliação um
instrumento aceito e internalizado pela comunidade e uma fonte de informações capaz de
levar a Instituição a refletir sobre si mesma.
Os resultados das pesquisas serão sistematizados num Relatório de Autoavaliação que
conterá, além dos resultados descritivos, análises críticas das 10 dimensões positivadas no art.
3º da Lei 10.861/2004, em consonância com o que prescreve o PDI da IES, sugestões de
melhoria, com o intuito de que as mesmas possam contribuir para o realinhamento do Plano
de Desenvolvimento Institucional. Na verdade, esse relatório anual construído pela CPA
traçará um desenho de qualidade de ensino ministrado pela IES.
5.1 Formas de divulgação dos resultados à comunidade acadêmica:
-

-

Disponibilizar uma cópia do relatório da CPA (Relatório Anual de Autoavaliação
Institucional) aos gestores; bem como disponibilizá-lo na Biblioteca, na Sala dos
Professores e de forma virtual, no site da IES.
Apresentar, em reunião, o relatório para coordenadores, docentes e líderes de turmas;
Enviar cópias deste relatório para os setores de interesse;
Realizar eventos para alunos, funcionários e docentes para divulgação das demandas e
metas institucionais e
Anexar informações sobre os resultados da avaliação institucional, nos principais
quadros de avisos da IES.
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5.2 Formas de utilização dos resultados das avaliações:
A CPA, ao finalizar os relatórios originados dos instrumentos aplicados internamente e dos
relatórios de avaliações externas, apresentará aos gestores os resultados consolidados e
participará diretamente do (re)planejamento das ações a serem realizadas. O resultado das
avaliações (internas, externas e ENADE) subsidiarão as ações e as tomadas de decisão dos
gestores. A apresentação dos dados permitirá indicar ações de melhoria, como a capacitação
docente, propostas de aprimoramento dos PPCs e oportunidades/necessidades de melhoria de
serviços e infraestrutura. Quando as informações foram divulgadas para os Coordenadores de
Cursos e para os gestores, será feita uma reflexão com docentes (pelos coordenadores) e com
os colaboradores (pelos gestores) sobre a realidade encontrada e definem-se estratégias para
minimizar as fragilidades apontadas e maximizar as potencialidades. Os resultados avaliativos,
assim, serão ferramentas gerenciais para a evolução da IES.
6. Plano de Ação
O Projeto deverá ser realizado através das seguintes etapas e ações:
Etapa 1: Preparação
Ações:
a. Constituição da CPA;
b. Planejamento – Elaboração do Projeto de avaliação: definição de objetivos,
estratégias, metodologia recursos e cronograma.
c. Sensibilização para implantação do Projeto
Etapa 2: Desenvolvimento
Esta Etapa consiste na concretização das atividades planejadas:
a. Realização de reuniões ou debates de sensibilização;
b. Sistematização de demandas/ideias/sugestões oriundas dessas reuniões;
c. Realização de seminários internos para apresentação do SINAES, apresentação da
proposta do processo de avaliação interna da IES, discussões internas e apresentação
das sistematizações dos resultados e outros;
d. Definição da composição dos grupos de trabalho, atendendo aos principais segmentos
da comunidade acadêmica (avaliação de egressos e/ou dos docentes; estudo de
evasão etc);
e. Construção de instrumentos para coleta de dados: entrevistas, questionários, grupos
focais e outros;
f. Definição da metodologia de análise e interpretação dos dados;
g. Definição das condições materiais para o desenvolvimento do trabalho: espaço físico,
docentes e técnicos com horas de trabalho dedicadas a esta tarefa e outros;
h. Definição de formato de relatório de autoavaliação; definição de reuniões sistemáticas
de trabalho;
i. Elaboração de relatórios; e
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j.

Organização e discussão dos resultados com a comunidade acadêmica e publicação
das experiências.

