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1 PERFIL INSTITUCIONAL

1.1 MISSÃO
A FACHASUL tem como missão ofertar o ensino de qualidade mediante o
desenvolvimento

de

compromissados

com

atividades
a

de

formação

iniciação
de

científica

profissionais

e

críticos,

de

extensão,

reflexivos

e

empreendedores, e com a busca de soluções para a melhoria da qualidade das
organizações e da sociedade na qual estão inseridos.

1.2 VISÃO
A FACHASUL até 2017 está compromissada em cumprir suas metas e ações
para dar continuação ao processo de ensino de qualidade e de extensão,
proporcionando crescimento social e profissional na comunidade.

1.3 PRINCÍPIOS E VALORES
1.3.1 Princípios
• O intercâmbio do ensino, da iniciação científica e da extensão, na prestação
de serviços garantindo seu compromisso social;
• Respeito ao indivíduo, ao direito de exercer sua cidadania enquanto membro
da Instituição e parte da comunidade;
• Capacitação Profissional – deve estar unificada com programas de
capacitação dos docentes da Instituição;
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• Avaliação Permanente – o processo de reestruturação curricular deverá estar
associado à projeto de avaliação institucional;
• Faculdade agente de valores democráticos e da cidadania;
• Excelência no ensino, iniciação científica e extensão acadêmica;
• Gestão Participativa e democrática;
• Buscar integrar todos os acadêmicos de forma que se sintam acolhidos,
independentemente de cor, opção sexual e outras diferenças;
• Implementar metas que proponham aos acadêmicos discussões e reflexões
acerca de assuntos que envolvam ética, política e sociedade;
• Evidenciar

as

especificidades

e

peculiaridades

da

população

afrodescendentes, das mulheres, das crianças e demais grupos;
• Integrar discursos e ações que busquem um convívio pacífico;
• Promover o direito de todos a ter qualidade de ensino e bom convívio com
todos;
• Assegurar meios para a realização de programas culturais, artístico, cívicos,
desportivos, defesa dos direitos humanos, defesa do meio ambiente, das pessoas
portadoras de deficiências e das relações étnico-raciais e indígenas.

1.3.2 Valores
• Transparência nas ações realizadas pela Instituição;
• Compromisso com a Responsabilidade Social e ética;
• Comprometimento com a Educação de qualidade.
• Cidadania – garantir os direitos e as responsabilidades individuais e
comunitárias;
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• Cooperação – interagir para o bem comum;
• Diversidade – respeitar as características individuais dos acadêmicos e da
comunidade, em suas formas de ser e agir;
• Promover a acessibilidade em seu amplo entendimento: acessibilidade física,
digital, nas comunicações pedagógicas e nos transportes;
• Participar da preservação dos recursos naturais do meio ambiente,
especialmente das regiões do Cerrado e do Pantanal.

1.4 FINALIDADE
A IES tem por finalidade formar profissionais qualificados, conscientes,
capacitados e habilitados para o pleno desempenho de atividades profissionais e
comunitárias, sob a forma de cursos de graduação e pós-graduação lato sensu,
serviços e atividades de ensino, iniciação científica e extensão.

1.5 HISTÓRICO DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
INSTITUIÇÃO

A Faculdade de Administração de Chapadão do Sul – FACHASUL é uma
Instituição de Ensino Superior privada, que integra o Sistema Federal de Ensino hoje
com sua sede própria situada na Rua Vinte e Oito nº 615, Bairro Centro na cidade de
Chapadão do Sul - Mato Grosso do Sul.
A FACHASUL, mantida pela Sociedade Educacional do Centro Oeste SOECO, em busca de oferecer e atender a demanda regional oferece atualmente o
curso de Administração, autorizado pela Portaria nº 731 de 14 de março de 2002,
publicado no Diário Oficial da União e reconhecido pela Portaria No. 677 de 27 de
setembro de 2006, publicado no DOU No.187 de 28/09/2006 e o curso de Ciências
Contábeis, autorizado pela Portaria No. 2.580 de 24 de agosto de 2004, publicada
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no DOU No.165 de 26 de agosto de 2004, reconhecido pela Portaria Ministerial No.
487 de 22/02/2011, publicado no DOU de 23/02/2011.
A FACHASUL iniciou suas atividades educacionais em agosto de 2.000 em
prédio locado e permaneceu até janeiro de 2002.
Hoje, a FACHASUL tem sede própria com uma área construída de 3.155,81 m²
ofertando dois cursos de graduação Administração e Ciências Contábeis e 4 cursos
de pós-graduação lato sensu, sendo 3 concluídos, 1 em andamento e 4 que estão
sendo implantados para atender a demanda regional e formação continuada dos
egressos dos professores e dos profissionais da comunidade.
Além dos dois cursos de graduação presenciais, a FACHASUL tem parceria
com a Universidade Norte do Paraná – UNOPAR desde o ano de 2005.
Importante destacar que diante da credibilidade e infra-estrutura que a
Instituição possui, fez com que a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul –
UFMS, no ano de 2006 firmasse parceria para oferecer o primeiro curso de
Agronomia nas instalações da FACHASUL. A UFMS ficou instalada por um período
de dois anos na IES até o término de sua sede própria.
No ano de 2013 a FACHASUL ofertou o curso de pós-graduação em Gestão
em Segurança Pública e Defesa Social para 60 guardas civis municipais da cidade
de Campo Grande/MS, sendo consagrada em vencedora no processo licitatório,
modalidade pregão presencial n. 30/2014, Processo Administrativo n. 44.560/201418 da Secretaria de Governo de Mato Grosso do Sul/MS
A FACHASUL até 2015 construiu dois laboratórios para as aulas práticas dos
cursos da UNOPAR de Estética e Imagem Pessoal e Engenharia da Produção.
Ciente de sua responsabilidade social, a FACHASUL cedeu sem fins lucrativos
o prédio para abrigar a Centro Educacional Carlos Drummond de Andrade, durante
os meses de Fevereiro à Abril de 2014, atendendo 1.000 alunos do município.
O planejamento institucional é um dos alicerces da FACHASUL, capaz de
indicar o caminho através do qual é possível propor metas e alcançar seus objetivos
com qualidade e eficácia. Partindo desta compreensão a FACHASUL tem investido
em seu projeto de avaliação Institucional, formação técnica dos membros da CPA e
levantamento com interpretação dos dados coletados na comunidade, assim as
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metas e ações contidas no PDI estão em consonância com o planejamento e a
Avaliação Institucional e demonstra a evolução pelos processos de sua auto avaliação.

Os dados resultantes da avaliação institucional de 2014 demonstra que houve
uma evolução institucional em relação aos processos de planejamento e avaliação
institucional com intuito de aprimorar, melhorar continuamente as condições de
ensino, 82,98% da comunidade acadêmica consideram importante a realização
deste processo periodicamente.
Nos resultados da avaliação institucional quando se questiona se este ajuda a
melhorar a IES,70,21% disseram que sim. Esse resultado é decorrente de metas e
ações previstas no planejamento institucional PDI 2013/2017.
Houve um investimento para adequação da estrutura física para atividade fim,
instituindo espaço para abrigar o Centro de Apoio Psicopedagógico – CAEPE, que
além de atender a comunidade acadêmica os seus familiares; implementação da
Empresa Júnior e Escritório de Contabilidade e do Centro Acadêmico; organização
de espaço físico para abrigar os Cursos de Nivelamento; fortalecimento do
Programa de Monitoria de Ensino e o COEPE- Centro de Pesquisa e Extensão;
implantação do Departamento de Apoio Pedagógico visando o fortalecimento do
ensino, extensão e a iniciação científica no desenvolvimento dos cursos ofertados.

1.6 OBJETIVOS E METAS DA INSTITUIÇÃO

1.6.1 Objetivos
• Formar profissionais de nível superior nas diversas áreas do conhecimento;
• Realizar estudos sobre pesquisas e trabalhos técnico-científicos nos domínios
da ciência, da cultura e da técnica por ela abrangidos;
• Contribuir para o desenvolvimento dos campos de conhecimento de atuação;
• Assegurar meios para a realização de programas de ensino, culturais,
artístico, cívicos e desportivos;
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• Incentivar programas que visem à formação com consciência sobre a defesa
do meio ambiente e direitos humanos e criação de uma consciência de deveres e
direitos do cidadão e do profissional;
• Proporcionar oportunidades de participação em programas de melhoria das
condições de vida da comunidade;
• Propiciar momentos de reflexão e discussão em torno das diferenças e a
valorização da diversidade cultural no espaço acadêmico;
• Promover o atendimento dos interesses regionais no desenvolvimento do
ensino, da iniciação científica e extensão;
• Participar da preservação dos recursos naturais do meio ambiente,
especialmente das regiões do Cerrado e do Pantanal;
• Assegurar o acesso e permanência com sucesso de todos os estudantes em
especial os que apresentam deficiência em suas várias modalidades ou
necessidades educativas especiais.
A implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional da Faculdade de
Chapadão do Sul – FACHASUL visa apresentar as metas para esta gestão, que
demonstrem os valores, princípios, políticas educacionais, levando a Instituição a
construção do saber e o incremento da ação político-pedagógica peculiar dos seus
cursos de graduação e programas de pós-graduação lato sensu.

1.6.2 Descrição dos Objetivos e Quantificação das Metas

Eixos de Ação
Os objetivos estabelecidos de 2013/2017 estão aqui definidos em termos de
eixo de ação, tendo como executores responsáveis: a Mantenedora, Direção, as
Coordenações de Cursos, Técnico-administrativos e acadêmicos.
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1.6.2.1 Programa de Expansão do Ensino de Graduação
A política institucional da FACHASUL para a graduação, ao longo dos anos,
vem buscando contemplar a expansão e a diversificação de ofertas. De um curso
inicial, Administração, passou-se para dois cursos, inserindo o curso de Ciências
Contábeis no ano de 2004.
A oferta inicial é de 100 vagas anuais para ingressos ao ano para os cursos de
Administração e Ciências Contábeis.
Pretende-se implantar até o final da abrangência deste PDI os cursos de
Pedagogia e Superior Tecnológico em Sucroalcooleiro.
As políticas de graduação da FACHASUL, busca a promoção da educação de
qualidade, através da inovação dos métodos de aprendizagem e didáticopedagógico dotado de referenciais teórico-prática, levando o acadêmico a atuar de
forma criativa e profissional na comunidade onde está inserido.

1.6.2.2 Do Ensino de Graduação

Meta: Alcançar até 2017 patamares superiores de qualidade nos
cursos de Graduação da FACHASUL

Estratégias:
• Criar novos cursos noturnos através de pesquisa de mercado, de acordo com
a necessidade da região;
• Desenvolver programas de educação continuada;
• Atualizar e implementar os projetos pedagógicos dos cursos de graduação;
• Atualizar e implementar a Avaliação Institucional;
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• Desenvolver

mecanismos

de

implementação

do

Projeto

Pedagógico

Institucional;
• Aperfeiçoar o sistema de avaliação docente pelos discentes;
• Incentivar as aulas práticas na Instituição e visitas técnicas, para que os
acadêmicos possam aplicar os conhecimentos teóricos;
• Promover cursos e palestras de interesse da sociedade;
• Estudar a viabilidade de uma política de ampliação de bolsas, priorizando
discentes de baixa renda;
• Convidar os egressos para participarem de eventos promovidos pela
FACHASUL, inclusive ministrar palestras;
• Participar das Avaliações Institucionais;
• Acompanhar os egressos a fim de atualizar as informações sobre os mesmos;
• Implementar ações que visem a participação dos acadêmicos nos programas
de nivelamentos ofertados pela IES;
• Articular teoria-prática os programas de nivelamentos, tendo como objetivo a
participação dos acadêmicos nos nivelamentos como pré-requisito para aprovação
nas disciplinas;
• Sensibilizar o corpo discente da importância de participar dos programas de
nivelamentos como meio de aquisição de conhecimentos;
• Provocar momentos de discussões com os discentes sobre a importância da
realização das avaliações externas;
• Providenciar a Renovação do Reconhecimento do Curso de Administração.

15

Meta:

Reestruturar o Projeto de

Avaliação Institucional

da

FACHASUL até o final de 2017.

Estratégias:
• Divulgar semestralmente os resultados da avaliação institucional aos
discentes e docentes da IES;
• Fortalecer a CPA (Comissão Própria de Avaliação), para o desenvolvimento
das atividades necessárias para o melhoramento dos cursos de graduação;
• Realizar a avaliação institucional semestralmente para corrigir distorções e
sanar deficiências;
• Atualizar o projeto da Avaliação Institucional, visando adequá-lo à legislação
vigente e atualizada.

Meta: Aperfeiçoar o processo de formação discente, de acordo com
as diretrizes no Plano Político Pedagógico no curso.

Estratégias:
• Aprimorar a formação docente, conduzindo ao aperfeiçoamento das práticas
pedagógicas, necessárias como processo continuado e permanente;
• Fornecer aos docentes tecnologias e metodologias de ensino, para que o
acadêmico assimile o conteúdo, através da qualidade de ensino;
• Desenvolver e analisar programas de monitoria e extensão;
• Desenvolver

programas

de

Portuguesa, Matemática e áreas afins;

nivelamento

nas

disciplinas

de

Língua

16

• Criar programas que atendam as necessidades dos egressos em programas
de pós-graduação lato sensu e cursos profissionalizantes;
• Proporcionar aos discentes a participação em visitas técnicas e eventos
relacionadas à formação profissional;
• Promover o ingresso e permanência dos acadêmicos de baixa renda, com a
oferta de bolsas universitárias pela IES;
• Propiciar aos acadêmicos meios de atendimento individualizado e através da
ouvidoria;
• Ofertar programas de nivelamentos nas disciplinas de Língua Portuguesa,
Matemática e afins, com o propósito de sanar as dificuldades dos acadêmicos.

Meta: Difundir as produções acadêmicas: científica, didáticopedagógica, tecnológica, artística e cultural.

Estratégias:
• Criar mecanismo de incentivo às publicações científicas, didático-pedagógica,
tecnológicas, artísticas e culturais;
• Instituir até o final de 2016 espaços através de sites para abrigar a revista
online da FACHASUL, visando assegurar as produções científicas dos alunos e dos
professores;
• Assegurar

espaço

nos

eventos

acadêmicos

da

FACHASUL

para

apresentação de comunicações cientifica e exposição de banner com publicação do
resumo científico criando mecanismos para instituir o ISBN nas produções;
• Incentivar os professores a atualização do currículo lattes semestralmente
com critérios para apoio para documentar suas produções científicas e tecnológicas;
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• Instituir bolsa de pesquisa e iniciação científica para professores e alunos,
visando à divulgação e a publicação de seus trabalhos;
• Implementar auxílio para participação em eventos regional e nacional visando
a divulgação e a publicação dos trabalhos dos professores e dos alunos;

Meta: Reestruturar os projetos pedagógicos de todos os cursos de
graduação até 2017.

Estratégias:
• Seguir as orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais;
• Realizar reuniões de estudos, quando necessário, para a reestruturação dos
projetos pedagógicos;
• Reunir os colegiados de cursos e o Núcleo Docente Estruturante (NDE)
durante o processo de reestruturação, para elaborar alternativas didáticopedagógicas, reorganizar o currículo dos cursos;
• Analisar as avaliações internas (resultado da Avaliação Institucional) e
externas para propor mudanças em relação ao corpo docente como: metodologia de
ensino, didática e utilização de recursos áudios-visuais da Instituição e currículo do
curso, infraestrutura entre outros;
• Reformulações e atualizações curriculares dos cursos de graduação da
FACHASUL.

Meta: Implementar até 2017, o programa de Bolsa de estudos da
FACHASUL para oferecer condições de estudo aos discentes de baixa
renda.
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Estratégias:
• Realizar levantamento socioeconômico dos acadêmicos solicitantes de bolsas
para ingressar nos cursos de graduação da IES.
• Estabelecer, como contrapartida do acadêmico bolsista, a participação em
projetos de extensão ou pesquisa promovidos pela FACHASUL;
• Oferecer bolsas de estudos para discentes selecionados nos programas de
monitoria.

Meta: Aprimorar o Centro de Apoio Educacional e Psicológico ao
estudante até 2017.

Estratégias:
• Aprimorar o apoio e a atenção psicológica e psicopedagógico aos
acadêmicos; pautando no princípio de que a atuação deverá ser voltada não apenas
para o acadêmico e seus eventuais problemas, mas para a comunidade acadêmica;
• Buscar alternativas de resoluções para as necessidades apresentadas pelos
acadêmicos, e quando necessário, fazer encaminhamentos às áreas competentes;
• Oferecer acompanhamento nas atividades de aprendizado e formação dos
acadêmicos contribuindo, assim, de modo mais amplo, para a melhoria de todo o
processo de formação dos discentes.

Cursos Já Existentes
Situação Atual
(2013)

Projeção
(2017)
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Área: Ciências Humanas e Sociais
Administração

1

1

Ciências Contábeis

1

1

Opções de Estudo Para Oferta de Novos Cursos de Graduação
Projeção (até 2017)
Área: Ciências Humanas e Sociais
Pedagogia
Área: Ciências Biológicas e da Saúde
Enfermagem

Opções de Estudo Para Oferta de Novos Cursos Superiores de
Tecnologia - Projeção (até 2017)
Área: Recursos Naturais
Agronegócio
Área: Controle e Processos Industriais
Gestão de Produção Industrial
Área: Produção Industrial
Produção Sucroalcooleira
Área: Informação e Comunicação
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Área: Ambiente, Saúde e Segurança
Saneamento Ambiental
Segurança no Trabalho
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1.6.2.3 Pós-Graduação

Meta: Implementar mecanismos de avaliação da qualidade dos
cursos de Pós-Graduação da FACHASUL, nas modalidades lato sensu,
até 2017.

Estratégias:
• Aprimorar os instrumentos de avaliação e divulgar os resultados das
avaliações dos cursos de Pós-Graduação da FACHASUL, na modalidade lato sensu.
• Analisar as informações contidas nos resultados das avaliações dos
programas de Pós-Graduação da FACHASUL, na modalidade lato sensu.

Meta: Criar curso de Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização)
até o ano de 2017, nas seguintes áreas:
Administração: Gestão em Agronegócio, Gestão Empresarial, Gestão em
Recursos Humanos e Gestão Pública
Ciências Agrárias: Sucroalcooleira e Gestão Agroindustrial
Ciências Contábeis: Contabilidade e Controladoria

Estratégias:
• Disponibilizar infraestrutura adequada para realização dos cursos;
• Promover ações multidisciplinares para identificar as novas vocações a serem
desenvolvidas;
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• Identificar áreas preferenciais para o aumento do mínimo de vagas nos
cursos/programas de Pós-Graduação;
• Ampliar o acervo da biblioteca da FACHASUL, para atendimento às
necessidades dos cursos de Pós-Graduação, nas modalidades lato sensu;
• Contratar professores mestres e doutores para ministrar aulas nos cursos de
pós-graduação da FACHASUL;
• Estabelecer um convênio com Prefeituras da região, como forma de ampliar a
capacitação de funcionários públicos, através de incentivos de bolsas em parceria
com a IES.