Etapa 3: Consolidação
Esta etapa refere-se à elaboração, divulgação e análise do Relatório Final de Autoavaliação.
Contempla, também, a realização de um balanço crítico do processo avaliativo e de seus
resultados, em termos da melhoria da qualidade da Instituição.
7. Metas
EIXO 1: Planejamento e Avaliação Institucional
Dimensão 8: Planejamento e Avaliação
Metas:
- Implantação da Política de autoavaliação institucional da Instituição;
- Implementação do Projeto de Autoavaliação Institucional;
- Definição dos membros da CPA
EIXO 2: Desenvolvimento Institucional
Dimensão 1: Missão e PDI
Metas:
-

-

Implementação e acompanhamento do PDI, considerando as metas e as ações
institucionais previstas e a estrutura e os procedimentos administrativos, em função da
realidade local e regional;
Articulação entre o PDI e processos de avaliação institucional (autoavaliação e avaliações
externas).

Dimensão 3: Responsabilidade Social
Metas:
- Promoção de atividades voltadas para a responsabilidade socioambiental.
- Desenvolvimento de atividades científicas, técnicas e culturais que conduzam ao
desenvolvimento regional e nacional;
-

Criação de ações voltadas ao desenvolvimento da democracia, à promoção da cidadania,
de atenção a setores sociais excluídos e às políticas de ações afirmativas.
Realização de eventos sobre responsabilidade social, como cursos e oficinas;

EIXO 3: Políticas Acadêmicas
Dimensão 2: Ensino, Pesquisa e Extensão
Metas:
- Implantação de políticas para o ensino (graduação e pós-graduação), a pesquisa e a
extensão com qualidade;
- Fortalecimento dos programas institucionais nas áreas cultural e esportiva;
- Implementação de ações de estímulo à participação de alunos e docentes em atividades
extensionistas e nos cursos de pós-graduação;
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-

Implantação de políticas para o ensino (graduação e pós-graduação), a pesquisa e a
extensão com qualidade;
Fortalecimento dos programas institucionais nas áreas cultural e esportiva;

Dimensão 4: Comunicação Social
Metas:
- Construção de ações integradas de informação e comunicação na IES.
- Estabelecimento de estratégias de comunicação interna e externa;
- Acompanhamento da satisfação das comunidades interna e externa quanto à
comunicação;
- Procedimentos de integração das comunidades interna e externa, através de processos
eficazes de comunicação.
Dimensão 9: Atendimento ao Aluno
Metas:
- Implantação do Programa de Apoio ao Discente: Política de permanência; bolsas
acadêmicas; política de redução à evasão.
- Implantação do Programa de Acompanhamento do Egresso;
EIXO 4: Políticas de Gestão
Dimensão 5: Políticas de Pessoal
Metas:
- Implantação de ações de qualificação e formação continuada do corpo docente, gerencial
e administrativo.
- Implementação do Plano de Carreira Docente, conforme descrito no PDI.
- Implementação do Plano de Carreira do Corpo Técnico-administrativo, conforme descrito
no PDI.
- Implementação políticas de admissão, previstas no PDI, e acompanhamento do trabalho
técnico-administrativo;
Dimensão 6: Organização e Gestão da IES
Metas:
- Estabelecimento de mecanismos de avaliação do clima organizacional;
- Definição de Programas de capacitação e formas de operacionalização;
- Determinação de Políticas para publicações, produções científicas, técnicas, pedagógicas,
culturais, artísticas e prestação de serviços.
- Estruturação de programas institucionais de incentivos e benefícios à comunidade
acadêmica e suas formas de operacionalização;
- Elaboração de Programas de estrutura e funcionamento do sistema de registro acadêmico;
- Implantação dos órgãos de colegiado, garantindo a participação de todos os atores sociais
envolvidos no processo, conforme previsto no PDI.
Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira
Metas:
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-

Definição de políticas direcionadas à aplicação de recursos para programas de ensino,
pesquisa e extensão;
Destinação das verbas para capacitação dos corpos docente e técnico-administrativo;
Procedimento de transparência na alocação de recursos;

EIXO 5: Infraestrutura Física
Dimensão 7: Infraestrutura Física
Metas:
- Definição de instalações para o ensino, pesquisa e extensão e para coordenações e
docentes;
- Estabelecimento de condições de acesso para portadores de necessidades especiais;
- Determinação de Equipamentos de informática: parque, acesso pelos servidores e
discentes;
- Dotação de Recursos audiovisuais e mídia;
- Determinação de apoio logístico para as atividades acadêmicas;
- Manutenção e conservação das instalações físicas e dos equipamentos;
- Estabelecimento de políticas institucionais de aquisição e expansão.

13. POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES.

Na Estácio FMJ, os alunos serão atendidos, permanentemente, no horário de
funcionamento da IES, pela SGA, pelos Professores e pelos Coordenadores de Curso.
Formas de Acesso
As formas de ingresso nos cursos de graduação da Estácio FMJ são:
- VESTIBULAR – Processo Seletivo realizado pela IES.
- PROUNI – Programa Universidade para Todos - foi instituído pelo Governo Federal
e oferece bolsas de estudos, em IES privadas, a estudantes brasileiros, de baixa
renda e sem diploma de nível superior.
- TRANSFERÊNCIA EXTERNA – A transferência é oferecida aos alunos de outras
instituições que queiram ingressar na Estácio FMJ. O candidato deve estar
vinculado à outra IES, em curso idêntico ou afim. A transferência está condicionada
à disponibilidade de vagas, análise de compatibilidade curricular. Para o pedido de
transferência o candidato deve, também, preencher um formulário próprio na
Central de Atendimento da Instituição e, no prazo estipulado por essa, verificar o
deferimento ou não de seu pedido.
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-

-

TRANSFERÊNCIA INTERNA – A transferência interna possibilita ao aluno a mudança
de curso, ou seja, aquele aluno vinculado à IES, que já está realizando determinado
curso, e pretende solicitar a troca para outro curso da mesma área ou afim.
PORTADORES DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR – É a oportunidade oferecida a
quem já concluiu um curso superior de graduação.

Secretaria Geral Acadêmica - SGA
A Secretaria Acadêmica tem por objetivo planejar, organizar, supervisionar e
administrar a vida acadêmica de todos os estudantes dos cursos de graduação que a
IES oferece. É responsável por todo o serviço de Registro Acadêmico e pela
operacionalização das atividades não didáticas compreendendo: matrículas,
transferências, notas, declarações, requerimentos, históricos, controle de registro dos
diplomas, entre outros.
Secretaria Virtual
Aos alunos, estão disponíveis no SIA – Sistema de Informações Acadêmicas os serviços
de Biblioteca Virtual, Secretaria Virtual (serviços de Requerimentos on line), Calendário
Acadêmico, Campus Virtual, vagas para Estágios e Empregos dentre outras facilidades.
Os professores possuem acesso às pautas para lançamento de frequência e notas,
Biblioteca Virtual, lançamento de conteúdo, quadro de horário.
Programas de Apoio Pedagógico
A coordenação de curso e o corpo docente terão carga horária para atendimento e
apoio aos discentes. Além deste atendimento direto ao estudante, a Estácio FMJ
oferta programas básicos de apoio ao discente:
-

AMBIENTAÇÃO – A IES desenvolverá atividades de recepção aos discentes,
especialmente, aos calouros, com o objetivo de ambientá-los na Instituição e
integrá-los com os acadêmicos em curso. Ao desenvolver as atividades de
recepção aos calouros, a IES tem como prioridades ações sociais, a fim de evitar
ações agressivas e acidentes.