Opções de estudos para oferta de novos cursos de Pós-Graduação
(lato sensu) – Projeção até 2017

Estratégias:
•

Gestão de Recursos Humanos e psicologia organizacional;

•

Gestão de Marketing e propaganda;

•

Gestão de Institucional Financeiras;

•

Gestão de Negócios em Vendas;

•

Gestão de Engenharia de Software;

•

Enfermagem em unidade de terapia intensiva (UTI).

1.6.2.4 Extensão
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Meta: Promover a extensão aberta à comunidade, numa perspectiva
transdisciplinar apoiada no compromisso com o saber, o fazer e o criar,
em constante diálogo com os saberes científicos e não científicos, até
2017.

Estratégias:
• Apoiar a realização de encontros e discussões sobre extensão, bem como
estimular e propiciar a participação da sociedade;
• Estimular a realização de projetos sociais que revertam em carga horária de
atividade complementar aos discentes;
• Dar prioridade às práticas voltadas para o atendimento de necessidades
sociais emergentes nas áreas de educação;
• Desenvolver um programa de extensão em função das exigências da
realidade de Chapadão do Sul bem como condição indispensável para a formação
do discente, na qualificação do professor e no intercâmbio com a sociedade.
• Implantar a Coordenadoria de Extensão e Iniciação Científica;
• Selecionar professor com experiência na extensão para coordenar as ações
de extensão e iniciação cientificas;
• Definir com NDE e Colegiado as linhas/eixos temáticos para extensão e
iniciação científica, priorizando, o acolhimento à diversidade; a acessibilidade de
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida de acordo com as novas
orientações; ações para o desenvolvimento para a defesa do meio ambiente,
proteção dos direitos da pessoa com transtorno espectro autista; defesa dos direitos
humanos, relações étnico-raciais para o ensino da história e cultura afro-brasileira,
africana e indígena; politicas de educação ambiental e defesa nacional sustentável;
• Criar e regulamentar mecanismos para atribuição de horas aula para os
projetos de extensão;
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• Instituir o Seminário de Extensão e Iniciação Cientifica para amostra de
resultados envolvendo a comunidade interna e externa.

Meta: Elevar em, pelo menos, 50% o número de projetos de
extensão da FACHASUL, até o ano de 2017.

Estratégias:
• Desenvolver mecanismos de suporte aos docentes envolvidos em projetos de
extensão.
• Propor projetos que venham ao encontro das expectativas e necessidades da
comunidade interna e externa;
• Criar o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – COEPE.

1.6.2.5 Recursos Humanos

Meta: Propiciar um crescimento de 40%, até 2017, a participação de
docentes, em eventos externos.

Estratégias:
• Financiar

com

recursos

próprios

da

IES,

ofertando

deslocamento,

hospedagem e alimentação para participação dos docentes em eventos e
Congressos pertinentes a sua área de atuação;
• Ter contato permanente com os Conselhos Profissionais dos Cursos, tanto a
nível regional como federal e com órgãos produtores dos eventos.
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Meta: Elevar até 2017 a qualificação do quadro de docentes,
aumentando o número de Mestres e Doutores.

Estratégias:
• Ter no quadro docente o percentual de 70% dos professores com titulação
strictu sensu;
• Ter no quadro docente o percentual de 20% dos professores doutores;
• Criar políticas de qualificação que incentivem os docentes a realizarem cursos
de Pós- Graduação strictu sensu em cursos reconhecidos pela CAPES.
• Incluir, nos programas de treinamento e capacitação, oferecendo minicursos
para atualização profissional, bem como incentivá-los a participar de cursos
específicos da área de atuação na IES.

Meta: Realizar cursos para qualificar e aprimorar os técnicoadministrativos e pessoal de serviços gerais para as atividades que
desenvolvem, estimulando o trabalho em equipe e favorecendo a
compreensão da função exercida na IES até o ano de 2017.

Estratégias:
• Realizar diagnósticos permanentes do quadro de pessoal em todos os
setores da IES, buscando-se, identificar pontos fortes/fracos;
• Capacitação dos técnico-administrativos, para que haja eficiência na
execução das tarefas cotidianas;
• Fazer o acompanhamento do desempenho do técnico-administrativo e dos
docentes, através da avaliação institucional;
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• Fortalecer a política institucional de incentivo à formação (capacitação) e
motivação permanente dos técnico-administrativos;
• Aumentar o quadro técnico-administrativo em 50% para áreas afins do
ensino, extensão e iniciação científica;
• Oferecer 100% de bolsa de estudo para o corpo técnico-administrativo em
sua área de atuação.

1.6.2.6 Implementação das Instalações, Estruturas e Serviços

Meta: Consolidar o projeto arquitetônico da FACHASUL até 2017.

Estratégias:
• Construir até 2017, o auditório para realização das atividades internas da
FACHASUL;
• Viabilizar espaço físico adequado, incluindo a construção de um espaço novo
para a cantina FACHASUL;
• Disponibilizar espaço físico para a sala de jogos nas dependências da IES;
• Instalar elevador para garantir a acessibilidade de pessoas portadoras de
deficiência no Bloco A até 2015 e no Bloco B até 2017;
• Colocar cerâmica na parte superior do bloco B;
• Construir bancos para assento da comunidade acadêmica;
• Instalar piso tático na IES;
• Substituir as portas de ferro da biblioteca e auditório por blindex;
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• Concluir a passarela da área arborizada da IES;
• Realizar melhorias no solo e na iluminação do estacionamento dos
acadêmicos;
• Implementar o estacionamento reservado ao corpo docente e técnicoadministrativo, com a instalação de portão eletrônico, câmera de segurança e
iluminação;
• Implementar sistema de segurança, com a instalação de câmeras nas áreas
de circulação da comunidade acadêmica;

Meta: Equipar todos os cursos com recursos e um laboratório de
informática para atender as aulas práticas até 2017.

Estratégias:
• Adquirir software específico áreas profissionais para a realização de aulas
práticas;
• Realizar através das Coordenações de Cursos a previsão de aquisição de
materiais e equipamentos novos para reposição de equipamentos velhos;
• Disponibilizar aparelhos de computador portátil aos docentes;
• Garantir recursos para a manutenção do laboratório de informática na IES;
• Equipar todas as salas de aula com projetores de multimídia;
• Equipar todas as salas com sistema de áudio;
• Adquirir software específico para atendimento de pessoas com deficiência
auditiva;
• Adquirir 20 novos computadores para o laboratório de informática;
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• Adquirir 04 novos projetores de multimídia.

Meta: Concluir até 2017, a implementação do espaço da biblioteca

Estratégias:
• Ampliar espaços físicos, incluindo salas de estudo, gabinetes e bancadas
com computadores de acesso a internet para pesquisa;

Meta: Ampliar, gradualmente, os recursos da biblioteca: acervo
técnico-científico,

equipamentos

e

sistema

de

modernização

tecnológica.

Estratégias:
• Adquirir material bibliográfico em orçamento crescente no valor de R$
3.000,00 em 2013; R$ 4.000,00 em 2014 e com previsão de R$ 6.000,00 em 2015;
• Modernizar o acesso da biblioteca através da internet;
• Adquirir obras para os novos cursos;
• Manter o sistema PHL para consultas em funcionamento;
• Adquirir 06 computadores para melhorar o fluxo de pesquisa do aluno;
• Adquirir 01 computador para pesquisa ao acervo da biblioteca

Meta: Melhorar o Plano de Cargos e Carreira, até o ano de 2017, que
possibilitem a lotação de docentes por área específica na IES.
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Estratégias:
• Estabelecer o perfil do corpo docente necessário para desenvolver o ensino,
pesquisa e extensão, de acordo com a área de trabalho estabelecida;
• Discutir critérios para seleção do corpo docente da FACHASUL;
• Assegurar as ascensões: ascensão vertical por meio de titulação acadêmica
em

cursos

de

pós-graduação

strictu

sensu,

a

ascensão

horizontal

por

desempenho/tempo de serviço envolvendo inclusive produções científicas e
pedagógicas, dos docentes;

Meta: Fortalecer o marketing da Instituição e a comunicação com
seus vários públicos, até o ano de 2017.

Estratégias:
• Adquirir um veículo destinado à divulgação dos cursos e projetos da IES;
• Criar programa de marketing institucional e de comunicação social;
• Formar equipe responsável pelo marketing e divulgação da Instituição, assim
como para as ações promovidas;
• Aumentar o raio de propaganda e divulgação dos cursos oferecidos pela IES;
• Utilizar novos recursos de comunicação;
• Propagar as ações realizadas na Instituição através de rádio, sites, outdoor,
painel de LED e outros.
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Meta: Atingir patamares de qualidade mais elevados nos serviços
próprios ao Sistema de Biblioteca da FACHASUL, até o ano de 2017.

Estratégias:
• Desenvolver projetos para aprimoramento do Sistema da Biblioteca da
FACHASUL;

• Dimensionar as necessidades de aquisição e atualização do acervo da
biblioteca da FACHASUL, de acordo com a expansão prevista no planejamento
elaborado;
• Desenvolver um padrão de qualidade mais elevado nos serviços próprios ao
Sistema de Bibliotecas da FACHASUL;
• Adquirir um sistema de acesso a livros online.

Meta:
tecnologia

Desenvolver
da

um

informação,

programa
para

de

gestão estratégica

acompanhar,

na

FACHASUL,

de
o

orçamento, o planejamento e a execução de despesas e investimentos
nessa área, até o ano de 2017.

Estratégias:
• Levantar os recursos de tecnologia da informação na FACHASUL –
hardwares e, softwares, bem como o pessoal designado para desenvolver atividades
na área;
• Definir e implantar recursos para apoio à geração de conteúdo de ensino
disponível via web, voltado à Educação a Distância, à complementação de
atividades acadêmicas presenciais e à gestão do processo de ensino/aprendizagem.
• Reorganizar o serviço de computação científica para maior apoio às
atividades acadêmicas da FACHASUL;
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• Implementar o sistema de registro acadêmico, que permita o controle e a
gestão de toda a vida acadêmica de alunos, egressos e funcionários;
• Agilizar o atendimento das solicitações dos acadêmicos, através do sistema
SEI.

Meta:

Estabelecer

na

FACHASUL,

prioridades

para

os

investimentos na IES, até o ano de 2017.

Estratégias:
• Aperfeiçoar a aplicação de recursos em projetos de manutenção e de
desenvolvimento institucional;
• Fortalecer, em todas as instâncias da FACHASUL a gestão compartilhada;
• Desenvolver ações de planejamento e de gestão Financeira.
• Criar o setor de recuperação de crédito e incentivo ao pagamento na
pontualidade para assegurar a saúde financeira da IES.

Meta: Desenvolver ações que visem à captação de recursos para o
desenvolvimento

de

projetos

nas

áreas

educacional,

científica,

tecnológica, social e cultural, até o ano de 2017.

Estratégias:
• Elaborar instrumentos e métodos para a captação de recursos, para a
Tecnologia e Inovação, quanto nas áreas social e cultural;
• Fortalecer a aplicação de recursos em projetos nas áreas: educacional,
científica, tecnológica, social e cultural;
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• Diagnosticar as necessidades para captação de recursos, planejando as
ações a serem executadas.

1.6.2.7 Gestão

Meta: Aprimorar os processos e métodos gerenciais de gestão
administrativa.

Estratégias:
• Promoção da melhoria da qualidade do processo administrativo nas diversas
áreas de atuação da FACHASUL, por meio da análise dos fluxos administrativos, da
melhoria do Sistema de Informação, da qualificação do Sistema de gestão
documental, da capacitação profissional e da modernização da estrutura
organizacional;
• Autoavaliação Institucional;
• Autoavaliação e avaliação periódica do PDI;
• Institucionalização do PPI (Projeto Pedagógico Institucional) como um
processo permanente em todos os níveis da IES;
• Consolidar o Plano de Desenvolvimento Institucional;
• Promover a gestão eletrônica de documentos;
• Substituir o sistema de gestão acadêmica e financeiro por um sistema
moderno e de acesso web;
• Melhorar o servidor de dados;

32

Meta:

Corrigir

possíveis

falhas

no

processo

de

gestão

administrativa, para agilizar ações administrativas e acadêmicas.

Estratégias:
• Realizar um diagnóstico da situação atual;
• Modernização dos instrumentos de gestão;
• Programação dos recursos para manutenção e ampliação da estrutura física;
• Elaborar cronograma físico-financeiro;
• Aprimorar a comissão do COLAPS;
• Manter o programa de gestão acadêmica e financeira denominado SEI;
• Implementar as instalações do acervo acadêmico.

Meta: Melhorar e equipar a Biblioteca até o ano de 2017.

Estratégias:
• Manter a política de captação de recursos para aquisição de material
bibliográfico;
• Realizar estudos visando otimizar o horário de funcionamento da biblioteca;
• Planejar a aquisição e otimizar a distribuição de material de consumo;

Meta: Manter a sustentabilidade financeira da IES e implementar
metodologia de planejamento econômico
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Estratégias:
• Planejar ações que visem a conscientização dos acadêmicos em relação a
pontualidade no pagamento das mensalidades, cuja esta é a principal fonte de
captação de recursos;
• Firmar parcerias com instituições públicas e privadas para garantir a
sustentabilidade financeira da IES;
• Promover entre os gestores, diretores e funcionários uma política repartição
de responsabilidades equitativas e claramente definidas com relação ao consumo e
ao comportamento financeiro da IES;
• Manter parceria com a Universidade Norte do Paraná – UNOPAR e com os
programas do Governo Federal como fonte de captação de recursos;
• Priorizar as despesas com pagamento de: salários dos docentes e técnicoadministrativos, bolsa e descontos concedidos aos acadêmicos, material de uso e
consumo, material de conservação e manutenção, serviços públicos (água, luz,
telefone e impostos);
• Manter os investimentos do acervo bibliográfico, ampliação de laboratórios,
construção/projeto arquitetônico, benfeitorias e compra de material eletrônico de
mídia e multimídia
• Dar continuidade aos investimentos realizados com: pagamento de
monitorias, viagens para estudos, viagens de visitas técnicas, investimentos com a
extensão, com iniciação científica, pagamento de professores convidados para
palestras (hospedagem, alimentação e deslocamento).

1.6.2.8 Sustentabilidade Ambiental

Meta: Desenvolver ações que promovam a Educação Ambiental e o
Desenvolvimento Sustentável.
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Estratégias:
• Elaborar o plano de logística sustentável, de acordo com a Instrução
Normativa n. 10 de 12/11/2012;
• Conscientizar a comunidade acadêmica sobre o consumo sustentável, com
relação ao uso do papel, energia elétrica, água, coleta seletiva, resíduos sólidos
(pilhas, baterias, celulares);
• Manter a reserva de plantas nativas do cerrado existentes na IES, com
manutenção e preservação das espécies nativas da região.
• Participar da preservação dos recursos naturais do meio ambiente,
especialmente das regiões do Cerrado e do Pantanal.

1.6.2.9 Direitos Humanos

Meta: Desenvolver ações que promovam os Direitos Humanos e a
Igualdade Étnico-Racial

Estratégias:
• Integrar discursos e ações que busquem um convívio pacífico e promova o
direito de todos a ter qualidade de ensino e bom convívio com todos;
• Trabalhar as especificidades e peculiaridades da condição social do
afrodescendente, das mulheres, das crianças e demais grupos;
• Comemorar o dia da Consciência Negra, para que a data seja um momento
de reflexão e busca pela erradicação do preconceito;
• Promover o direito à igualdade e a diferença, assegurando as pessoas um
tratamento especial;
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• Exaltar a grandeza do ser humano e de seus direitos.

1.6.2.10 Incentivos sócio-econômicos ao Corpo Discente

Meta: Viabilizar negociação de débitos acadêmicos

Estratégias:
• Negociar os débitos dos acadêmicos de acordo com a possibilidade de
pagamento, visando à permanência e ou retorno para conclusão de seus cursos.
• Propor facilidade para pagamento das mensalidades e negociações vencidas,
retirando a cobrança de juros e multas;
• Facilitar o pagamento da dívida através da realização de negociação para
pagamento com boleto bancário ou cheque;
• Oferecer bolsa de até 50% aos acadêmicos com pedido de trancamento de
matricula ou desistência do curso, por motivo financeiro, observado o orçamento
financeiro da mantenedora;
• Elaborar e implantar um programa de apoio de inserção do acadêmico no
mercado de trabalho, visando seu crescimento profissional e sócio-econômico.

Meta: Apoiar as representações discentes

Estratégias:
• Orientar a organização do Centro Acadêmico e Empresa Júnior, na
elaboração da documentação de constituição e atos legais;
• Oferecer espaço físico para a organização do CA e Empresa Júnior;
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• Contratar um docente para acompanhar as atividades do CA e Empresa
Júnior, visando o desenvolvimento e a orientação de projetos de extensão e
iniciação científica.
• Apoiar as ações do CA e Empresa Júnior voltadas para a promoção e
aperfeiçoamento das atividades acadêmicas;
• Receber as reivindicações do CA e solicitações da Empresa Júnior e atendêlas dentro do planejamento pedagógico e financeiro da IES.

1.7 ÁREA DE ATUAÇÃO ACADÊMICA
As áreas de atuação acadêmica da FACHASUL abrangem:
• Cursos de Graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino
médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo e/ou tenha
obtido nota igual ou superior que 4 (quatro) no Exame Nacional do Ensino Médio –
ENEM;
• Cursos de Pós-Graduação, compreendendo programas de lato sensu,
aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos que atendam às exigências legais e
às exigências da FACHASUL, de acordo com regulamento próprio;
• Cursos de Extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos
estabelecidos, em cada caso, pela FACHASUL, de acordo com regulamento próprio;
• Iniciação científica, realizada pelos acadêmicos nas áreas de conhecimento
pertinentes a cada curso oferecido pela IES;
• Cursos sequenciais, ofertados pela FACHASUL com o objetivo de aprimorar
conhecimentos relacionados à área de formação dos discentes;
• Cursos livres, abertos à comunidade, visando suprir às necessidades local e
regional, com parcerias firmadas com diversos segmentos da sociedade;
• Cursos EAD, através da parceria com a Universidade Norte do Paraná –
UNOPAR.
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A Faculdade de Chapadão do Sul - FACHASUL, atua geograficamente na
região do Bolsão, atendendo Chapadão do Sul, Costa Rica, Cassilândia, Paraíso,
Camapuã e Chapadão do Céu/GO.

2 PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL

2.1 INSERÇÃO REGIONAL
O município de Chapadão do Sul localiza-se na região Nordeste do Estado de
Mato Grosso do Sul, na região Centro-Oeste do Brasil, com área de 3.823,979 km
quadrados.
A região onde hoje se localiza a cidade começou ser povoada na década de 70
com a chegada do Comendador Júlio Alves Martins, que na época adquiriu um
loteamento e deu início as primeiras casas. A partir do início da década de 80 o
povoado deslanchou e foi elevado a distrito em 1.982.
A criação do município, desmembrado de Cassilândia e Paranaíba, aconteceu
através da Lei nº 768/87, assinada em 23 de outubro de 1987.
A primeira eleição para prefeito aconteceu em novembro de 1.988 e a posse
em janeiro de 1.989.
O município começou a se desenvolver graças ao cultivo de arroz, soja e milho.
Hoje, consolidado o projeto de agricultura altamente tecnificada, o município possui
produz soja, algodão, milho, nabo forrageiro, sorgo, milheto, amendoim, girassol e
cana-de-açúcar.
Destaca-se na tradicional e histórica região do Bolsão, não só pela identidade
predominantemente sulista de sua população, como pela prática econômica da
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agricultura1 tecnificada e de alta produtividade2 em solos de cerrados. Atualmente,
além de se destacar na produção agrícola, também apresenta um dos criatórios de
gado tecnicamente mais avançados do Estado e mesmo do país. O Município tem a
seu favor ainda, a localização estratégica junto às vias de transporte do Estado,
ocupando uma posição nodal entre as vias rodoviárias, (federal e estadual), fluvial
(afluente do Rio Paraná) e ferroviária (Ferronorte) e ao terminal ferroviário,
lembrando que este é um dos importantes eixos de circulação de soja do país.
O surgimento do Município trouxe contribuições significativas para transformar
a antiga região do Bolsão, conhecida por ser a mais atrasada do Estado até os anos
80, em espaço de inovações agrícolas de destaque e pelo desenvolvimento social,
que em parte, pode ser avaliado pela curva acessiva do PIB e Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) da referida região.
Diante das colocações acima, A FACHASUL foi a primeira IES do município de
Chapadão do Sul ciente de sua responsabilidade social e imbuída do propósito de
qualificar profissionais para atender a demanda regional, propõe oferecer cursos de
nível superior, adequados à necessidade social da região, sendo este o seu objetivo
maior, fomentando o desenvolvimento e crescimento regional do município de
Chapadão do Sul através de mão-de-obra qualificada e capacitada para o
preenchimento de vagas no mercado de trabalho.
Segundo dados do IBGE de 2015, Chapadão do sul tem aproximadamente
22.620 habitantes.
O município de Chapadão do Sul possui aeroporto com pista asfaltada e
iluminação noturna de dois mil metros de comprimento por 30 metros de largura,
podendo receber aeronaves de grande porte, inclusive no período noturno.
O terminal rodoferroviário interliga ao Porto de Aparecida do Taboado, aonde
chega a Hidrovia do Rio Tiete-Paraná, interligando-se ainda a malha ferroviária do
País alcançando o Porto Marítimo de Santos contribuindo para o desenvolvimento
1

A região do Bolsão foi por onde se deu o primeiro povoamento do Estado, no início do século XIX,
pela entrada de pecuaristas mineiros, fator que, por muito tempo, muito contribuiu por sua imagem de
região de pecuária tradicional.
2
Em 2005, o agricultor de Chapadão do Sul, Francisco Andreto, por exemplo, recebeu das mãos da
empresa distribuidora de insumos químicos, The -Chemical Company BASF, o prêmio destaque de
produtividade de todo o Estado.
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econômico, ligando o município aos principais mercados do país, ao MERCOSUL e
ao mundo, facilitando o escoamento da produção.
Acesso pela Rodovia MS 306 e BR 158, interligando o município com os
Estados de São Paulo e Minas Gerais, importantes mercados consumidores do
País; Entroncamento da Rodovia BR 060 (Campo Grande MS à Brasília DF) com a
Rodovia MS 306 (liga Cuiabá MT a São Paulo SP).
Mesmo sendo um município jovem, com pouco mais de duas décadas de vida,
já desponta como centro de região em áreas importantes. Investimentos públicos e
privados oferecem uma economia diversificada, não só ligada a agricultura. Nossa
cidade conta com um comércio amplo, diversificado, qualificado e preparado para
atender grandes demandas.
A Educação é destaque, possibilitando o acesso a mais de 4,2 mil alunos à
educação infantil e ao ensino fundamental somente na rede municipal. O setor
educacional é o segundo melhor de Mato Grosso do Sul e um dos melhores do País,
segundo o IDEB.
O município registra o segundo maior Índice de Desenvolvimento Infantil – IDI e
um dos menores índices de analfabetismo do Estado, conforme dados do IBGE de
2015.
Chapadão do Sul é ainda um dos mais expressivos Centros Educacionais e de
Conhecimento, com campus de ciências agrárias da Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul, com dois cursos – Agronomia, Engenharia Florestal; e uma
Faculdade privada - FACHASUL com cursos de Administração, Ciências Contábeis
e pós-graduação em Gestão Agroindustrial.
No território do município de Chapadão do Sul, 21,8% da área era dedicada,
em 2006, à agricultura, dedicada principalmente às culturas temporárias e 58,1% da
área era de pastagens, que abrigaram 142.010 cabeças de bovinos em 2013.
(IBGE).
As culturas temporárias são aquelas que precisam ser replantadas após a
colheita. A cultura temporária no município de Chapadão do Sul se concentrou, em
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2013, nos cultivos de milho e soja, que ocuparam, juntos, 81% da área de culturas
temporárias.
As culturas permanentes limitaram-se a 6 hectares de cultivo de seringueiras.
Dentre os produtos de origem animal, em 2013 destacou-se a produção de 3,4
milhões de litros de leite e 60 toneladas de mel de abelha (IBGE).
O Produto Interno Bruto (PIB) representa a soma, em valores monetários, de
todos os bens e serviços finais produzidos em uma determinada região, durante um
ano. Em 2012, o Produto Interno Bruto (PIB) do município de Chapadão do Sul
atingiu R$ 909.853.000,00. Encontra-se na 11ª posição no ranking do Estado.
Considerando a população estimada para o mesmo ano 7 pelo IBGE, o PIB per
capita, valor médio por habitante, produzido no município no ano, correspondeu a
R$ 45.551,87 sendo mais do que o dobro do valor médio do Estado de Mato Grosso
do Sul, para o mesmo ano, de R$ 21.902,00.
O setor que mais gera valor no município é o de Comércio e Serviços, que vem
diminuindo a sua participação nos últimos anos. O setor agropecuário apresentou
expressiva participação no valor da produção de 2012, contribuindo com cerca de
25% do PIB municipal, enquanto em nível estadual chega a apenas 12%.
A População Economicamente Ativa representa os recursos humanos de uma
economia. Corresponde à parte da população residente que se encontra em idade
de trabalhar e disposta a trabalhar, esteja ou não empregada. Os dados censitários
mais recentes (2010) apontam que a População Economicamente Ativa do
município de Chapadão do Sul era de 11.243 pessoas, correspondente a 68% da
população, sendo que a média do Estado de MS é 61%.
O município produz soja, algodão, milho, nabo forrageiro, sorgo, milheto,
amendoim, girassol, dentre outras culturas, e começa a se destacar ainda na
produção sucroenergética com o funcionamento de três usinas sucroalcooleiras na
região.
A Energia Elétrica que impulsiona o desenvolvimento da região e do Município
é fornecida pela Usina Hidrelétrica de Ilha Solteira (CESP). Contudo, Chapadão do
Sul está se consolidando como grande pólo regional na geração de energia, com a
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construção de oito PCH – Pequenas Centrais Hidrelétricas somente no município,
que juntas gerão 174.128 megawatts.
O município possui um programa de incentivo a novas empresas com isenção
de ISSQN, ITBI e outros, denominado PRODICHAP - Programa de Desenvolvimento
Integral de Chapadão do Sul.
O Pólo Empresarial, gerenciado pelo PRODICHAP, dispõe de toda a
infraestrutura necessária e localização privilegiada. Nos últimos anos, com os
investimentos do poder público na ampliação dá área, aumentou o número de
empresas instaladas. Atualmente, o Pólo conta com aproximadamente 100
empresas dos mais diversos segmentos, gerando aproximadamente 500 empregos.
O Município tem um grande potencial no turismo de agronegócios. Eventos
importantes movimentam a cidade, atraindo visitantes, empresários e produtores,
como o TECNOAGRO -Tecnologia para o Cerrado – com a demonstração e difusão
de inovações tecnológicas, Dias de Campos, onde são lançados novos produtos ao
mercado e a EXPOSUL, a maior feira agropecuária da região.

2.2 POLÍTICAS

2.2.1 Políticas de Ensino
As políticas de ensino da Faculdade de Chapadão do Sul – FACHASUL conduz
a formação de profissionais com qualidade que interage com o seu contexto
regional, desenvolvendo habilidades e competências de forma ética.
A Instituição está inserida em um cenário de constantes mudanças consciente
do seu papel na formação de cidadãos capazes de contribuir de forma crítica e
reflexiva,

para

solucionar

problemas

organizacionais

desenvolvimento social do Município ao qual estão inseridos.

e

contribuir

para

o
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Neste sentido, o ensino de graduação deve ser um processo facilitador e
fornecer os instrumentos e técnicas necessárias para a difusão do conhecimento,
para o desenvolvimento científico e para a acrescente prática da cidadania.
Para a realização de suas finalidades de ensino, iniciação científica e extensão,
a FACHASUL, precipuamente, ministra cursos compreendidos nas seguintes
categorias:
I – graduação;
II – pós-graduação;
III – sequenciais;
IV – extensão;
V – cursos livres;
VI – atividades de treinamento profissional.
VII - outros;
Art.3 3º - A FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE CHAPADÃO DO SUL –
FACHASUL tem por finalidade formar profissionais qualificados, conscientes,
capacitados e habilitados para o pleno desempenho de atividades profissionais e
comunitárias, sob a forma de cursos, serviços e atividades de ensino, pesquisa e
extensão.
Parágrafo único – Para a consecução da finalidade a FACHASUL se
empenhará no desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão, e
mediante o intercâmbio didático-científico e cultural no sentido de cooperar com as
instituições científicas, culturais, educacionais e de fiscalização do exercício
profissional, bem como outras instituições e organismos da sociedade.
Art4. 4º - A FACHASUL tem por objetivos específicos:
I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do
pensamento reflexivo;
3

Regimento Geral da FACHASUL – Artigo 3º

4

Regimento Geral da FACHASUL – Artigo 4º
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II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a
inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da
sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua;
III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e,
desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive;
IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos
que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino,
de publicações ou de outras formas de comunicação;
V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e
possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão
sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de
cada geração;
VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular
os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e
estabelecer com esta uma relação de reciprocidade;
VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à
difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa
científica e tecnológica geradas na instituição.
VIII - Participar da preservação dos recursos naturais do meio ambiente,
especialmente das regiões do Cerrado e do Pantanal.

2.2.2 Políticas de Implantação das ações do PDI
As ações previstas para o período de abrangência deste PDI são apresentadas
de forma cronológica no quadro a seguir:
ANO

AÇÕES
Contratação

e

efetivação

do

corpo

técnico,

pedagógico

e

pedagógico

e

administrativo para atender o curso de Administração.
2013

Contratação

e

efetivação

do

corpo

técnico,

administrativo para atender o curso de Ciências Contábeis.
Aquisição de obras para o acervo bibliográfico, conforme política de
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desenvolvimento de coleções ( Portaria Nº 01 de 2008 ) .
Aquisição de equipamentos tecnológicos para os laboratórios de
informática.
Aquisição de equipamentos de apoio pedagógico e móveis para a
biblioteca.
Definição das áreas prioritárias, visando a elaboração de Cursos
Superiores Tecnólogos.
Implantação e implementação do programa de apoio didáticopedagógico aos docentes.
Realização de ações de incentivo voltadas ás atividades e iniciativas
das entidades representativas da comunidade acadêmica
Desenvolvimento de ações sensibilizadoras de implantação do
programa de avaliação institucional.
Execução de ações de capacitação docente
Execução de ações de qualificação do pessoal técnico-administrativo
Implementado de Apoio a Iniciação Científica
Implantação de Pós-Graduação Lato Sensu
Prestação de serviços a terceiros.
Promoção de atividades técnicas e científicas.
Promoção de atividades de extensão, na área dos Direitos Humanos.
Projeto de Responsabilidade Social.
Realização da I Seminário de Políticas Públicas

ANO

AÇÕES
Capacitação contínua do corpo técnico, pedagógico e administrativo
para atender os cursos de Administração e Ciências Contábeis.
Atualização dos Projetos dos cursos de Administração e Ciências
Contábeis.
Planejamento de atualização tecnológica para atender os cursos

2014

implantados.
Aquisição de obras para o acervo bibliográfico, conforme política de
desenvolvimento de coleções (Portaria Nº 01 de 2008)
Aprimoramento do programa de avaliação institucional (CPA)
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Reestruturação da Sala de Tecnologia.
Programação de ações de capacitação docente, da equipe de gestão,
técnico-administrativo das áreas afins.
Desenvolver ações de qualificação do pessoal técnico-administrativo
Promoção de atividades técnicas e iniciação científica.
Oferta do programa de nivelamento para alunos matriculados nos
cursos de graduação.
Oferta de bolsas de estudo para alunos de baixa renda.
Promoção de atividades de extensão.
Instalação de projetos de multimídia nas salas de aula.
Realização do II Seminário de Políticas Públicas
Instalação gradativa de Condicionadores de ar nas salas de aula.
Execução de projeto

de

acompanhamento psicopedagógico e

psicológico.
Projeto de Responsabilidade Social.

ANO

AÇÕES
Implementação das instalações e laboratórios específicos dos cursos
de administração e ciências contábeis.
Curso de Formação continuada em Auditoria para acadêmicos e
egressos do curso de Ciências Contábeis.
Planejamento de atualização tecnológica.
Aquisição de novos computadores para salas de Informática e setores
administrativos da IES.
Aquisição de móveis para atender os setores administrativos, sala de
informática biblioteca da IES.
Instalação de Condicionadores de ar no auditório da IES.
Instalação gradativa de Condicionadores de ar para as salas de aula.
Aquisição de obras para o acervo bibliográfico, conforme política de

2015

desenvolvimento de coleções ( Portaria Nº 01 de 2008)
Desenvolvimento de ações sensibilizadoras de avaliação institucional.
Seminários de apresentação dos resultados de avaliação da CPA.
Pesquisa de viabilização para implantação do curso de pedagogia.
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Pesquisa de viabilização para implantação do curso tecnólogo em
sucroalcooleiro.
Execução de ações de capacitação docente.
Execução de ações de qualificação do pessoal técnico-administrativo.
Promoção de atividades técnicas e cientificas
Promoção de atividades de extensão
Implantação de Pós-Graduação Lato Sensu
Início da 1ª etapa da construção do auditório da IES.
Definição dos cursos sequenciais a serem implantados.
Apoio financeiro aos docentes para participação e apresentação em
congressos, conferências e eventos.
Projeto de Responsabilidade Social.
Aprimoramento do projeto de acompanhamento psicopedagógico e
psicológico.
Realização do III Seminário de Políticas Públicas
Discussão e implantação do Plano de Cargos e Carreiras.

ANO

AÇÕES
Planejamento de atualização tecnológica
Aquisição de obras para o acervo bibliográfico, conforme política de
desenvolvimento de coleções (Portaria Nº 01 de 2008).
Desenvolvimento do programa de avaliação institucional (CPA).
Continuidade da ampliação das instalações.

2016

Solicitar a autorização de funcionamento do curso de pedagogia.
Implantação de cursos sequenciais.
Promoção de atividades de extensão.
Execução de ações de capacitação docente.
Promoção de atividades técnicas e cientificas.
Implantação de Pós-Graduação Lato Sensu.
Viabilização da visita da comissão de avaliadores do MEC.
Objetivando o reconhecimento do curso de Pedagogia.
Apoio financeiro aos docentes para participação e apresentação em
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congressos e conferências.
Realização do IV Seminário de Políticas Públicas
Seminários de apresentação dos resultados de avaliação da CPA.

ANO

AÇÕES
Planejamento de atualização tecnológica
Aquisição de obras para o acervo bibliográfico, conforme política de
desenvolvimento de coleções (Portaria Nº 01 de 2008).
Desenvolvimento do programa de avaliação institucional (CPA).
Continuidade da ampliação das instalações.
Seminários de apresentação dos resultados de avaliação da CPA.
Execução de ações de capacitação docente
Execução de ações de qualificação do pessoal técnico-administrativo
Promoção de atividades técnicas e cientificas.

2017

Promoção de atividades de extensão.
Implantação de Pós-Graduação Lato Sensu.
Conclusão do projeto de reforma e ampliação das instalações.
Apoio financeiro aos docentes para participação e apresentação em
congressos, conferências e eventos.
Solicitar a autorização de funcionamento do curso tecnológico de
sucroalcooleiro.
Viabilização da visita da comissão de avaliadores do MEC.
Objetivando o reconhecimento dos Cursos Superiores Tecnólogos.
Realização do V Seminário de Políticas Públicas.
Atualizar os conselhos e colegiados deliberativos e consultivos.

2.2.3 Políticas de Gestão
A forma de gestão da FACHASUL é participativa à gestão participativa, onde a
Instituição em conformidade com a lei das diretrizes e Bases da Educação Nacional
tem o compromisso com a construção da identidade institucional. A política de
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gestão desenvolve suas estratégias, define ações de todos os níveis e segmentos
acadêmicos.
A lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei Nº 9.394, de 20 de
Dezembro de 1996 (DOU 23.12.96) de acordo com o Art. 43, a educação superior
tem por finalidade:
I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do
pensamento reflexivo;
II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a
inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da
sociedade brasileira e colaborar na sua formação contínua;
III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e,
desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive;
IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos
que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino,
de publicações ou de outras formas de comunicação;
V - fomentar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e
possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão
sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de
cada geração;
VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular
os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e
estabelecer com esta uma relação de reciprocidade;
VII - promover a extensão, aberta a participação da população, visando à
difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa
científica e tecnológica geradas na instituição.
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A FACHASUL para promover estas finalidades organiza-se em Colegiados de
Curso e Conselho Diretor (CONDIR/FACHASUL), e as suas atribuições são
descritas no Regimento Interno da Instituição de Ensino Superior.
Esta estrutura organizacional de acordo com o regimento interno da
FACHASUL é composta da seguinte forma:
Art5. 5º – Compõe-se a estrutura organizacional da FACHASUL:

§ 1º - Órgãos da Administração Superior:
I - Conselho Diretor – CONDIR;
II - Diretoria Geral;
III - Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – COEPE;
IV - Núcleo Docente Estruturante – NDE;
V - Comissão Própria de Avaliação – CPA.

§ 2º - Órgãos da Administração Básica:
I - Colegiado de Curso;
II – Coordenação Pedagógica;
III – Coordenação de Cursos.

§ 3º - Órgãos de apoio complementares / suplementares:
I - Secretaria Acadêmica;
II - Tesouraria;
III - Biblioteca;
IV - Centro de Apoio Educacional e Psicopedagógico ao Estudante – CAEPE;
V – Núcleo de Trabalho de Conclusão de Curso – NTCC.