-

NIVELAMENTO – tem como objetivos revisar conteúdos necessários ao bom
desempenho acadêmico do aluno, oportunizar o estudo de aspectos
determinantes para o cotidiano da sala de aula e integrar o discente na
comunidade acadêmica. A finalidade deste programa é suprir conhecimentos
prévios necessários para o ingresso do discente no cotidiano acadêmico, a IES

285

oferece cursos de nivelamento em Matemática e Português. A Instituição
também propicia cursos de nivelamento compatíveis com as prioridades de
cada curso. Dessa forma, outros conteúdos são propostos, de acordo com as
necessidades detectadas pelos docentes e Coordenação do Curso.
-

NOVA CHANCE - O Nova Chance é um programa de reforço que dá
oportunidade ao calouro que obtiver nota menor do que 4,0 (quatro) na AV1
de estudar por meio de videoaulas que retomam o conteúdo das seis primeiras
semanas, a fim de realizar outra avaliação (AVR) que será somada à primeira
nota e dividida por 2 (dois). Sabe-se que a primeira nota (AV1) é muito
importante para o calouro, pois além de evidenciar o desempenho inicial no
curso sinaliza possíveis lacunas que precisam ser preenchidas, a fim de que ele
melhore o aproveitamento nas outras avaliações. Além disso, o calouro
encontra-se num processo de ambientação e adaptação ao contexto
universitário. Se a nota da AV1 for menor do que 4,0 (quatro), essa situação é
muito preocupante e pode indicar que o aluno perdeu algumas aulas, não
estudou adequadamente ou teve outras dificuldades. Nesse caso, nada melhor
do que uma Nova Chance para o aluno estudar mais e avaliar o que aprendeu,
evitando evasão ou reprovação

-

PROJETO AVALIANDO O APRENDIZADO - são exercícios na forma de simulados.
Ele é oferecido online e deve ser acessado pelo aluno, com login e senha do
SIA, por meio do link http://simulado.estacio.br/alunos/ a qualquer hora, de
qualquer computador, na semana para a qual foi agendado. São cinco (5)
questões para o simulado de cada disciplina, geradas aleatoriamente, a partir
dos conteúdos das aulas já ministradas, valendo um décimo (0,1) cada acerto.
O somatório dos pontos, ao longo do semestre, valerá até dois (2) pontos
extras na AV3, cujo valor máximo é de até 10 pontos. Os exercícios ou
simulados do Avaliando o Aprendizado ocorrem quatro vezes no semestre,
organizados em ciclos que acontecem na terceira semana de cada mês Os
exercícios ou simulados do Avaliando o Aprendizado poderão ser feitos apenas
nas semanas agendadas.

-

PREPARA - Sabe-se que a entrada do aluno no Ensino Superior é marcada por
desafios relacionados com a ambientação no meio acadêmico, mudança de
rotina, novos conhecimentos, novas linguagens e formas de aprendizagem,
entre outros. Essa realidade pode se tornar mais aguda quando o calouro
encontra dificuldades para estudar e retomar o conteúdo das disciplinas,
obtendo desempenho ruim nas avaliações iniciais. Tudo isso aponta para a
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necessidade de oferecer alternativas de acompanhamento ao aluno na sua
preparação para a avaliação. Nesse sentido, o Projeto PreparAV1 procura
responder ao desafio de ajudar aos alunos que já nos exercícios do Avaliando o
Aprendizado – Presencial apresentam desempenho insatisfatório, além
daqueles que nem mesmo se valem dos simulados para estudar e se preparar
para a AV1. Assim, o PreparAV1 consiste numa oferta de reforço aos calouros
visando à retomada de conteúdo das primeiras semanas de aula e,
consequentemente, melhor desempenho na AV1. O reforço se dará por meio
de aula teletransmitida ao vivo, acompanhada da realização de um chat para
envio de dúvidas e mensagens dos alunos. O professor que conduzirá a aula
apresentará uma revisão geral dos conteúdos críticos para a AV1 e, com a
mediação de outro docente no chat, responderá às perguntas dos alunos.
Somado ao trabalho presencial do professor da disciplina em sala de aula, o
PreparAV1 torna-se, então, mais um recurso à disposição do aluno no processo
ensino-aprendizado, valendo-se de metodologia e tecnologia inovadoras.
-

PROGRAMA DE CONVÊNIOS – a IES visa estabelecer convênios, com a finalidade
de proporcionar aos discentes condições de intercâmbio com outras
Instituições de Ensino, com empresas do setor privado e setor público a fim de
propiciar vagas estágios, visitas técnicas, palestras e outras atividades
referentes à iniciação científica e extensão.