2.2.3.1 Sistema de Registro Acadêmico
Hoje a FACHASUL, mantem um Programa de Gestão Acadêmica e Financeira,
denominado SEI/OTIMIZE- Sistema Educacional Integrado, qual permite o controle e
gestão de toda vida acadêmica de alunos, egressos, docentes e funcionários. Todas
5

Regimento Geral
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as atividades de registros acadêmicos tais como: inscrição de processo seletivo.
Matrícula, solicitação de documentos acadêmicos estão informatizados e alunos,
egressos, professores e funcionários tem a liberdade de solicitar qualquer serviço
acadêmico via online na página da FACHASUL e a agilidade no atendimento
depende do tipo de documento que é solicitado, por exemplo; atestado, declaração,
histórico

escolar

podendo

ser

até

24

horas,

outros

documentos

como;

transferências, processo de registro de diploma, análise de currículo para matrícula
de portadores diplomas de 03 a 05 dias. A secretaria mantem a documentação dos
alunos arquivados.

2.2.3.2 Sustentabilidade Financeira
A FACHASUL possui como fonte de recursos as mensalidades dos cursos dos
alunos matriculados em Administração e Ciências Contábeis e serviços eventuais
prestados a sociedade bem com convênio dos cursos ofertados na modalidade EAD
em parceria com a UNOPAR. Diante desse contexto, exige dos gestores uma
política de repartição de responsabilidades equitativas e claramente definidas com
relação ao consumo e ao comportamento financeiro. Assim o desafio de manter a
sustentabilidade financeira da IES exige implementação de metodologias de
planejamento metódico de forma que possa atingir os objetivos e assim os controles
econômicos financeiros e fiscais são realizados a luz da legislação vigente com o
objetivo de garantir a saúde financeira da Instituição. A movimentação da Receita da
IES é oriunda de mensalidades, taxas extras de aluguéis, parcerias e convênios com
a UNOPAR e FIES. Com relação às Despesas a planilha apresentada no PDI
apresenta: gasto com pagamentos de salários dos docentes, técnico-administrativo,
bolsas e descontos dos acadêmicos, material de uso e de consumo, material de
conservação e manutenção, serviços públicos (água, luz, telefone, impostos), além
de investimento para conservação da área arborizada. No item de investimentos
apresenta-se acervo bibliográfico, ampliação de laboratórios, construção/projeto
arquitetônico, benfeitorias e compra de material eletrônico de mídia e multimídia. É
importante destacar que além do ensino com pagamento de monitorias, viagens
para estudos, viagens de visitas técnicas, há investimentos com a extensão, com
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iniciação científica, pagamentos de professores convidados para palestras,
hospedagem, alimentação e deslocamento.

2.2.3.3 Relação entre o Planejamento Financeiro (orçamento) e a
Gestão Institucional
O planejamento financeiro da FACHASUL a partir do seu orçamento com base
nas dotações previstas é condizente com os investimentos com a gestão do ensino
da pesquisa e da extensão em conformidade com a planilha existente no PDI .

2.2.3.4 Coerência entre o Plano de Cargos e Carreiras a Gestão do
Corpo Docente
A FACHASUL possui um Plano de Carreira protocolado e implantado e tem por
objetivo a gestão do corpo docente dentro dos parâmetros de qualidade. O plano de
carreira proposto para os docentes tem zelado pela manutenção de padrões
satisfatórios de condições de trabalho condizente com as exigências de suas
atividades educacionais. Estão asseguradosas seguintes ascensões: ascensão
vertical por meio de titulação acadêmica em cursos de pós-graduação strictu-sensu,
a ascensão horizontal por desempenho/tempo de serviço envolvendo inclusive
produções científicas e pedagógicas. O Plano de Salários consta no anexo da PDI.

2.2.3.5 Coerências entre o Plano de Cargos e Carreira e a Gestão do
Corpo Técnico-Administrativo
A FACHASUL possui um Plano de Carreira protocolado e implantado e tem por
objetivo a gestão do corpo técnico-administrativo dentro dos parâmetros de
qualidade. O plano de carreira proposto para os técnico-administrativos tem zelado
pela manutenção de padrões satisfatórios de condições de trabalho condizente com
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as exigências de suas atividades e funções para áreas a fins e outras de acordo com
a necessidade de cada setor da IES. Estão asseguradas as seguintes ascensões
por mérito, antiguidade, qualificação profissional. O Plano de Salários do técnicoadministrativos consta no anexo da PDI.

2.2.3.6 Política de Formação e Capacitação Docente
As políticas de capacitação docente, grupos de gestores e funcionários estão
previstas no Plano de Desenvolvimento Institucional através de participação em
eventos, através do programa de formação continuada e oficinas para os docentes
sobre a metodologia e a didática do ensino superior, ainda está previsto no PDI o
incentivo e a colaboração para qualificação do quadro docente em nível de pósgraduação strict-sensu através de políticas de qualificação que incentive os
professores a realizarem cursos de pós-graduação em cursos recomendados pela
CAPES.

2.2.3.7 - Política de Formação e Capacitação do Corpo TécnicoAdministrativo
A FACHASUL possui metas específicas para qualificar e aprimorar os técnicoadministrativos e o pessoal de serviços gerais para as atividades que desenvolvem,
estimulando o trabalho em equipe e a compreensão da função exercida na IES. A
capacitação também dos técnico-administrativos e dos serviços gerais existe para
que haja eficiência e que atenda os critérios de qualidade almejado pela FACHASUL
no ensino e no serviço ofertado.
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2.2.4 Políticas de Graduação
A política institucional da FACHASUL para a graduação, durante os seus treze
anos de funcionamento, oferta um ensino de qualidade. O seu primeiro curso
presencial que foi Administração e depois foi implantado o curso de Ciências
Contábeis.
As políticas de graduação da FACHASUL, busca a promoção da educação de
qualidade, através da inovação dos métodos de aprendizagem e didáticopedagógico dotado de referenciais teórico-prática, levando o acadêmico a atuar de
forma criativa e profissional na comunidade onde está inserido.
A FACHASUL em conformidade com a Resolução6 nº 4, de 13 de julho de
2005, Art. 3º - O Curso de Graduação em Administração deve ensejar, como perfil
desejado do formando, capacitação e aptidão para compreender as questões
científicas, técnicas, sociais e econômicas da produção e de seu gerenciamento,
observados níveis graduais do processo de tomada de decisão, bem como para
desenvolver gerenciamento qualitativo e adequado, revelando a assimilação de
novas informações e apresentando flexibilidade intelectual e adaptabilidade
contextualizada no trato de situações diversas, presentes ou emergentes, nos vários
segmentos do campo de atuação do administrador.
E ainda relata que os cursos de graduação de Administração devem formar
profissionais que revelem, pelo menos, as seguintes competências e habilidades:
I. reconhecer
estrategicamente,

e

definir

introduzir

problemas,
modificações

equacionar
no

processo

soluções,

pensar

produtivo,

atuar

preventivamente, transferir e generalizar conhecimentos e exercer, em diferentes
graus de complexidade, o processo da tomada de decisão;
II. desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício
profissional, inclusive nos processos de negociação e nas comunicações
interpessoais ou intergrupais;

6

(*) Resolução CNE/CES 4/2005. Diário Oficial da União, Brasília, 19 de julho de 2005, Seção 1, p. 26.
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III. refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo sua
posição e função na estrutura produtiva sob seu controle e gerenciamento;
IV. desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e
formulações matemáticas presentes nas relações formais e causais entre
fenômenos produtivos, administrativos e de controle, bem assim expressando-se de
modo crítico e criativo diante dos diferentes contextos organizacionais e sociais;
V. ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa,
vontade de aprender, abertura às mudanças e consciência da qualidade e das
implicações éticas do seu exercício profissional;
VI. desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência
cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação profissional, em
diferentes modelos organizacionais, revelando-se profissional adaptável.
VII. desenvolver capacidade para elaborar, implementar e consolidar projetos em
organizações; e
VIII. desenvolver capacidade para realizar consultoria em gestão e administração,
pareceres e perícias administrativas, gerenciais, organizacionais, estratégicos e
operacionais;
IX. Formar profissionais com capacidade humanística, política e social.
A Instituição em conformidade com a resolução 7CNE/CES 10, de 16 de
dezembro de 2004, art. 3º - O curso de graduação em Ciências Contábeis deve
ensejar condições para que o futuro contador seja capacitado a:
I - compreender as questões científicas, técnicas, sociais, econômicas e
financeiras, em âmbito nacional e internacional e nos diferentes modelos de
organização;
II - apresentar pleno domínio das responsabilidades funcionais envolvendo
apurações, auditorias, perícias, arbitragens, noções de atividades atuariais e de

(*) Resolução CNE/CES 10/2004. Diário Oficial da União, Brasília, 28 de dezembro de 2004, Seção 1, p. 15.
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quantificações de informações financeiras, patrimoniais e governamentais, com a
plena utilização de inovações tecnológicas;
III - revelar capacidade crítico-analítica de avaliação, quanto às implicações
organizacionais com o advento da tecnologia da informação.
IV- Profissional flexível, pesquisador e preparado para atuar no mercado de
trabalho competitivo e exigente;
V – Ser comunicativo e dinâmico e atue nas mais diversas áreas da empresa.
Art. 4º O curso de graduação em Ciências Contábeis deve possibilitar formação
profissional que revele, pelo menos, as seguintes competências e habilidades:
I - utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem das Ciências
Contábeis e Atuariais;
II - demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil;
III - elaborar pareceres e relatórios que contribuam para o desempenho
eficiente

e

eficaz de

seus

usuários,

quaisquer

que

sejam

os

modelos

organizacionais;
IV - aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis;
V - desenvolver, com motivação e através de permanente articulação, a
liderança entre equipes multidisciplinares para a captação de insumos necessários
aos controles técnicos, à geração e disseminação de informações contábeis, com
reconhecido nível de precisão;
VI - exercer suas responsabilidades com o expressivo domínio das funções
contábeis, incluindo noções de atividades atuariais e de quantificações de
informações financeiras, patrimoniais e governamentais, que viabilizem aos agentes
econômicos e aos administradores de qualquer segmento produtivo ou institucional
o pleno cumprimento de seus encargos quanto ao gerenciamento, aos controles e à
prestação de contas de sua gestão perante a sociedade, gerando também
informações para a tomada de decisão, organização de atitudes e construção de
valores orientados para a cidadania;
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VII - desenvolver, analisar e implantar sistemas de informação contábil e de
controle gerencial, revelando capacidade crítico analítica para avaliar as implicações
organizacionais com a tecnologia da informação;
VIII - exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são
prescritas através da legislação específica, revelando domínios adequados aos
diferentes modelos organizacionais.
Os cursos de graduação, em obediência à legislação em vigor e aos
correspondentes e respectivos currículos mínimos e à duração, fixados pelo
Conselho Nacional de Educação (CNE), e ao currículo pleno e projeto pedagógico
aprovado pelo CONDIR/FACHASUL, têm por objetivo formar profissionais, em nível
superior, para o exercício da cidadania nas áreas de estudos abrangida pelo
respectivo currículo pleno, aptos para a inserção em setores específicos do mercado
de trabalho e para a participação no desenvolvimento do Brasil.
A organização e o funcionamento dos cursos de graduação devem atender à
legislação vigente, às normas estatutárias, regimentais e outras específicas.
Os cursos de graduação têm por objetivo formar profissionais para o exercício
da cidadania nas áreas de estudos abrangida pelo respectivo currículo pleno, aptos
para a inserção em setores específicos do mercado de trabalho e para a
participação no desenvolvimento do Brasil.
Os cursos de graduação estão abertos à matrícula de candidatos que tenham
concluído o ensino médio ou portadores de formação equivalente e, ainda, tenham
sido classificados em processo seletivo de concurso vestibular.
A FACHASUL, através do Diretor, reserva-se o direito de não oferecer
modalidades ou habilitações, quando o número de candidatos for inferior a 25% do
número de vagas, devendo tal informação constar do edital do processo seletivo de
concurso vestibular.
A FACHASUL, observada a legislação em vigor, pode criar outros cursos de
graduação para atender às necessidades do mercado de trabalho da região, aos
interesses nacionais de desenvolvimento, mediante prévia autorização do Ministério
da Educação (MEC).
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A graduação, em harmonia com o projeto pedagógico Institucional da
FACHASUL, desenvolve a integração teoria-prática e a interdisciplinaridade, não
apenas em sala de aula e aplicação de estudos de casos, mas também se utiliza de
espaços que compreendem laboratório de informática, Empresa Júnior, Centro
Acadêmico, além da biblioteca, que o aluno frequenta num processo coletivo, mas,
também, de modo individual.
As políticas de graduação estão relacionadas, desta forma, às seguintes
metas:
• Gerar a integração da graduação com as atividades da pós-graduação,
pesquisa e extensão;
• Promover o processo de autoavaliação dos cursos de graduação;
• Analisar os currículos tendo em conta sua contínua atualização, adequação,
redimensionamento e flexibilização;
• Orientar a realização de atividades complementares que propiciem a juntura
entre os cursos;
• Promover estudos orientados para criação de novos cursos de graduação;
• Fortalecer programas especiais como: cursos sequenciais, nivelamentos,
monitoria, iniciação científica dirigidos ao aperfeiçoamento da graduação;
• Ampliar os campos de estágios e prática profissional no ambiente urbano e
rural;
• Atualizar o processo seletivo de acesso à instituição;
• Promover a melhoria das condições das instalações físicas, do laboratório de
informática, dos serviços prestados aos acadêmicos, bem como fornecer o material
de apoio necessário ao desenvolvimento;
• Estimular as inovações pedagógicas para melhoria das aulas dos docentes;
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• Desenvolver as habilidades e competências necessárias à formação
profissional do acadêmico;
• Promover discussões entre os conselhos consultivos e deliberativos acerca
dos relatórios de avaliações externas.

2.2.5 Políticas de Extensão
A FACHASUL promove a extensão como prática acadêmica através de
atividades, com o objetivo da interação entre a Instituição e a sociedade, atendendo
assim, o compromisso com a comunidade.
A extensão vem atender ao Artigo 43 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, 9394/96, que define as finalidades do Ensino Superior. Deste, destacamos
a seguir os incisos VI e VII. “VI – Estimular o conhecimento dos problemas do
mundo presente, em particular os nacionais e regionais, prestar serviços
especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade.
VII – Promover a extensão aberta à participação da população, visando à difusão
das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e
tecnológica geradas na instituição (LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO
NACIONAL, nº. 9394/96).
As atividades de extensão acadêmica conjetura ação em conjunto com a
comunidade, prestando auxílio à população através de projetos, pesquisa científica
desenvolvidos na Instituição.
Art8. 43. A educação superior tem por finalidade:
I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do
pensamento reflexivo;
II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a
inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da
sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua;
8

Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

59

III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e,
desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive;
IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos
que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino,
de publicações ou de outras formas de comunicação;
V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e
possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão
sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de
cada geração;
VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular
os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e
estabelecer com esta uma relação de reciprocidade;
VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à
difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa
científica e tecnológica geradas na instituição.
Art9. 13 - O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (COEPE), órgão
normativo, deliberativo e consultivo sobre as diretrizes e normas de funcionamento
da Faculdade de Administração de Chapadão do Sul - FACHASUL e de
assessoramento do Diretor Geral, de forma a assegurar a participação da
comunidade acadêmica no aperfeiçoamento do ensino, pesquisa e extensão.
Parágrafo Único. São membros do COEPE:
- o Diretor Geral, seu Presidente;
- os Coordenadores de Cursos;
- a Coordenadoria de Apoio Pedagógico;
- um representante do Corpo Docente;
- um representante do Corpo Discente, indicado pelo órgão de representação
estudantil da FACHASUL.

9

Regimento Geral da FACHASUL
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Art. 14º - Compete ao COEPE:
I - potencializar e ampliar os patamares de qualidade das ações de extensão,
projetando-as para a sociedade e contribuindo para o alcance da missão da
instituição;
II - fomentar programas e projetos de extensão que contribuam para o
fortalecimento da educação superior;
III - estimular o desenvolvimento social e o espírito crítico dos estudantes, bem
como a atuação profissional pautada na cidadania;
IV - propiciar a democratização e difusão do conhecimento acadêmico;
V - fomentar o estreitamento dos vínculos entre as instituições de ensino
superior e as comunidades populares do entorno;
VI - fixar normas de ensino, pesquisa e extensão; e
VII - exercer as demais atribuições que, por natureza, lhe estejam afetas.
A FACHASUL, através do Diretor, reserva-se o direito de não oferecer o curso
de extensão e outros, quando o número de candidatos for inferior a 25,0% do
número de vagas, devendo tal informação constar do Edital do processo seletivo
específico.
Os programas de extensão se desenvolvem através da prestação de serviços à
comunidade pelos docentes ou convidados através de palestras, seminários,
exposições, mostras científicas, semana acadêmica, para contribuir para a formação
profissional e contínua dos egressos.
Os objetivos da extensão na FACHASUL são:
• Desenvolver programas de extensão, para a integração contínua ao ensino,
pesquisa/iniciação científica, considerando o compromisso social da FACHASUL;
• Incentivar processos de aprendizagem em temáticas complacente com os
interesses da comunidade, através da articulação entre a produção do conhecimento
e o desenvolvimento social;
• Propor projetos de extensão sobre temas relacionados às áreas dos cursos
de graduação e pós-graduação e refletir sobre eles;
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• Avaliar o perfil do egresso e suas as necessidades de aperfeiçoamento
profissional e crescimento intelectual dos alunos em formação inicial e contínua;
• Elaborar projetos de extensão que contribuam para as transformações
sociais, considerando a responsabilidade social, a defesa do meio ambiente, as
relações étnico-raciais e o acolhimento de todas as diferenças;
• Instituir a formação da prática profissional do corpo discente de acordo com
as exigências de mercado, possibilitando a atuação como profissionais qualificados
no cenário atual.
A FACHASUL, ao desenvolver atividades de extensão, procura estabelecer
parcerias comprometidas com a missão da Instituição, contribuindo para o ensinoaprendizagem, através da qualidade de ensino que levam aos acadêmicos a
vivência da teoria-prática.
A prestação de serviços às instituições sociais, culturais, empresariais,
governamentais, levam os discentes articulados com os docentes a desenvolverem
projetos que permitam o crescimento das empresas na região.

2.2.6 Políticas de Pós-Graduação
Na FACHASUL, com o intuito de manter um padrão de qualidade de ensino,
pesquisa e extensão, criou a pós-graduação, que teve início regular no ano de 2006.
Art.10 1° Os cursos de pós-graduação lato sensu oferecidos por instituições de
educação

superior

devidamente

credenciadas

independem

de

autorização,

reconhecimento e renovação de reconhecimento, e devem atender ao disposto
nesta Resolução.
§ 2º11 Com base no princípio de educação continuada, as IES poderão incluir
no Projeto Pedagógico do curso, o oferecimento de cursos de pós-graduação lato

10
11

(*) Resolução CNE/CES 1/2007. Diário Oficial da União, Brasília, 8 de junho de 2007, Seção 1, pág. 9
(*) Resolução CNE/CES 4/2005. Diário Oficial da União, Brasília, 19 de julho de 2005, Seção 1, p. 26
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sensu, nas respectivas modalidades, de acordo com as efetivas demandas do
desempenho profissional.
§ 3º12 Com base no princípio de educação continuada, as IES poderão incluir
no Projeto Pedagógico do curso, a oferta de cursos de pós-graduação lato sensu,
nas respectivas Linhas de Formação e modalidades, de acordo com as efetivas
demandas do desempenho profissional.
Os cursos de pós-graduação lato sensu têm o escopo de atender a demanda
de pessoas que já possuem o nível superior e que buscam formação e capacitação
em nível de pós-graduação lato sensu, nas diversas áreas de conhecimento
desenvolvidas nesta Instituição, contribuindo para o crescimento da região do
Bolsão.
A FACHASUL mantém cursos de pós-graduação de caráter permanente ou
eventual, que têm como objetivo a formação de docentes, pesquisadores e
profissionais de alto nível para desenvolver e aprofundar os estudos, incentivar o
trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência
e da tecnologia e a difusão da cultura e do saber pelo ensino das diferentes áreas do
saber, contribuindo, desta forma, com o processo de desenvolvimento das
comunidades local, regional e nacional.
A organização e o funcionamento dos cursos de pós-graduação devem atender
à legislação vigente, às normas estatutárias, regimentais e outras específicas.
Os cursos de pós-graduação conferem os títulos de especialista, mestre ou
doutor, conforme o programa cursado.
Os cursos de pós-graduação estão abertos à matrícula de candidatos que
tenham concluído o ensino superior ou portadores de formação equivalente e, ainda,
tenham sido classificados em processo seletivo específico.
A FACHASUL, através do Diretor, reserva-se o direito de não oferecer o curso,
quando o número de candidatos for inferior a 25,0% do número de vagas, devendo
tal informação constar do edital do processo seletivo específico.
12

(*) Resolução CNE/CES 10/2004. Diário Oficial da União, Brasília, 28 de dezembro de 2004, Seção
1, p. 15
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Para a ministração de cursos em nível de pós-graduação, a FACHASUL,
ouvida a SOECO, poderá criar um órgão específico para este fim.
Em conformidade com a política já implantada na instituição, compete aos
cursos de graduação propor e promover cursos de extensão e especialização em
suas áreas, buscando a integração com a pós-graduação.
Nesse sentido, foram definidas as políticas de pós-graduação:
• Implantar novos cursos de pós-graduação “lato-sensu” que atendam as
necessidades econômica e social da região, afirmando a identidade da FACHASUL;
• Articular o curso de pós-graduação como formação contínua do egresso;
• Melhorar as condições de infraestrutura física e computacional, necessários
ao desenvolvimento da pós-graduação;
• Promover cursos de especialização vinculados aos eixos temáticos,
atendendo a demanda econômica e social de mercado e a identidade institucional;
• Estimular os docentes com titulação strictu sensu que atuam na graduação a
fazer parte do corpo docente da pós-graduação;
• Convidar professores de outras instituições com formação strictu sensu para
ministrar aulas no curso de pós-graduação lato-sensu.
A FACHASUL desenvolve cursos de especialização focados nos interesses
dos concluintes da graduação, propondo a continuidade da formação profissional,
atendendo aos interesses da comunidade externa, que são levantados por esta IES.

3 RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO
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A13 lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, (D.O.U. nº 72, 15/4/2004, seção 1, p.
3-4), que institui os SINAES, considera responsabilidade social da instituição de
acordo com o Art. 3º. Da seguinte forma:
III - a responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que
se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento
econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção
artística e do patrimônio cultural.
As políticas de ensino da Faculdade de Chapadão do Sul – FACHASUL conduz
a formação de profissionais com qualidade que interage com o seu contexto
regional, desenvolvendo habilidades e competências de forma ética.
A Instituição inserida em um cenário de constantes mudanças e consciente do
seu

papel

na

formação

de

cidadãos

capazes

de

solucionar

problemas

organizacionais e contribuir para o desenvolvimento social do Município ao qual
estão inseridos.
Neste sentido, o ensino de graduação deve ser um processo facilitador e
fornecer os instrumentos e técnicas necessárias para a difusão do conhecimento,
para o desenvolvimento científico e para a acrescente prática da cidadania.
A instituição prevê ações que contemplam a contribuição institucional para o
desenvolvimento econômico e social, melhoria das condições e qualidade de vida da
população através de projetos de inovação e responsabilidade social. Para tanto a
FACHASUL nos últimos 13 anos formou aproximadamente 421 alunos entre os
cursos de Administração e Ciências Contábeis que hoje são profissionais em
exercício nas instituições públicas e privadas na região e na comunidade local,
gerando melhoria na qualidade de serviços prestados na sociedade, além disso, a
FACHASUL oferece empregos direto e indireto e possuem hoje em seus cargos
aproximadamente 50 pessoas.
Em conformidade com esta lei, a Instituição desenvolve as seguintes
atividades:
13

LEI Nº 10.861, DE 14 DE ABRIL DE 2004 (DOU Nº 72, 15/4/2004, SEÇÃO 1, P. 3/4) - Institui o
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES e dá outras providências. Disponível
em: <http://www.ucpel.tche.br/cpa/arquivos/legislacao/lei10861_2004.pdf>
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• Projetos de extensão, visando dar dinamismo ao atendimento das
necessidades sociais da prática por acadêmicos da instituição;
• Instituir projetos de responsabilidade social em parceria com a comunidade,
integrando a comunidade acadêmica através de seus conhecimentos teóricos para
aplicar em benefício da sociedade;
• Adequação da infraestrutura física para receber as pessoas com deficiências,
devendo se adequar nos próximos anos para receber deficientes auditivos,
capacitando os docentes e os técnico-administrativos para melhor atendê-los.
• Desenvolvimento de programas de bolsa de estudo para que haja a inclusão
das pessoas que estão em situação financeira desfavorável, além de facilitar o
acesso ao FIES, Educa Mais Brasil, SETAS e a participação no ProUni e no
Programa Estadual Vale Universidade;
• Com o Intuito de contribuir para a formação de cidadãos responsáveis pela
defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio
cultural, algumas ações são desenvolvidas, tais como:
• Tonelada Solitária;
• Responsabilidade Social;
• Economia Doméstica;
• Navegando na Melhor Idade;
• Entrega de Cestas Básicas;
• Comportamento do Consumidor na Feira do Produtor;
• Perfil da Mulher Empreendedora no Município de Chapadão do Sul;
• Campanha do Agasalho;

4 GESTÃO INSTITUCIONAL
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4.1 ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

A Gestão Institucional da FACHASUL em relação ao funcionamento da
instituição está prevista em seu Estatuto e Regimento Interno e compõe-se a
estrutura organizacional os órgãos da administração superior: Conselho Diretor
(CONDIR), a Diretoria Geral, o Colegiado de Cursos, Coordenadoria Pedagógica,
Coordenadoria de Cursos, Núcleo Docente Estruturante, Comissão Própria de
Avaliação. Órgãos de apoio complementares, tais como: secretaria acadêmica,
biblioteca, tesouraria, Centro de Apoio Educacional e Psicopedagógico para o
estudante - CAEPE e o Núcleo de Trabalho de Conclusão de Curso NTCC.
A gestão é democrática e o colegiado possui representantes dos diversos
segmentos estando prevista os gestores, professores, técnico-administrativos,
estudantes e sociedade civil organizada, em seus regulamentos estão descritos os
critérios de indicação e recondução de seus membros.
As atividades dos órgãos colegiados estão registradas em atas de reuniões. O
desenvolvimento de suas metas e ações tem como marco orientador o planejamento
estratégico/organização e reorganização desenhado para organizar o PDI a partir
dos resultados do processo da Avaliação Institucional.
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4.1.1 Organograma Institucional e Acadêmico e Estrutura Administrativa
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4.1.1.1 Estrutura Administrativa e Acadêmica

•

CONDIR (Conselho Diretor)

Presidente – Sandra Mendonça Paulino
Coordenador de Cursos – Prof. Esp. Luiz Henrique Queiroz Garcia
Representante docente - Prof. Msc. Eule José de Oliveira
Representante técnico-administrativo – Sueli Moreira Santana
Representante discente – Antônio Martins
Representante da Mantenedora – Sandra Mendonça Paulino

•

Diretoria Pedagógica

Sandra Mendonça Paulino

•

Secretária Geral

Sueli Moreira Santana Willrich

•

Tesouraria

Rosana Aparecida da Silva

•

Comissão Permanente de Avaliação (CPA)

Presidente – Prof. Msc. Alessandra Cristina Conforte

69

Representantes docentes: Prof. Msc. Eule José de Oliveira
Prof. Esp. Márcio Tortelli
Representantes Técnico-Administrativos: Sueli Moreira Santana Willrich
Cristiane Terezinha Gaio
Representantes discentes: André Ricardo dos Anjos
Neliane Oliveira de Paula
Representantes da comunidade: Elizabeth B. Scheide
Tatiana Rozália Guedes

•

Núcleo Docente Estruturante do Curso de Administração

Representantes Docentes: Prof. Esp. Luiz Henrique Queiroz Garcia
Prof. Ma. Graci Acadrolli Tozzo
Prof. Ma. Alessandra Cristina Conforte
Prof. Me. Anderson Abreu de Jesus
Prof. Me. Eule José de Oliveira

•

Núcleo Docente Estruturante do Curso de Ciências Contábeis

Representantes Docentes: Prof. Esp. Luiz Henrique Queiroz Garcia
Prof. Ma. Valéria Lopes dos Santos
Prof. Ma. Alessandra Cristina Conforte
Prof. Me. Valmir Ancelmo Dias
Prof. Esp. Márcio Tortelli
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•

Biblioteca

Daniel Fernando Spengler

•

Núcleo de Informática

Alexandre de Morais de Arantes Souza

•

Coordenador Acadêmico do Curso de Administração

Prof. Esp. Luiz Henrique Queiroz Garcia

•

Colegiado do Curso de Administração

Representantes Docentes: Profa. Msc. Graci Acadrolli Tozzo
Prof. Msc. Cléo Adriano da Silva
Prof. Msc. Eule José de Oliveira
Representante Técnico-Administrativo: Sueli Moreira Santana
Representante Discente: Gabriel Dresch

•

Coordenador do Curso de Ciências Contábeis

Prof. Esp. Luiz Henrique Queiroz Garcia

•

Colegiado do Curso de Ciências Contábeis

Representantes Docentes: Profa. Msc. Sandra Cristina Mioto Gouvea
Prof. Msc. Valmir Ancelmo Dias
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Prof. Esp. Denir Marcelino de Paula
Representante Técnico-Administrativo: Sueli Moreira Santana
Representante Discente: Nelson Otávio Marks

•

Coordenadoria de Pesquisa e Extensão

Profa. Ma. Valéria Lopes dos Santos

•

Coordenadoria de Pós-Graduação

Profª. Ma. Estela Mara de Andrade

•

Coordenação de Estágio Supervisionado de Administração

Prof. Me. Eule José Oliveira

•

Coordenação de Estágio Supervisionado de Ciências Contábeis

Prof. Esp. Luiz Henrique Queiroz Garcia

•

Conselho Editorial

Profa. Ma. Estela Mara de Andrade
Prof. Me. Eule José Oliveira
Prof. Esp. Luiz Henrique Queiroz Garcia
Profª. Ma. Valéria Lopes dos Santos
Bibliotecário Daniel Fernando Spengler
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•

Coordenação de Empresa Júnior

Prof. Me. Valmir Ancelmo Dias

•

Apoio ao Centro Acadêmico

Prof. Esp. Priscila Cruz
•

Núcleo de Apoio Educacional e Psicopedagógico ao Estudante
(CAEPE)

Profª. Ma. Maria Romilda Silva

•

Núcleo de Orientação para o acompanhamento do egresso

Prof. Esp. Luiz Henrique Queiroz Garcia

•

Serviços Gerais

Ilda Martins de Lima Urbanek

4.1.1.2 Órgãos Colegiados: Competências e Composição
Cada Colegiado de Curso é um órgão responsável pela supervisão das
atividades didáticas de um determinado curso, pela orientação aos acadêmicos com
vistas a sua efetiva integração no âmbito comunitário e do desempenho de cada um
deles no cumprimento de suas obrigações e, ainda, acompanhamento do
desempenho docente.
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Art14. 35º - O colegiado de curso, órgão colegiado da Administração Básica, de
natureza normatiza, consultiva e deliberativa no âmbito do curso, é constituído:
I – pelo Coordenador de Curso, designado pela direção, que o presidirá com
mandato de 03 (três) anos, podendo ser reconduzido;
II – por 03 (três) professores dos cursos, escolhidos pelos seus pares, com
mandato de dois anos e direito a recondução;
III – por 01 (um) representante do corpo discente, indicado pelo Centro
Acadêmico do Curso, com mandato de 01 (um) ano, sem direito à recondução;
IV – por 01 (um) representante da IES, indicado pela Direção Geral.

Art. 36º - São atribuições do Colegiado de Curso:
I - aprovar o projeto pedagógico do curso;
II - deliberar sobre os programas e planos de ensino das disciplinas;
III - distribuir encargos de ensino, pesquisa e extensão entre os professores
lotados no curso,respeitada as especialidades;
IV - emitir parecer sobre os projetos de ensino, pesquisa e de extensão que lhe
forem apresentados, para decisão final do CONDIR;
V - pronunciar-se, em nível de curso, sobre aproveitamento de estudos,
adaptações de alunos e demais assuntos, quando a coordenação assim entender a
necessidade;
VI - emitir parecer, quando solicitado pela Direção Geral, sobre admissão,
promoção, afastamento e participação em programas de capacitação do pessoal
docente lotado no curso;
VII - aprovar o plano e o calendário de atividades do curso elaborado pelo
Coordenador Pedagógico;
VIII - propor adequações curriculares;
IX - propor diretrizes, normas e estratégias de funcionamento, a fim de atingir
os objetivos do curso;
X - promover avaliação do curso, de acordo com os indicadores de qualidade
exigidos pelo MEC;
XI - deliberar sobre as normas de funcionamento dos laboratórios;
XII - atuar como fiscalizador do desenvolvimento das atividades do curso;
14
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XIII - deliberar sobre as atividades acadêmicas complementares do curso;
XIV - aprovar as normas dos trabalhos de conclusão de curso;
XV - designar os professores que acompanharão as eleições do Centro
Acadêmico;
XVI - exercer as demais competências que lhe tiverem sido previstas em lei e
neste Regimento.
Art. 37º - Aos órgãos colegiados aplicam-se as seguintes normas gerais:
I - os Colegiados funcionam com a presença da maioria absoluta de seus
membros e decidem com maioria simples, salvo nos casos previstos neste
Regimento;
II - o Presidente do Colegiado participa da votação e, no caso de empate, terá
voto de qualidade;
III - o Colegiado reúne-se ordinariamente uma vez a cada mês, de acordo com
o calendário anualmente fixado;
IV - as reuniões de colegiado que não se realizarem em datas pré-fixadas, no
calendário acadêmico, serão convocadas com antecedência mínima de 48 (quarenta
e oito) horas, salvo em caso de urgência, constando da convocação a pauta dos
assuntos;
V - as reuniões extraordinárias de colegiado são convocadas pelo Presidente
do Colegiado ou através de requerimento da maioria simples dos seus membros;
VI - as reuniões de colegiado caráter solene serão públicas e funcionarão com
qualquer número de participantes;
VII - das reuniões é lavrada ata, que deverá ser lida e assinada na mesma
reunião ou na seguinte;
VIII - é obrigatório, com preferência sobre qualquer outra atividade, o
comparecimento dos membros dos colegiados às reuniões dos colegiados;
IX - nenhum membro do colegiado pode votar em assunto de seu estrito
interesse pessoal, devendo abster-se ou ausentar-se em tais casos;
X - os membros dos colegiados, que acumularem cargos ou funções, terão
direito, apenas, a um voto;
XI - não será admitido o voto por procuração;
XII - as deliberações dos colegiados que importem em alterações de condições
econômico-financeiras ou patrimoniais, ou em gastos não previstos no plano
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orçamentário, dependem de prévia aprovação da entidade mantenedora ou da sua
homologação;
Parágrafo único. As decisões dos colegiados podem, conforme a natureza,
assumir a forma de resoluções, deliberações, portarias ou instruções normativas, a
serem baixadas pela Direção Geral e aprovadas pelo CONDIR.
Art. 38º - Das decisões do Colegiado de Curso cabe recurso para o CONDIR,
no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data de publicação do ato recorrido.

4.1.1.3 Órgãos de Apoio às Atividades Acadêmicas
São os seguintes os órgãos de apoio às atividades acadêmicas:
Coordenação Pedagógica – responsável pela orientação, revisão e adaptação
dos planos de ensino dos docentes.
Coordenação

de

Cursos

–

responsáveis

pela

condução

do

curso,

supervisionando-o e zelando pela qualidade das suas atividades de ensino,
pesquisa e extensão.
Secretaria - órgão executivo responsável pelo registro, arquivo, controle e
certificação dos dados pessoais e acadêmicos referentes aos membros do corpo
discente da FACHASUL.
Biblioteca - com o objetivo de facilitar o ensino e aprendizagem, possibilitando
o acesso e o uso das fontes de informações bibliográficas adequadas para os
estudantes, professores, pesquisadores e para a comunidade, desenvolvendo o
hábito e a capacidade de leitura, consulta e pesquisa e, proporcionando a
atualização do acervo, adequando-o às necessidades surgidas.
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - COEPE – órgão que tem o objetivo
de participar de todas as atividades que envolvam a melhoria do ensino, pesquisa e
projetos de extensão, facilitando a articulação entre a Instituição e todos os
discentes.
A FACHASUL dispõe de unidades suplementares destinadas a apoiarem as
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atividades da IES, cabendo ao CONDIR disciplinar a criação e funcionamento de
novos órgãos suplementares, se necessário.