-

COMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR – os cursos livres devem ser vistos como
fator determinante para o futuro daqueles que estão buscando uma colocação
no mercado de trabalho, bem como aos que buscam aperfeiçoamento,
proporcionando chances reais de crescimento nas corporações, além de
representar a possibilidade de complementar os conhecimentos.

Programas de Apoio Acadêmico
A Estácio FMJ desenvolverá projetos e programas de desenvolvimento acadêmico
junto ao corpo discente. Dentre estes programas, destacam-se:
-

PROGRAMA DE MONITORIA – tem como objetivo proporcionar ao educando
oportunidade de vivenciar o exercício do magistério, na expectativa de poder
influenciá-lo na escolha por essa nobre profissão, à medida que, no papel de
monitor desempenha as funções de ensino, pesquisa e extensão. O monitor terá
papel fundamental no apoio aos discentes, pois participa da elaboração dos planos
de trabalho com o professor responsável, auxilia o professor na realização de

287

trabalhos e experimentos, estando apto a auxiliar os discentes, orientando e
esclarecendo dúvidas em atividades de classe, campo, laboratório e demais
atividades propostas pelo docente.
-

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – O Programa de Iniciação Científica estará a
serviço do Ensino e da Extensão, funcionando como uma abordagem
metodológica, sob a forma de prática investigativa, para o desenvolvimento do
processo ensino-aprendizagem e atividade de extensão. O Programa de Iniciação
Cientifica da IES tem como objetivo propiciar a inserção dos alunos no processo de
investigação cientifica, despertando interesse, ativando vocações e mobilizando
talentos entre estudantes de graduação, preparando-os para a educação
continuada.

-

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – O objetivo do TCC é despertar a no
acadêmico a investigação científica do profissional que está se formando, criando
uma consciência crítico-analítico. A disciplina Trabalho de Conclusão de
Curso/Orientação à Monografia, conforme nomenclatura específica dos cursos,
visa propiciar, ao acadêmico dos últimos semestres a oportunidade de
desenvolvimento de trabalho científico, em uma área específica de sua escolha sob
orientação de um docente da área. O TCC será regido por regulamentação própria
(em anexo) podendo ser apresentado como monografia, artigo científico, projeto,
produto, eventos ou similares.

-

PROJETOS DE EXTENSÃO – Os projetos/cursos de Extensão devem proporcionar ao
corpo discente, oportunidades de capacitação e participação em cursos e
atividades, além de suas atribuições regulares, bem como ampliar suas atribuições
de responsabilidade social (regulamento em anexo)

-

ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES - AACs – As Atividades Acadêmicas
Complementares são componentes curriculares de caráter acadêmico, científico e
cultural, e o foco principal é o estímulo à prática de estudos independentes,
transversais, opcionais e interdisciplinares. Estão expressas em resolução
específica. As AACs devem promover a articulação com as demais atividades
acadêmicas, o desenvolvimento intelectual do estudante, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. As Atividades Acadêmicas
Complementares constantes nos Projetos Pedagógicos dos Cursos da IES
obedecem aos seguintes princípios e diretrizes:
- Flexibilidade curricular dos cursos de graduação mediante a adoção de
estratégias acadêmicas e de atividades didáticas que despertem no
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-

-

estudante a necessidade de interação com outras áreas do saber e, de
modo especial, com o mundo do trabalho e da cultura, desde o início do
curso;
Estímulo ao desenvolvimento do espírito científico, do pensamento
reflexivo do estudante e à criação cultural, mediante incentivo à
permanente e contextualizada atualização profissional;
Promoção à participação dos estudantes nas atividades de extensão
visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural
e da pesquisa científica e tecnológica, incentivando-os a estabelecer com a
comunidade uma relação de reciprocidade.