4.1.1.4 Núcleo Docente Estruturante
Art.15 15º - O Núcleo Docente Estruturante – NDE é um órgão consultivo,
composto por um grupo de docentes designados pela Direção da Instituição, com a
finalidade de desenvolver e manter a qualidade e execução dos Projetos
Pedagógicos dos cursos oferecidos pela FACHASUL.
Art. 16º - Um mesmo NDE pode atender aos dois cursos oferecidos pela
FACHASUL, na medida em que os conhecimentos e habilidades sejam de natureza
comum, de forma a garantir um padrão unificado de qualidade nos serviços didáticos
pedagógicos oferecidos a comunidade acadêmica.
Art. 17º - São atribuições do Núcleo Docente Estruturante:
I - Atualizar e implementar os Projetos Pedagógicos dos cursos, de forma a
garantir os objetivos propostos e expressando os compromissos assumidos em
relação ao ensino e extensão;
II - Promover a articulação das diretrizes curriculares estabelecidas nos
projetos pedagógicos dos cursos, considerando as diretrizes nacionais, a demanda
de mercado, as pautas do ENADE e o perfil dos egressos;
III - Analisar e avaliar os Planos de Ensino de cada disciplina, para que estejam
em consonância com as diretrizes curriculares estabelecidas no Projeto Pedagógico,
e o modelo padrão proposta pela Instituição;
IV - Orientar e manter atualizados os docentes, através de sugestões de leitura
estudos dirigidos, novas metodologias dentre outros;
V - Supervisionar e assegurar os processos e resultados das Avaliações de
Aprendizagem das disciplinas em sua área de abrangência;
15
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VI - Promover a integração horizontal e vertical das disciplinas, respeitando os
eixos estabelecidos pelo projeto pedagógico dos cursos.
VII- Acompanhar as atividades do corpo docente, recomendando ao Colegiado
de Curso a indicação ou substituição de docentes, quando necessário;
VIII - Emitir relatórios dirigidos à Direção Pedagógica da Instituição.
Art. 18º - O NDE será constituído por:
- O Coordenador de curso, como seu Presidente;
- Pelo menos 30% (trinta por cento) do corpo docente do curso;
Parágrafo único: A indicação dos representantes docentes será feita pelo
Colegiado de Curso para um mandato de dois anos, com direito a recondução.
Art. 19º - Compete ao Presidente do Núcleo:
I - Convocar e presidir as reuniões, com direito a voto, inclusive o de qualidade;
II - Representar o NDE junto aos órgãos da instituição;
III - Encaminhar as deliberações do Núcleo;
IV - Designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida pelo
Núcleo e um representante do corpo docente para secretariar e lavrar as atas;
Art. 20º - O Núcleo reunir-se-á, ordinariamente, por convocação de iniciativa do
seu Presidente, 02 (duas) vezes por semestre e, extraordinariamente sempre que
convocados pelo Presidente ou pela maioria de seus membros titulares.
Parágrafo único: As decisões do Núcleo serão tomadas por maioria simples de
votos, com base no número de presentes.
Art. 21º - A pauta dos trabalhos da reunião deve constar dos seguintes
elementos:
I – leitura e aprovação da Ata da sessão anterior;
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II – expediente;
III – ordem do dia;
IV – outros assuntos de interesse geral.
§ 1º – Podem ser incluídos no Expediente, assuntos de urgência, que não
constem da ordem do dia, se encaminhados por qualquer um dos seus membros e
aprovados pelo plenário.
§ 2º - As atas do NDE são lavradas, de forma circunstanciada que, depois de
lida e aprovada, é assinada pelos membros presentes na reunião.

5 AUTONOMIA DA IES EM RELAÇÃO À MANTENEDORA

A Sociedade Educacional do Centro-Oeste - SOECO na condição de
Mantenedora é responsável perante as autoridades públicas e o público em geral
pela FACHASUL, incumbindo-lhe tomar as medidas necessárias ao seu bom
funcionamento, respeitando os limites da lei e do estatuto geral, a liberdade
acadêmica dos corpos docente e discente e a autoridade própria de seus órgãos
deliberativos e executivos.
A FACHASUL goza de autonomia para criar, organizar e extinguir, em sua
sede, cursos e programas de educação superior, assim como para remanejar ou
ampliar vagas nos cursos existentes, obedecendo às Diretrizes Curriculares, quando
for o caso, do respectivo sistema de ensino.

5.1 RELAÇÕES E PARCERIAS COM A COMUNIDADE, INSTITUIÇÕES
E EMPRESAS

A FACHASUL, inserida neste contexto e com base nas novas exigências de
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profissionalização, ocasionadas pelas transformações que vem ocorrendo no mundo
do trabalho, adota uma nova proposta e mantém a Coordenação Geral de Estágio
Curricular, responsável pela articulação instituição/aluno/agente de integração do
aluno às empresas.
O Estágio curricular é desenvolvido de forma obrigatória, isto é, realizado pelos
acadêmicos, com a finalidade de complementar sua formação acadêmicoprofissional.
A fim de iniciarem seus estágios curriculares, são os discentes que buscam as
empresas,

que

estão

selecionando

estagiários,

as

oportunidades

que

a

Coordenação de Curso divulga.
A obrigatoriedade das Atividades Complementares especificadas nas Diretrizes
Curriculares nos cursos ministrados pela FACHASUL possibilita aos alunos
cumprimento de um percentual de horas exigidas por cada curso.
Desenvolvimento de Cursos de Extensão, integralizando desta forma a
comunidade, docentes e discentes no processo de aprendizagem e construção da
cidadania.
A FACHASUL em parceria com comunidade, Instituições e empresas, tem por
objetivo atuar como agente de desenvolvimento de empresas (públicas e privadas)
realizando os seguintes objetivos:
• Investir de forma sistemática na geração de disseminação do conhecimento;
• Trabalhar com as empresas, comunidade e Instituições de desenvolvimento
das mesmas;
• Divulgar estudos, opiniões, relatos de “cases”, artigos e outros conhecimentos
através da Revista da Instituição e/ou site da IES;
• Proporcionar intercâmbio permitindo troca de experiências e potencializando
aprendizagem;
• Promover o ensino a distância com ênfase com uso de tecnologia da
comunicação;
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• Aproveitar

a potencialidade dos egressos. Os melhores discentes dos cursos

da FACHASUL poderão desenvolver atividades na Instituição de acordo com suas
competências e habilidades.
Os produtos e serviços que as parceiras realizam são os seguintes:
• Organização

de

seminários,

exposições,

simpósios,

conferências,

promovendo programas técnicos e científicos;
• Prestação de serviço de assessoria e consultoria nas áreas de conhecimento
existentes na FACHASUL e que ainda poderão vir.

6 ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL

6.1 CORPO DOCENTE

6.1.1 Requisitos de Titulação
A titulação mínima exigida é ter graduação em áreas especificas com pósgraduação a nível de Lato Sensu.

6.1.2 Experiência no Magistério Superior e Experiência Profissional não
Acadêmica
O corpo docente é selecionado com base na titulação e na experiência no
magistério superior e na área profissional em que atua, mantendo a congruência
com a disciplina a ser lecionada.

6.1.3 Critérios de Seleção e Contratação
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Conforme o plano de carreira do corpo docente da FACHASUL, os critérios de
seleção e contratação são da seguinte forma:
Art16. 11. O ingresso na carreira docente dar-se-á exclusivamente contratação,
mediante a necessidade da Instituição e devendo ser obedecidos os seguintes
critérios:

I – Avaliação do curriculo lattes,
II – Avaliação por meio de aula teste com minimo de 20 minutos e máximo
de 40

minutos, sendo a banca examinadora designada pela coordenação de

curso.

Paragrafo Unico- Os aspectos avaliados serão dominio do conteúdo, sequência
logica e gradual do conteúdo, coerencia entre o plano de aula e a esplanação,
emprego apropriado de recursos didáticos e metodológico e coesão e clareza na
comunicação.

Art. 12. O docente será vinculado a um dos cursos, podendo exercer as
atividades de ensino, pequisa e extensão nas disciplinas afetas a sua área de
conhecimento em qualquer um dos cursos existente na instituição.

Art. 13. A admissão à carreira docente far-se-á na classe correspondente à
titulação, devidamente comprovada.

6.2 POLÍTICAS DE QUALIFICAÇÃO, PLANO DE CARREIRA E
REGIME DE TRABALHO

6.2.1 Políticas de Qualificação
16
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A política de formação de recursos humanos da FACHASUL resulta da
contínua avaliação das necessidades através da avaliação institucional, cujas
variáveis indicam parâmetros para a preparação de novos recursos humanos a
serem capacitados. Neste sentido a FACHASUL oferece aos docentes e
colaboradores, auxílio e afastamento para frequentar cursos de capacitação.
Para promoção e manutenção dos padrões de qualidade das funções de
ensino, pesquisa, extensão e gerência, a FACHASUL proporciona aos seus
docentes, oportunidades de aperfeiçoamento contínuo, oferecendo cursos de pósgraduação lato sensu, possibilitando a participação em cursos de pós-graduação
stricto sensu, e implementando as seguintes ações:
• concessão de auxílio para que os seus docentes participem de cursos de
doutorado ou mestrado, em outras cidades do Brasil, quando de interesse para a
Instituição;
• auxílio para os docentes participem de congressos, seminários, simpósios e
eventos similares, em sua área de atuação ou em área afim;
• oferta de cursos de treinamento e atualização profissional, com gratuidade
integral, aos seus professores;
• divulgação e/ou publicação de monografias ou outros trabalhos acadêmicos
ou profissionais de seu pessoal docente;
• liberação do trabalho, sem perda do vencimento, para participação em
programas, externos ou internos, de pós-graduação e/ou de treinamento profissional
no horário dos eventos, quando de interesse da instituição.

6.2.2 Plano de Carreira
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PLANO DE CARGOS E CARREIRA - DOCENTES

Dispõe sobre o Plano de Cargos e disciplina a Carreira Docente da Faculdade
de Administração de Chapadão do Sul – FACHASUL

TÍTULO I

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. São finalidades do Plano:
I – Dispor sobre carreira, cargos e funções do Corpo Docente;
II – Estabelecer os critérios de ingresso e progressão do Corpo Docente;
III – Definir a forma de enquadramento do Corpo Docente;
IV – Estabelecer o regime de trabalho do Corpo Docente;
V – Estabelecer os direitos e deveres do Corpo Docente.
Art. 2º. O Plano de Cargos e Carreira Docente tem como princípios básicos:
I – aperfeiçoamento profissional continuado;
II – valorização pelo conhecimento adquirido, pela competência, pelo empenho
e pelo desempenho;
III – progressão funcional baseada na avaliação do desempenho e na titulação;
IV – Paridade de remuneração para os docentes integrantes da carreira, com
qualificação análoga;
V – incentivo e valorização da qualificação profissional;
Art. 3º. Para os efeitos deste Plano considera-se:
I – Professor - é a pessoa legalmente investida no cargo de professor de
acordo a estrutura de cargos criada por este plano e sujeita ao regime jurídico
estatutário;
II – Salário - a parcela pecuniária atribuída mensalmente ao professor;
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III – Ascensão Vertical, a passagem do professor para um nível subsequente,
mediante titulação stricto sensu.
IV – Ascensão Horizontal -

a passagem do professor para a referência

seguinte, ocorrendo por tempo de serviço a cada cinco anos ineterruptos no
exercício da função.
V – Hora Atividade - tempo atribuído ao docente no desempenho de ocupação
de funções de apoio a articulação pedagógica com a comunidade acadêmica.
VI – Hora-aula - atividade programada com frequência do aluno e orientação
docente-presencial, realizada em sala de aula ou em outro local adequado ao
processo de ensino-aprendizagem.

TÍTULO II

DA CARREIRA DOCENTE

CAPÍTULO I

DA CONSTITUIÇÃO DO CORPO DOCENTE

Art. 4º. O Corpo Docente é constituído por professores de reconhecida
competência profissional e comportamento ético compatível com a missão de
educador, qualificados para o ensino, a pesquisa e a extensão, comprometidos com
a missão, a identidade, os princípios, valores, objetivos e finalidades da Instituição.
Art. 5º. O Corpo Docente constitui parte integrante da comunidade acadêmica
como um todo, devendo os seus membros, no desempenho de suas atribuições,
levar em conta o processo global de educação, segundo as políticas e objetivos da
Instituição.
Art. 6º. Constituem o Corpo Docente:
I – Professores integrantes da Carreira do Corpo Docente;
II – Professores Visitantes;

CAPITULO II
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DA ESTRUTURA DA CARREIRA

Seção I
Das classes

Art. 7º. A Carreira docente é constituída por classes e níveis.
§ 1o – Por classe entende-se a divisão da estrutura da carreira fundamentada
na titulação acadêmica.
Art. 8. É requisito básico para enquadramento do docente na classe:
I – certificado de curso de especialização, atendendo aos requisitos
mínimos estabelecidos na legislação pertinente, para a classe de Professor
Especialista;
II – diploma de pós-graduação em nível de mestrado para a classe de
Professor Mestre;
III – diploma de pós-graduação em nível de doutorado para a classe de
Professor Doutor;

Seção II

Do Ingresso na Carreira Docente

Art. 9. O ingresso na carreira docente dar-se-á exclusivamente contratação,
mediante a necessidade da Instituição e devendo ser obedecidos os seguintes
critérios:
I – Avaliação do curriculo lattes,
II – Avaliação por meio de aula teste com minimo de 20 minutos e máximo de
40

minutos, sendo a banca examinadora designada pela coordenação de curso.
Paragrafo Unico- Os aspectos avaliados serão dominio do conteúdo, sequência

logica e gradual do conteúdo, coerencia entre o plano de aula e a esplanação,
emprego apropriado de recursos didáticos e metodológico e coesão e clareza na
comunicação.
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Art. 10. O docente será vinculado a um dos cursos, podendo exercer as
atividades de ensino, pequisa e extensão nas disciplinas afetas a sua área de
conhecimento em qualquer um dos cursos existente na instituição.
Art. 11. A admissão à carreira docente far-se-á na classe correspondente à
titulação, devidamente comprovada.

CAPÍTULO III

DA ASCENSÃO

Art. 12. A ascensão é a passagem do docente de uma classe para a outra,
passando a receber a remuneração correspondente, operando-se pela ascensão
Horizontal e Vertical.
§1º - A ascensão Vertical precede à ascensão Horizontal.
§ 2º O processamento da ascensão Horizontal ocorre nos limites da dotação
orçamentário-financeira da Sociedade Educacional do Centro – Oeste mantenedora
da FACHASUL.
Art. 13 - É vedada a ascensão horizontal ao Docente que:
I – durante o período avaliado tiver:
a) mais de cinco faltas injustificadas;
b) sofrido pena administrativa de adververtência;
c) sido destituído de cargo de provimento em carga de confiança;
Art. 14 - Nos interstícios necessários para a evolução funcional, desconta-se o
tempo:
I – da licença:
a) para serviço militar;
b) para atividade política;
c) para tratamento de saúde superior a noventa dias consecutivos ou não;

Seção I

Da Ascensão Vertical
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Art. 15. A ascensão vertical dar-se-á, exclusivamente, por titulação.
Parágrafo primeiro – a ascensão se dará mediante solicitação do docente e
apresentação da documentação comprobatória.
Parágrafo segundo – É habilitado para a Ascensão Vertical o Professor
contratado que:
I – obtiver a titulação correspondente ao nível que pleiteia, reconhecida pelos
órgãos competentes;
Parágrafo terceiro - A Ascensão vertical vigorará automaticamente, a partir do
primeiro dia do mês subsequente ao que foi requerida, mediante a apresentação da
titulação.

Seção II

Progressão Ascensão Horizontal

Art. 16. A ascensão horizontal possibilita ao docente progressão dentro da
classe, para o nível imediatamente superior e dar-se-á por desempenho e por
antiguidade.
Art. 17. A ascensão horizontal por desempenho depende de avaliação que será
realizada por iniciativa da instituição, a cada três anos, ficando condicionada ao
atendimento dos requisitos seguintes:
I – ter obtido conceito igual ou superior a 70% dos pontos na avaliação
institucional realizada anualmente na Instituição;
II – Não possuir mais de cinco faltas injustificadas;
III - não ter sofrido advertência disciplinar dentro da IES;
IV – Não ter sofrido punição criminal nos 12 (dose) meses que antecedem
ascensão horizontal.
Art. 18. Na avaliação para a ascensão horizontal por desempenho será levado
em conta especialmente:
I – produção e publicação de artigos em revistas da entidade ou de suas
mantidas e/ou em revistas de projeção nacional ou internacional;
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II – publicação de livros, capítulos de livros, com o respectivo aval de qualidade
dos órgãos competentes;
III – desenvolvimento, execução e participação efetiva em projeto de pesquisa
por Instituições públicas ou privadas, organismos nacionais e/ou internacionais;
IV – palestras e conferências proferidas em instituições públicas e privadas;
organismos nacionais e/ou internacionais;
V – desenvolvimento, execução e participação efetiva em dois projetos de
extensão anual na própria Instituição;
VI –distinção obtida em razão de relevância na atividade magisterial na cidade,
região, estado ou país;
VII – outras atividades pertinentes a área acadêmica e produção científica.
§ 1º – Os instrumentos e critérios de avaliação serão regulamentados pelo
Conselho Diretivo.
§ 2º – A avaliação para a ascensão por desempenho será efetuada a três anos,
a contar da data da contratação do docente, não podendo ser reutilizadas as
atividades e atos já levados em conta para avaliação anterior.
Art. 19. Permanecendo o docente durante seis anos, sem progressão por
merecimento, automaticamente ocorrerá progressão por antiguidade.
Art. 20 – O enquadramento do docente será realizado, no primeiro dia do mês
subsequente ao que foi feita a avaliação ou cumprir o tempo para promoção por
antiguidade.

CAPITULO IV

Do Regime de trabalho

Art. 21. Os docentes serão submetidos a um dos seguintes regimes de
trabalho:
a) por regime integral com carga horária de 21 até 40 horas semanais de
trabalho, nele reservado 20 horas semanais destinadas a estudos, pesquisa,
trabalhos de extensão, gestão, planejamento, avaliação e orientação de alunos.
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b) por tempo parcial, com carga horária de até 20 horas semanais, 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.
c) por hora aula ou horista, contratados pela instituição exclusivamente para
ministrar horas-aula, independentemente da carga horária contratada, ou que não se
enquadrem nos outros regimes de trabalho acima definidos.
§ 1º A carga horária do professor contratado a tempo parcial, poderá ser
aumentada, até o limite de 40 horas semanais, conforme disponibilidade de
disciplinas ou necessidade de realização de pesquisa e extensão, sendo
remunerado neste caso pelo número de horas adicionais.
§ 2º No ato da admissão, segundo necessidade da instituição e disponibilidade
do professor será o mesmo enquadrado em um dos regimes de trabalho
discriminados no caput.
Art. 22. O regime de trabalho será alterado por redução de turmas, a pedido do
docente ou quando houver a necessidade de remanejamento de disciplinas por
baixo rendimento do docente, comprovado pela Avaliação Institucional e conduta
inadequada com a turma.
Art. 23. O docente, havendo compatibilidade de horários, além da carga horária
de 40 horas destinada à pesquisa, extensão, ensino, poderá acumular:
I - função de gestão acadêmica de até 20 horas semanais.
II - orientação de trabalho de conclusão de curso de até 20 horas.
Parágrafo único: Em qualquer caso, somado o tempo despendido em ensino,
extensão, pesquisa, orientação de trabalhos de conclusão de curso e administração
acadêmica, a jornada semanal de trabalho, incluídas as horas atividade, não poderá
ultrapassar 60 horas semanais.
Art. 24. O docente que estiver exercendo atividade de administração
acadêmica, de extensão e pesquisa deverá ministrar pelo menos oito (8) horas aula
semanais.
Art. 25. A hora atividade abrange e remunera as atividades e trabalhos extraclasse.
Art. 26. Os demais trabalhos exigidos dos docentes serão considerados
jornada extraordinária e remunerada como tal.
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CAPITULO V

Das Atribuições

Art. 27. São atribuições do Corpo Docente:
a)

as pertinentes à pesquisa, ensino e extensão, respeitado o princípio

constitucional da indissociabilidade destas atividades;
b) as inerentes ao exercício de direção, participação em órgãos colegiados,
assessoramento, chefia, coordenação e assistência na própria instituição e outras
previstas em lei;
c)

as inerentes às atividades sindicais, científicas ou representativas de

classe.
Art. 28. Os docentes terão, no mínimo, as seguintes atribuições:
I – Professor Especialista - Exercício das atividades de ensino em todos os
níveis e modalidades de educação, participação em atividades de pesquisa e
extensão, em caráter individual ou coletivo e seleção e orientação de monitores e
orientação de monografia de graduação, supervisão de estágio, atividades de ensino
em curso de pós-graduação lato-sensu, elaboração de projetos de pesquisa ou
colaboração e coordenação de projetos de extensão, orientação de alunos de pósgraduação lato sensu;
II – Professor Mestre – Além das atribuições da Classe de Professor
Assistente, atividades de ensino em coordenação de projetos de pesquisa e
orientação de alunos;
III– Professor Doutor – Além das atribuições da Classe do Professor Mestre,
consolidação de uma linha de pesquisa e elaboração de proposta teóricametodológica em sua área de conhecimento;

CAPITULO VI

DO VENCIMENTO E DA REMUNERAÇÃO

Art. 29. Salário é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo de professor,
com valor fixado em lei.

91

Art. 30. Entende por salário o valor total efetivamente pago aos docentes e
abrange:
I – vencimento;
II – Adicionais;
III – Gratificações.

Seção I

Do Salário base

Art. 31. O salário mensal do docente corresponde à classe e ao nível em que
se encontra, sendo considerado para o cálculo o valor do salário base hora-aula e o
número de horas mensais devidas e os respectivos coeficientes multiplicadores,
identificados no artigo seguinte.
Art. 32. As classes e os níveis constam em Resolução própria da mantenedora.
Art. 33. O número de horas mensais a serem pagas será calculada
multiplicando-se o número de horas-aulas semanais, inclusas as horas atividades,
por 5.25 (cinco ponto vinte e cinco), ficando quitado o descanso semanal
remunerado.
Art. 34. O salário dos docentes será reajustado de acordo com a Convenção
Coletiva anualmente entre o Sindicato das Instituições de Estabelecimentos
Particulares de Mato Grosso do Sul –SINEPE/MS e o Sindicato dos Trabalhadores
da Educação de Mato Grosso do Sul – SINTRAE/MS.

Capítulo VII

Das Vantagens

Art. 35. Além do salário, o docente preenchendo os requisitos, fará jus às
seguintes vantagens:
I- Indenizações;
II- Gratificações;
III- Adicionais.
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§ unico - As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para
qualquer efeito.
Art. 36. As vantagens pecuniárias não serão computadas, nem acumuladas,
para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores, sob
o mesmo título ou idêntico fundamento.

Seção I

Das Indenizações

Art. 37. Constituem indenizações ao docente:
I - ajuda de custo;
Art. 38. Será concedida ajuda de custo ao docente, a título de indenização das
despesas de viagem e estadia, nos seguintes casos:
I. Residir em outro município e necessita de deslocamento até a IES;
II.

Participar

em

cursos,

palestras,

seminários,

simpósios,

feiras,

congressos, forúns e eventos relacionados aos cursos e melhoria da IES;
III.

Cursar pós-graduação stricto sensu.

Parágrafo Único – O docente ficará obrigado a restituir a ajuda de custo
quando, injustificadamente, antes de terminar a incumbencia, regressar, pedir
demissão, abandonar o serviço ou for demitido por justa causa, bem como, a não
apresentação da documentação comprobatória das despesas.

Seção II

Das Gratificações

Art. 39. Os docentes fazem jus as seguintes gratificações:
I – Gratificação pelo exercício de função de direção, coordenação e
assessoramento;
II – Gratificação Natalina;
III – Gratificação de incentivo à Produção Científica e Extensão.
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Subseção I

Gratificação

pelo

Exercício

de

função

de

Direção,

coordenação

e

Assessoramento.

Art. 40. Ao docente investido em função de direção, coordenação e
assessoramento, é devida retribuição pelo seu exercício.
Parágrafo Único. A Mantenedora estabelecerá o valor da gratificação para o
exercicío das funcões estabelecidas no artigo anterior.

Subseção II

Da Gratificação Natalina
Art. 41. A gratificação natalina corresponde a 1/12 (um doze avos) da
remuneração a que o docente fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício
no respectivo ano.
Parágrafo único. A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias será considerada
como mês integral.
Art. 42. A gratificação será paga até o dia 20 (vinte) do mês de dezembro de
cada ano.
Parágrafo único: Juntamente com o pagamento do mês de junho, mediante
requerimento do docente, será efetuado o adiantamento de cinquenta por cento da
presente gratificação, de acordo com a dotação orçamentária da mantenedora.
Art.

43.

O funcionário

demitido

perceberá

sua

gratificação

natalina,

proporcionalmente os meses de exercício, calculada sobre a remuneração do mês
da desligado.
Art. 44. A gratificação natalina não será considerada para cálculo de qualquer
vantagem pecuniária.

Subseção III
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Gratificação de incentivo à Iniciação Científica e Extensão

Art. 45. A gratificação de incentivo à iniciação científica e extensão será
devida pelo desenvolvimento, execução e participação em eventos de caráter
científico ou cultural, conforme se dispuser em Regulamento

Seção III

Dos Adicionais

Art. 46 Os docentes fazem jus aos seguintes adicionais:
I – Adicional por tempo de serviço;
II – Do Adicional por Serviço Extraordinário;
III – Do adicional de Férias;

Subseção I

Do Adicional por tempo de Serviço

Art. 47. O adicional por tempo de serviço é devido à razão de cinco por cento a
cada seis anos ineterruptos de serviço prestado à Faculdade de Chapadão do Sul,
até o limite máximo de 35% sobre o vencimento básico do cargo efetivo, ainda que
investido o docente em função ou cargo de confiança.
§ 1º - O adicional por tempo de serviço incorpora ao vencimento para todos os
efeitos legais.
§ 2º - O adicional será devido a partir do mês em que completar cada seis
anos.

Subseção II

Do Adicional por Serviço Extraordinário
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Art. 48. O adicional de jornada extraordinária é de 50% sobre o valor da hora
base, somente sendo permitido para atender a situações excepcionais e
temporárias, respeitando o limite máximo de 2 (duas) horas por jornada.

Subseção III

Do Adicional de Férias

Art. 49. Independentemente de solicitação, será pago ao docente, por ocasião
das férias, um adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do período
das férias.
Parágrafo único. No caso de o docente exercer função de direção,
coordenação ou assessoramento, ou ocupar cargo em comissão, a respectiva
vantagem será considerada no cálculo do adicional de que trata este artigo.
CAPITULO VIII

Das férias.

Art. 50. As férias dos docentes, de trinta dias, serão concedidas de acordo com
a Convenção Coletiva anualmente entre o Sindicato das Instituições de
Estabelecimentos Particulares de Mato Grosso do Sul –SINEPE/MS e o Sindicato
dos Trabalhadores da Educação de Mato Grosso do Sul – SINTRAE/MS.
Art. 51. O recesso escolar será concedido de acordo com a Convenção
Coletiva anualmente entre o Sindicato das Instituições de Estabelecimentos
Particulares de Mato Grosso do Sul –SINEPE/MS e o Sindicato dos Trabalhadores
da Educação de Mato Grosso do Sul – SINTRAE/MS.
Art. 52. O professor que se desligar da instituição ou for desligado, ao fim do
semestre letivo, terá direito a receber as férias proporcionais, correspondente a 1/12
por mês trabalhado.
Art. 53. Para cálculo das férias será tomada a média dos valores percebidos
pelo professor nos doze meses imediatamente anteriores à data da concessão, ou
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dos meses trabalhados, no caso de não haver completado um ano, inclusas as
vantagens permitidas em lei.

CAPITULO IX

Seção VI

Da Capacitação

Art. 54. A capacitação é parte do direito dos docentes ao exercício de sua
cidadania, de seu aperfeiçoamento profissional e pessoal, devendo ser acessível a
todos os docentes.
Art. 55. A capacitação docente tem por objetivo o aperfeiçoamento técnico,
científico e culturas dos docentes, na perspectiva de construção de um padrão
unitário de qualidade.
Art. 56. A capacitação compreende a realização de pós-graduação stricto
sensu, atividades de atualização e desenvolvimento, e participação em eventos de
caráter científico ou cultural, que poderão ocorrer dentro ou fora da instituição, por
áreas aplicadas, na forma de um Plano de Capacitação, que deve prever:
I – auxílio financeiro na forma de custeio de despesas;
II – formas de interação com organismos de financiamento de projetos e de
pesquisas;
III – programas de cooperação com outras atividades e formas de intercâmbio
inerentes às atividades de extensão, pós-graduação e iniciação científica.
Art. 57. O Plano de Capacitação Docente integra a política de treinamento e
desenvolvimento da Instituição e prevê os seguintes procedimentos:
I – compromisso de permanência do docente na Instituição após a conclusão
do curso por tempo igual ou superior ao do período de gozo dos benefícios previstos
no artigo anterior, sob pena de ressarcimento à Instituição dos valores percebidos no
período do curso, mediante desconto dos valores das verbas rescisórias;
II – obrigatoriedade de apresentação de relatórios semestrais, com visto do
orientador ou coordenador do curso, durante todo o período de afastamento;
III – atribuição dos trabalhos produzidos a FACHASUL;
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IV – estabelecimentos de critérios de seleção dos docentes pretendentes à
capacitação;
Art. 58. A instituição reservará de acordo com sua capacidade orçamentária
receitas para investimento na capacitação docente.

CAPÍTULO XI

DO ENQUADRAMENTO

Art. 59. Enquadramento é o processo de alocação dos docentes pertencentes
ao quadro da Isntituição que ingressarem, a partir da aprovação deste plano, nas
classes e níveis instituídos pela presente.
Art. 60. O processo de enquadramento ao Plano de Carreira dos Professores
será desenvolvido e executado por uma comissão, nomeada pela Direção da
Instituição, garantida a participação de representantes dos professores.
Art 61. Os docentes serão enquadrados na classe a que se refere a titulação
atual apresentada.
Art. 62. O enquadramento no nível dar-se-á por antiguidade, com utilização de
todo o tempo efetivo de serviço prestado à instituição, nas atividades de docência, a
partir da data de aprovação deste.
Art. 63. O enquadramento será promulgado, por ato do Presidente da
Instituição, no prazo de trinta dias, após a conclusão dos trabalhos da comissão
criada para esse fim.

CAPITULO X

Dos docentes não integrantes do quadro.

Art. 64. Além dos integrantes da carreira, o corpo docente também será
constituído por professores visitantes.
Art.

65.

O

Professor

Substituto

é

admitido,

em

caráter

transitório,

exclusivamente para suprir a falta de docentes integrantes da carreira, e sua
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formação ou especialização deve guardar estreita correlação com a área de atuação
do professor substituído.
Art. 66. O Professor Visitante será admitido em caráter temporário para atender
a programa especial de ensino, pesquisa ou extensão.
Art. 67 A contratação de professor visitante será efetivada à vista de notória
capacidade técnica e científica do profissional, mediante análise do curriculum a ser
efetuada pela coordenação de cursos
Art. 68. A remuneração dos professores visitantes guardará estreita correlação
com os valores pagos aos professores integrante da carreira, de acordo com a
respectiva titularidade, sempre no primeiro nível.
Art. 69. Os professores visitantes, quando dispensados ao fim do semestre
farão jus às férias proporcionais correspondentes a 1/12 por mês trabalhado.
Art. 70. Os professores visitantes, farão jus ao 13o salário, na proporção dos
meses trabalhados.
Art. 71. Os docentes contratados nos termos deste capítulo não poderão:
I – receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo
contrato;
II – ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição,
para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, exceto nos casos de
criação de novos cursos, situação em que poderão os contratados assumir as
funções de gestão acadêmica do respectivo curso, pelo prazo previsto no artigo 69,
parágrafo único.
III- ser beneficiados com o plano de capacitação, nas modalidades de lato e
stricto sensu.
Art. 72. Os contratos firmados nos termos deste título extinguir-se-ão:
I– pelo término do prazo contratual;
II – por iniciativa do contratado;
III – por iniciativa da instituição.
§ 1º: O contratado que desejar extinguir o contrato antes do termo fixado
deverá comunicar à instituição com antecedência mínima de 30 dias.
§ 2º: No caso de extinção do contrato em decorrência do termino do prazo
contratual, por iniciativa do contratado ou por justa causa, nenhuma indenização é
devida.
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§ 3º: No caso de extinção do contrato, por iniciativa da instituição, decorrente
de conveniência administrativa, antes do termo final do contrato não será devida
qualquer indenização, sendo devido apenas saldo de salário e 13º e férias
proporcionais.

CAPÍTULO XIII

Do afastamento.

Art. 73. Além dos casos previstos na legislação vigente, o docente poderá se
afastar de suas funções, assegurados todos os direitos e vantagens a que fizer jus,
para:
I – Capacitação docente;
II – realizar estágios;
III – participar de Congressos, simpósios e outros encontros de natureza
científica, cultural ou técnica, relacionadas com sua atividade e reuniões
relacionadas com as funções docentes;
IV – participar de órgãos de deliberação coletiva ou outros relacionados com as
funções docentes;
V – Participação em atividades de entidades científicas ou representativas de
classe.
Parágrafo Primeiro: Para fazer jus ao direito do afastamento é necessário
encaminhar solicitação por escrito à Direção, com a apresentação de documentos
comprobatórios. No prazo de 72 horas a direção fará o deferimento.
Parágrafo Segundo: Será concedico o afatamento prioritariamente ao docente
das disciplinas específicas ao desenvolvimento do curso.

CAPÍTULO XII

DOS DEVERES, DIREITOS E RESPONSABILIDADES

Seção I
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Dos Direitos

Art.74. São direitos dos integrantes do Corpo Docente os previstos em Lei, bem
como os emanados dos estatutos, regimentos e outras fontes normativas da
Instituição, a saber:
I – perceber salários compatíveis com a função docente, de acordo com a
política de salários da IES;
II – escolher seus representantes nos órgãos colegiados;
III – representar-se, junto aos Colegiados de Curso a que pertencer, contra
atos de insubordinação e indisciplina de discente;
IV – recorrer aos órgãos superiores contra decisões do Coordenador de Curso,
do Colegiado de Curso e outras pessoas e órgãos da IES;
V – afastar-se, temporariamente, para participar de cursos de pós-graduação,
desde que devidamente autorizado pelo órgão colegiado superior;
VI – afastar-se para participar de eventos relacionados com as atividades da
disciplina, desde que devidamente autorizado pela Coordenação de Curso

Seção

II

Dos Deveres

Art.75. São deveres do Corpo Docente:
I – reger as aulas de conformidade com a distribuição feita no horário
elaborado pela Coordenação do Curso;
II – zelar, em cooperação com a Diretoria, pela disciplina geral do
estabelecimento e particularmente, pelas disciplinas de classes ou turmas a seu
cargo;
III – cumprir na íntegra e na conformidade das instruções legais em vigor e da
orientação normativa baixada pela Diretoria, os planos de ensino, que devem ser
divulgados na primeira semana de aula;
IV – registrar no diário de classe os assuntos ministrados imediatamente após
a aula;
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V – entregar pontualmente à Secretaria Geral, nas datas determinadas pelo
Calendário Acadêmico e por este Regimento, as notas de aproveitamento de cada
aluno e de cada avaliação;
VI – comparecer às reuniões para as quais tenha sido convocado e dos órgãos
de que fizer parte;
VII – participar das atividades de pesquisa e extensão para os quais for
designado;
VIII – comunicar, com antecedência mínima de 48 horas, ao Coordenador de
Curso as ausências previstas, para que seja providenciada a sua substituição;
IX – apresentar ao Colegiado de Curso a que pertencer para fins de aprovação,
no prazo determinado pelo Calendário Acadêmico, os planos de ensino das
disciplinas pelas quais é responsável.
Parágrafo único - O exercício da mesma representação docente em mais de
um órgão colegiado acadêmico é vedado.

CAPITULO XIII

DA DEMISSÃO

Art. 76 A demissão dos docentes integrantes da carreira do corpo docente darse-á nas seguintes hipóteses.
I – Justa causa;
II – Insuficiência de desempenho.
III – Infrngência as normas do Regimento Geral da IES.

CAPITULO XIV

Do Regime Disciplinar

Art. 77. O Rprocesso disciplinar será regido pelas disposições previstas no
Regimento Geral da FACAHSUL.
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CAPITULO IV

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 78. Somente poderão ser nomeados para o exercício das atividades de
gestão acadêmica os docentes integrantes do quadro de carreira.
Art. 79. Este plano entra em vigor na data de sua aprovação e registro.

6.2.3 Regime de Trabalho
De acordo com o Plano de Carreira o regime de Trabalho do corpo docente
acontece da seguinte forma:
Os17 docentes serão submetidos a um dos seguintes regimes de trabalho:
a) por regime integral com carga horária de 21 até 40 horas semanais de
trabalho, nele reservado 20 horas semanais destinadas a estudos, pesquisa,
trabalhos de extensão, gestão, planejamento, avaliação e orientação de alunos.

b) por tempo parcial, com carga horária de até 20 horas semanais, 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.

c) por hora aula ou horista, contratados pela instituição exclusivamente para
ministrar horas-aula, independentemente da carga horária contratada, ou que não se
enquadrem nos outros regimes de trabalho acima definidos.

17

Plano de Cargos e Carreiras - FACHASUL
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6.2.4 Procedimentos para Substituição Eventual dos Professores do
Quadro
A substituição eventual dos professores é feita utilizando professores do
próprio quadro ou contratando um substituto pelo próprio docente e aprovado pelo
coordenador de curso. A mesma dar-se-á mediante processo de avaliação do
desempenho profissional e de suas responsabilidades trabalhista ou a pedido do
mesmo.

6.2.5 Expansão do Corpo Docente
A expansão do corpo docente da Instituição acontecerá à medida que os novos
alunos forem ingressando na FACHASUL. Por essa razão, estabeleceu-se o
cronograma a seguir para a admissão dos novos docentes.