Programas de Apoio à Prática Profissional
Os Programas de Apoio à Prática Profissional integram as políticas de atendimento aos
discentes, estando representadas nas atividades de estágio e por meio da política de
relações e parcerias com instituições e empresas que promovem a divulgação de vagas
de emprego aos alunos e consequente inserção do aluno no mercado de trabalho. A
IES conta com o Serviço de Estágios e Empregos visando assegurar a realização dos
estágios dos diversos cursos por meio de parcerias com as instituições e empresas.
A IES contará também com o Espaço Estágio Emprego - E3, um ambiente moderno e
exclusivo para a integração Empresa-Escola, no qual as empresas e empreendedores
tem a oportunidade de estabelecer contato com estudantes, que podem fazer a
diferença em seus respectivos segmentos. Por meio dele, os alunos têm a
oportunidade de visualizar as oportunidades de estágio e emprego disponíveis,
interagir com as empresas, conhecer as tendências do cenário corporativo e receber
orientação de carreira, visando ao seu desenvolvimento profissional, ampliando suas
possibilidades de inserção no mercado de trabalho.
A Instituição atuará em prol do desenvolvimento local e regional, ao executar
atividades de articulação com o sistema produtivo, integrando os seus alunos e
contribuindo para a inserção sócio profissional dos mesmos.
As Políticas de Estágio e Prática Profissional atendem à nova Lei de Estágio, nº 11.788,
tendo o estágio como curricular obrigatório e supervisionado, quando for parte
integrante da matriz curricular do curso e deverá ser realizado com o objetivo do
aprendizado de competências próprias da atividade profissional e a contextualização
curricular. Para o cumprimento de sua missão e alcançar a visão de futuro propostas, a
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IES visa manter uma carteira de convênios de acordo e cooperação técnico-pedagógica
com instituições Governamentais e Não Governamentais nacionais e estrangeiras.
Programas de Apoio ao Financiamento de Estudos
A Estácio FMJ, buscando a melhor maneira de contribuir para a minimização das
desigualdades sociais e permitir aos menos favorecidos condições de obter um ensino
de qualidade com baixo custo de investimento conta com programas de apoio
financeiro aos alunos menos favorecidos. Com este objetivo, a IES, além das atividades
psicopedagógicas, disponibilizará um programa de bolsas e financiamentos. A proposta
visa contribuir na formação dos discentes com dificuldades financeiras, premiar o
brilhantismo acadêmico e motivar a comunidade acadêmica para as atividades de
ensino, pesquisa e extensão.
FIES e PROUNI - Instituição agregará o FIES, financiamento estudantil concedido ao
aluno regularmente matriculado em curso de graduação não gratuito, desde que
devidamente cadastrado e que tenha desempenho acadêmico que atenda as normas
legais do programa. A IES fará adesão também ao PROUNI, a alunos que estejam no
perfil exigido pelo MEC.
A Instituição apoiará, sempre que possível, a participação de sua comunidade
acadêmica em eventos que agregam valor a sua formação, como: viagens para
participação de congressos, seminários e intercâmbios; eventos que tenham espaço
para apresentação da produção acadêmica e que credenciem o expositor a acumular
experiências em eventos da área; participação efetiva dos acadêmicos em atividades
que põem o conhecimento acadêmico em teste no mercado de trabalho; divulgação
dos trabalhos acadêmicos e da produção discente, entre outras ações.
Estímulos à Permanência
A IES busca uma estrutura acadêmica capaz de realizar e garantir a política de
atendimento aos discentes no desenvolvimento de diversos programas articulados aos
projetos pedagógicos, voltados para o desenvolvimento acadêmico dos mesmos.
Dentre estes programas, destacam-se os programas bases de apoio pedagógico ao
discente e programa de inserção socioprofissional e os programas de bolsas já
descritos anteriormente.
Atendimento Psicopedagógico
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Este serviço será realizado por profissional especialista na área e terá como missão a
promoção do bem-estar e o desenvolvimento integral do discente, condição essencial
aos processos de aprendizagem e ao sucesso acadêmico, pessoal e profissional. O
atendimento deve ser realizado mediante procura espontânea do acadêmico que se
sinta necessitado de apoio, ou incentivado pelo docente orientador, em função dos
mais diversos fatores, ou seja: dificuldade de aprendizagem, aprender a lidar com a
ansiedade antes do momento de avaliação da aprendizagem, dificuldade de
relacionamento com os pares, professores, coordenadores e familiares, problemas de
isolamento social.
O Serviço de Apoio Psicopedagógico ao discente possui os seguintes objetivos: (a)
prestar apoio psicopedagógico de ordem acadêmica, social e pessoal ao corpo
discente; (b) auxiliar o acadêmico na descoberta de si e do outro na direção da
melhoria de suas relações interpessoais; e (c) proporcionar atendimento psicológico ao
discente objetivando a busca do seu bem-estar.
Destaca-se, ainda, que as matrizes curriculares dos cursos da Instituição contemplam a
disciplina de LIBRAS. As matrizes curriculares dos novos Cursos de Graduação a serem
oferecidos pela IES também serão elaboradas tendo como referência essa orientação.
Para melhor atender aos alunos necessidades especiais - físicas, pedagógicas,
atitudinais ou com mobilidade reduzida - a IES elaborou o documento “Política
Institucional de Acessibilidade para Inclusão de Alunos com Necessidades Educacionais
Especiais nos Cursos Superiores” no qual estão descritas as ações previstas para o
atendimento do aluno.
Acompanhamento de Egressos
O Programa de Acompanhamento de Egressos (PAE) da IES é um instrumento que
possibilita a avaliação continuada da IES, por meio da parceria entre a gestão da
Graduação e a CPA, objetivando a observação dos reflexos da contribuição desta
Instituição, no que diz respeito ao desempenho profissional dos ex-alunos e da sua
inclusão social. Para tanto é projetada uma ação de acompanhamento da trajetória de
egressos dos cursos de graduação, estejam eles ou não, inseridos no mercado do
trabalho ou em programas de educação continuada.
Atividades previstas para o acompanhamento dos egressos:
a. Propor reestruturação dos cursos, caso seja necessário;
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b. Realização de evento com vistas a coletar informações junto aos egressos sobre
colocação no mercado de trabalho, cursos de seu interesse, e sobre outras
atividades que a instituição pretenda realizar;
c. Divulgar permanentemente a inserção dos alunos formados no mercado de
trabalho; e
d. Realização anualmente, um Encontro de Egressos dos cursos de Graduação e
Pós-Graduação.
Para aprimorar o programa serão implantadas as dinâmicas de:
a. Aplicação dos instrumentos;
b. Tabulação e análise dos resultados;
c. Elaboração de relatório;
d. Divulgação do relatório;
e. Criação de Banco de Dados dos Egressos;
A IES acompanha a atuação dos seus egressos no ambiente socioeconômico, com
destaque para o “Programa Alumini Estácio” que visa homenagear os egressos que
possuem destaque e relevância no mercado de Trabalho e/ou na sociedade,
condecorando-os com a Medalha “Alumini Diamante” e um certificado de
reconhecimento àqueles que se destacam por história de crescimento pessoal e
profissional; superação; atos de bravura; relevante trabalho voluntário; atuação em
momentos de calamidade pública; história de vida inspiradora e; outras ações em
benefício da sociedade.

14. ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS

14.1. Sustentabilidade financeira.
A Direção Administrativo-Financeira é responsável pela gestão estratégica e
operacional das finanças da IES e compatibilização dos recursos recebidos com as
necessidades institucionais, visando a manutenção do equilíbrio financeiro da
Instituição , através do acompanhamento sistemático da receita/despesa e indicadores
de desempenho.
Com planejamento e prioridades bem definidas, os recursos provenientes das
mensalidades são aplicados diligentemente em favor do seu projeto educacional e,
consequentemente, dos alunos. Essa pratica assegura que o desenvolvimento da IES
seja efetivo e previsível.
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Vale ressaltar que a Instituição mantem vários programas na área acadêmica para
captação e manutenção dos alunos que, além de ajuda-los na efetivação dos seus
estudos superiores, contribuem para a realização da receita prevista, possibilitando a
Instituição do cumprimento do seu Plano de Investimentos e das despesas de Custeio.
Para o acompanhamento da inadimplência, foi criada uma Central Virtual de
Atendimento Financeiro que trabalha exclusivamente com a negociação de débitos
dos alunos, analisando alternativas de pagamento dos débitos vencidos, para
possibilitar ao aluno a continuidade dos estudos.
Para a Instituição, é importante a implantação de um Sistema Integrado de Gestão,
dando ênfase ao planejamento orçamentário e a contabilidade, com o objetivo de
facilitar a troca de informação entre os setores, eliminar o retrabalho, consolidar os
dados e agilizar o acesso às informações estratégicas, a fim de auxiliar os órgãos
executivos na tomada de decisões.
A sustentabilidade financeira é oriunda exclusivamente das mensalidades cobradas de
seus acadêmicos, de convênios com o Governo do Estado, de repasses de programas
Federais como o PROUNI, FIES e de recursos enviados pela Mantenedora e sua
controladora.

14.2. Relação entre o planejamento financeiro (orçamento) e a gestão
institucional.

O Orçamento, coordenado pela Direção Administrativo-Financeira, é uma ferramenta
indispensável para que os gestores acompanhem as finanças da Instituição,
comparando o previsto com o realizado. Ele é elaborado de forma participativa,
englobando todos os setores e núcleos da Instituição. Há um sistema de informação e
avaliação destinado a prover seus usuários com demonstrações e análises econômicas,
financeiras, físicas e de produtividade, reunindo, no balancete, as informações de
todos os setores responsáveis pela geração de despesa e de receita, para avaliação
contábil da Instituição. Tem como principais funções a execução da contabilização de
operações financeiras e de bens patrimoniais, o registro e a escrituração contábil da
documentação e dos atos e fatos administrativos, a elaboração das demonstrações
contábil-financeiras, a analise e conferencia da documentação das transações.
A IES projeta anualmente o orçamento que deverá cumprir para o próximo período e
este é seguido exatamente conforme proposto, com acompanhamentos mensais.
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No que se refere aos Investimentos, a IES, além de contar com recursos da
Mantenedora.
A IES dispõe de verbas programadas em orçamento para atender especificamente às
atividades de ensino, como laboratórios necessários aos cursos implantados,
equipamentos de informática e mídia e infraestrutura para todos os cursos.
Dando continuidade ao trabalho que é realizado, previsto em orçamento anual, a
Estácio FMJ dispõe de verba específica para manutenção e ampliação das instalações
físicas, seja administrativas ou voltadas para o ensino como clínicas, laboratórios, salas
de aula, biblioteca, núcleos e Coordenação de Estágios.
Em relação à atualização e aquisição de acervo, projeta-se 5% de crescimento anual
em peça orçamentária para tais aquisições, ficando disposta em orçamento de
expansão verba destinada à aquisição de acervo para manutenção dos cursos iniciais e
novos cursos a serem protocolados.

14.3. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
O orçamento matricial da instituição prevê um crescimento nas receitas, bem como
uma previsão nas despesas em 5%, a fim de que garantam os investimentos em todas
as atividades de ensino, como laboratórios necessários aos cursos implantados,
equipamentos de informática, mídia e infraestrutura para todos os cursos da
instituição.

TABELAS /QUADROS DEMONSTRATIVOS DE PREVISÃO DE RECEITA E DESPESA
ANO

RECEITAS

DESPESAS

TOTAL GERAL

2016

R$ 34.094.338,50

R$ -24.015.986,30

R$ 10.078.352,20

2017

R$ 37.503.772,35

R$ -27.439.969,08

R$ 10.063.803,27

2018

R$ 41.254.149,59

R$ -31.433.682,40

R$ 9.820.467,19

2019

R$ 45.379.564,54

R$ -36.067.887,59

R$ 9.311.676,95
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