Tabela - Cronograma de expansão do corpo docente, considerando o
período de vigência do PDI.
Titulação

Regime de trabalho

2013

2014

2015

2016

2017

Especialista

Horista

14

10

07

05

03

Mestre

Parcial

04

05

10

12

14

Doutor

Integral

00

01

01

02

02

TOTAL

18

16

18

19

19
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7 CORPO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO

7.1 COMPOSIÇÃO DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
O

Corpo

Técnico-Administrativo

da

FACHASUL

é

constituído

pelos

funcionários que têm sob sua responsabilidade a execução das atividades técnicas e
de apoio administrativo necessárias ao bom funcionamento desta Instituição.

7.2 OS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO
A seleção é feita através da análise do curriculum vitae, de uma entrevista
relacionada à atividade para a qual está se candidatando. A contratação é feita pela
CLT, 44 horas semanais, estando sujeitos, ainda, ao Regimento Geral da Instituição
e nas demais normas expedidas pela administração superior da FACHASUL.
A FACHASUL zela pela manutenção dos padrões de recrutamento, seleção e
condições de trabalho condizentes com sua natureza de instituição educacional,
assim como por oferecer oportunidades de aperfeiçoamento técnico-profissional a
seu corpo técnico-administrativo.
Os funcionários técnico-administrativos são admitidos mediante a CLT, pela
Entidade Mantenedora (SOECO) da FACHASUL e regidos pela legislação
trabalhista em vigor.
Cabe o Diretor a responsabilidade pelo processo de recrutamento e seleção
para o preenchimento de cargos. O ingressante em cargo técnico-administrativa da
FACHASUL cumprirá estágio por 03 (três) meses, conforme estabelecido na
legislação trabalhista, sendo, no período, submetido à avaliação do desempenho
funcional.
Durante o estágio probatório, o funcionário fará jus a um salário de admissão
definido pela Instituição, sempre menor que o padrão salarial inicial do cargo/função
pretendido.
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7.3 POLÍTICAS DE QUALIFICAÇÃO, PLANO DE CARREIRA E
REGIME DE TRABALHO
A FACHASUL possui plano institucional de qualificação de seus recursos
humanos, que tem por objetivos:
• Buscar desempenho de qualidade e satisfação pessoal, selecionando e
mantendo os melhores talentos;
• Promover a melhoria da qualidade das funções de ensino, pesquisa, extensão
e gerência;
• Oferecer condições de trabalho propícias ao desenvolvimento do espírito de
criatividade e inovação, indispensáveis ao crescimento e à consolidação da
FACHASUL como lugar de excelência no ensino superior.
Essas atividades serão desenvolvidas por meio de cursos de pós-graduação,
graduação e de capacitação profissional, voltados para os seus funcionários técnicoadministrativo, possibilitando condições de aprofundamento e/ou aperfeiçoamento
de seus conhecimentos científicos, tecnológicos e profissionais.
Para atingir os seus objetivos tendo em vista o seu Plano de Expansão a
FACHASUL empreenderá as seguintes medidas referentes ao corpo técnicoadministrativo:
• Criar um plano de capacitação dos funcionários técnico-administrativos;
• Implementar o Plano de Cargos e Salários;
•

Aumentar o efetivo de pessoal técnico-administrativo.

7.3.1 Plano de Carreira
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PLANO DE CARREIRA DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
Dispõe sobre o Plano de Carreira do Corpo Técnico-Administrativo da
instituição de ensino superior mantida pela SOCIEDADE EDUCACIONAL DO
CENTRO OESTE – SOECO.

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. A finalidade deste Plano de Carreira do Corpo Técnico-Administrativo é
regulamentar o enquadramento do pessoal técnico-administrativo das instituições
mantidas pela SOCIEDADE EDUCACIONAL DO CENTRO OESTE – SOECO.
Art. 2º. Os funcionários serão contratados ou demitidos pela mantenedora
segundo as leis trabalhistas, observados os princípios, conceitos, normas e
procedimentos deste Plano de Carreira do Corpo Técnico-Administrativo.
Art. 3º. O corpo técnico-administrativo é constituído por todos os funcionários
não docentes que têm a seu cargo os serviços necessários ao bom funcionamento
das instituições mantidas pela SOCIEDADE EDUCACIONAL DO CENTRO OESTE –
SOECO.
Art. 4º. Este Plano de Carreira do Corpo Técnico-Administrativo tem como
objetivos básicos:
- promover a valorização profissional;
- estruturar e organizar o quadro de cargos e salários;
- disciplinar a progressão na carreira, mediante ascensão e/ou promoção, de
acordo com as normas estabelecidas neste Plano.

CAPÍTULO II

DA CARREIRA DO PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO E DE APOIO

SEÇÃO I
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DA ESTRUTURA DOS CARGOS, NÍVEIS E FUNÇÕES

Art. 5º. O Plano de Carreira está estruturado por cargos, níveis e funções, de
acordo com a estrutura organizacional da SOECO.
Art. 6º. Os cargos representam a linha da atividade funcional, de acordo com a
respectiva natureza, grau de responsabilidade e complexidade, estando assim
classificado:
1 – Auxiliares de limpeza e serviços gerais;
2 – Auxiliares de manutenção, segurança e motorista;
3 – Auxiliares administrativos;
4 – Assistente administrativos;
5 – Técnicos administrativos;
6 – Especialistas administrativos;
7 – Supervisores administrativos.

Art. 7º. O Plano de Carreira do Pessoal Técnico Administrativo e de Apoio da
SOECO é constituído por categorias funcionais e as referências do Quadro de
Carreira do Corpo Técnico-Administrativo são as seguintes:
I – Nível Superior: compreendendo os empregos permanentes a que sejam
inerentes as atividades técnicas e as administrativas, para cujo exercício será
exigido formação superior ou registro em Conselho Profissional competente;
II – Nível Médio: compreendendo os empregos permanentes a que sejam
inerentes as atividades técnicas e as administrativas, para cujo exercício é exigida
formação de Ensino Médio; e
III – Nível de Apoio: compreendendo os empregos permanentes a que sejam
inerentes as atividades de apoio operacional, especializado ou não, que requeiram
escolaridade de ensino fundamental ou experiência comprovada ou ainda
conhecimento específico.
Art. 8º. As funções estão organizadas através de identificação pela natureza,
grau de responsabilidade e complexidade, conforme caracterização dos cargos,
sendo as seguintes:

108

1 – Auxiliares de limpeza e serviços gerais: são aqueles que têm como
característica, elevado grau de rotina e pouca experiência, executando atividades
operacionais padronizadas;
2 – Auxiliares de manutenção, segurança e motorista: são aqueles que têm
como característica, regular grau de rotina e experiência profissional, executando um
conjunto de atividades padronizadas e rotineiras, exigindo conhecimento para a
execução de suas tarefas, apresentando relativa complexidade;
3 – Axuliares administrativos: são aqueles que têm como caracteristica, regular
grau de rotina e experiência profissional, executando um conjunto de atividades
padronizadas e rotineiras, exigindo elevado grau de responsabilidade e organização;
4 – Assistente administrativos: são aqueles que têm como caracteristica, grau
regular de conhecimento técnico e específico na área, executando um conjunto de
atividades

padronizadas

que

exigem

conceitos

administrativos,

senso

de

organização e capacidade de solução de problemas;
5 – Técnicos administrativos: são aqueles que têm como caracteristica, grau
elevado de conhecimentos técnicos na área de atuação, executando um conjunto de
atividades padronizadas e semi-especializadas inerentes ás atividades da função;

6 – Especialistas administrativos: são aqueles que têm como caracteristica,
elevado grau de liderança, relacionamento interpessoal e espírito de equipe,
conhecimentos específicos na área de atuação, executando um conjunto de
atividades padronizadas e especializadas inerentes às atividades da função;
7 – Supervisores administrativos: são aqueles que têm como caracteristica,
elevado grau de liderança, relacionamento interpessoal e espírito de equipe, com
elevada capacitação técnica e especializada, com conhecimentos teóricos e práticos
inerentes ás atividades da função;

SEÇÃO II

DA ADMISSÃO
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Art.9º. A admissão dos funcionários é feita pela Mantenedora, conforme
indicação do responsável do setor, onde o funcionário estará lotado com aprovação
da Direção da mantida, mediante recrutamento e seleção aberto ao público.
Art. 10. É requisito mínimo para ingresso à categoria de Nível de Apoio o
certificado de conclusão do Ensino Fundamental, ou, conforme a atividade a ser
desenvolvida, experiência comprovada e/ou conhecimento específico.
Art. 11. É requisito mínimo para ingresso ou promoção à categoria de Nível
Médio o certificado de conclusão do Ensino Médio.
Art. 12. É requisito mínimo para ingresso ou promoção à categoria de Nível
Superior o certificado de Curso de Graduação nos moldes da legislação vigente e,
conforme a atividade a ser desenvolvida, o registro em Conselho Profissional
competente.
Art. 13. A promoção para categorias em níveis mais altos ou ascensão no
sistema de referência, dependerá do atendimento ao requisito exigido para cada
caso e da solicitação do funcionário à Diretoria da Mantida, além da análise das
avaliações da atuação.

SEÇÃO III

DO EXERCÍCIO
Art. 14. O exercício é o desempenho no cargo, da função desempenhada pelo
ocupante em atividades administrativas e de apoio na instituição, após a contratação
pela mantenedora.

SEÇÃO IV

DA PROGRESSÃO

Art. 15. A progressão é o ato pelo qual o funcionário tem acesso ao nível e/ou
cargo superior, e ocorre por ascensão e promoção, observados os objetivos
estabelecidos neste Plano.
§1º. – A ascensão por mérito consiste na progressão funcional para nível
superior, no mesmo cargo, condicionada a avaliação de desempenho do funcionário,
ocorrendo nos últimos quatro anos.
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§2º. – A ascensão por antiguidade consiste na progressão funcional para o
nível imediatamente superior, no mesmo cargo, ocorrendo por tempo de serviço a
cada oito anos ininterruptos no exercício da função.
§3º. – A ascensão por qualificação profissional consiste na progressão
funcional tanto por mérito ou por antiguidade aos profissionais que se qualificarem
dentro da sua área de atuação em nível superior lato sensu ou stricto sensu.
§4º. – A promoção consiste na progressão funcional por seleção interna ou por
enquadramento em cargo superior.
§5º. – A promoção é condicionada a existência de vaga e a avaliação de
potencial e desempenho do funcionário.
§6º. – A partir da ascensão por mérito ou antiguidade inicia-se nova contagem
de tempo e pontos.

SEÇÃO V

DA AVALIAÇÃO DE POTENCIAL E DE DESEMPENHO

Art. 16. O funcionário é avaliado no potencial e desempenho de suas funções
em avaliação consolidada anualmente.
Art. 17. As avaliações de potencial e de desempenho têm por objetivo, avaliar o
potencial de desenvolvimento e o desempenho profissional.
Parágrafo único: Os principais norteadores das avaliações de potencial e de
desempenho são transparência, imparcialidade e profissionalismo.

SEÇÃO VI

DO REGIME DE TRABALHO

Art. 18. O regime de trabalho do pessoal técnico administrativo e de apoio
obedece o Regimento da SOECO, respeitadas a CLT e demais normas pertinentes
e o contrato de trabalho.

SEÇÃO VII
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DOS DEVERES, DIREITOS E RESPONSABILIDADES

Art. 19. Os demais deveres, direitos e responsabilidades, incluindo o regime
disciplinar do pessoal técnico administrativo e de apoio da SOECO, estão
capitulados na legislação trabalhista em vigor, no Regimento Geral da IES e são
aplicados nos casos que couberem em consonância com o presente Plano de
Carreira.

SEÇÃO VIII

DA REMUNERAÇÃO

Art. 20. Os funcionários integrantes de Carreira do Corpo TécnicoAdministrativo da Instituição têm remuneração definida pela política salarial da
Mantenedora, aprovada e atualizada periodicamente, de acordo com a legislação.
Parágrafo único: A remuneração das funções de chefia, assessoramento e
assistência são fixadas pela Mantenedora.
Art. 21. O funcionário a quem for concedida licença remunerada, bolsa ou
qualquer outra ajuda financeira para estudo, obriga-se a servir a mantida após seu
regresso ou término do benefício, nos termos fixados no respectivo contrato.
Art. 22. A contratação e dispensa de funcionários, segundo a tramitação
prevista no Regimento da mantida, é feita nos termos da legislação trabalhista em
vigor, atendida a legislação de ensino.

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 23. O presente Plano de Carreira é aplicável a todos os técnicos
administrativos e de apoio da SOECO, a partir do inicio de sua vigência.
Art. 24. A SOECO, ouvida a direção da mantida, regulamentará assuntos
relacionada ao Plano de Carreira do Corpo Técnico-Administrativo, respeitada a
legislação trabalhista.
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Art. 25. A alteração do presente Plano de Carreira do Pessoal Técnico
Administrativo e de Apoio da SOECO, no seu todo ou em parte, somente pode ser
efetuada com a aprovação final do Conselho Diretivo da IES.
Parágrafo único - Os casos omissos ou excepcionais serão resolvidos pela
Direção da SOECO.
Art. 26. Este Plano de Carreira entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

7.3.2 Regime de Trabalho
Os funcionários técnico-administrativos serão contratados sob regime de
trabalho definido na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT ou Contrato.
Qualquer alteração na jornada de trabalho deve atender ao interesse específico
da Instituição.
Em caráter de justificada excepcionalidade será admitida alteração na jornada
de trabalho para atender conveniência do funcionário e/ou Instituição.

7.3.3 Expansão do Corpo Técnico-Administrativo
Corpo Técnico/ Administrativo existente:
Titulação

Regime de trabalho

2013

2014

2015

Ensino Fundamental

44h semanais

02

02

01

Ensino Médio

44h semanais

03

05

04

Graduação

44h semanais

05

05

07

Especialista

44h semanais

03

01

01

Mestre

44h semanais

00

00

00

Doutor

44h semanais

00

00

00

Total:

44h semanais

13

13

13

2016

2017
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Cronograma de expansão do corpo técnico/administrativo, considerando
o período de vigência do PDI:
Titulação

Regime de trabalho

2013

2014

2015

2016

2017

Ensino Fundamental 44h semanais

02

02

01

01

01

Ensino Médio

44h semanais

03

05

04

04

04

Graduação

44h semanais

05

05

07

08

09

Especialista

44h semanais

03

01

01

02

03

Mestre

44h semanais

00

00

00

00

00

Doutor

44h semanais

00

00

00

00

00

Total:

44h semanais

13

13

13

00

00

8 POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES

8.1 CORPO DISCENTE

8.1.1 Formas de Acesso
• PROCESSO SELETIVO – é o principal meio de ingressar nos cursos de
graduação da FACHASUL e conta com uma avaliação de redação com o tema
estabelecido pela instituição.
• DIPLOMADO – O ingresso como Diplomado é destinado ao candidato que já
possua diploma de um curso superior, devidamente reconhecido, e deseja ingressar
em um novo curso de graduação, sem necessidade de novo vestibular. O candidato
deverá comprovar através de documentação específica que possui diploma de nível
superior para a realização de análise curricular.
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• TRANSFERÊNCIA

OBRIGATÓRIA

–

Ocorre

em

qualquer

época,

independente da existência de vaga, destina-se a servidor Público Federal, Civil ou
Militar estudante, ou seu dependente, se requerida em razão de comprovação de
remoção ou transferência de ofício acarretada por mudança de domicílio.
• ALUNO ESPECIAL – O ingresso como Aluno Especial é destinado a quem
busca a complementação ou atualização de conhecimentos sem visar à obtenção de
grau acadêmico ou habilitação profissional. A matrícula é feita em disciplinas
isoladas. Aluno Especial pode cursar até 04 disciplinas por semestre, limitado a um
máximo de 04 semestres letivos. O vínculo fica restrito à(s) disciplina(s) cursada(s),
e não ao curso, caracterizando-se como aluno desvinculado do curso. Os encargos
financeiros ficam reduzidos aos valores das disciplinas cursadas e o possível crédito
obtido pode ser validado regular. O interessado deve ter concluído o Ensino Médio
ou equivalente ou ser portador de diploma de Curso Superior. O aluno regularmente
matriculado na FACHASUL, com matrícula trancada ou na condição de desistente,
não pode solicitar ingresso com Aluno Especial.
• BOLSA PROUNI – São vagas destinadas aos acadêmicos classificados no
Programa Universidade para Todos – PROUNI que tenham cumpridos os critérios de
seleção do programa e da IES.
• BOLSA FIES – São vagas destinadas aos alunos selecionados pelo Fundo
de Financiamento Estudantil – FIES. Os contemplados com a bolsa devem cumprir
com as exigências e prazos estabelecidos pelo programa de financiamento e IES.
• BOLSA EDUCA MAIS BRASIL – São vagas destinadas aos acadêmicos
classificados no programa de inclusão educacional, o qual subsidia bolsas de estudo
de até 70%.
• BOLSA IEL de ESTÁGIO – São vagas destinadas aos acadêmicos
classificados para a realização de estágio, com auxílio de bolsa de 70% do valor da
mensalidade.
• PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE – São vagas aos acadêmicos
selecionados no programa do Governo Estadual, com auxílio de até 70% do valor da
mensalidade.
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• REINGRESSO – O reingresso é destinado a alunos da FACHASUL que estão
em situação de desistentes ou que realizaram cancelamento de matrícula, e
desejam retomar seus estudos. Não se aplica a alunos com matrículas trancadas. O
reingresso deve ser solicitado primeiramente para o mesmo curso onde houve a
desistência, desde que haja existência de vaga.

8.2 PROGRAMAS DE APOIO PEDAGÓGICO E FINANCEIRO

8.2.1 Programas de Apoio Pedagógico
• Monitoria: favorece uma melhor formação acadêmica, intensificando a sua
participação em projetos de ensino e extensão conduzidos por docentes. A seleção
ocorre no início de cada semestre de acordo com o estabelecido no regimento geral
da IES.
• Atendimento individual ao aluno: Considera a necessidade discente,
procurando conciliar um processo, junto ao corpo docente e/ou à IES, para efetivar a
minimização dos problemas.

De acordo com o Regimento Geral da Instituição:

TÍTULO I

DOS FINS E OBJETIVOS DA FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE
CHAPADÃO DO SUL
CAPÍTULO I
DA FACHASUL
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Art. 1º - A FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE CHAPADÃO DO SUL –
FACHASUL, com sede na cidade de Chapadão do Sul, Estado de Mato Grosso do
Sul, criada e mantida pela SOCIEDADE EDUCACIONAL DO CENTRO-OESTE
(SOECO) - entidade civil de fins ideais sem finalidade lucrativa, com sede e foro na
mesma cidade da mantida - é um estabelecimento isolado de ensino superior de
caráter técnico, educativo e cultural, sendo regida pela legislação federal de ensino
superior, pelo Estatuto Social da entidade mantenedora e por este Regimento.
Art. 2º - A FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE CHAPADÃO DO SUL –
FACHASUL atua no município de Chapadão do Sul, atendendo os municípios de
Chapadão do Céu/GO, Paraíso das Águas/MS e Costa Rica/MS, em um raio de 60
km.

CAPÍTULO II
DAS FINALIDADES E OBJETIVOS DA FACHASUL

Art. 3º - A FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE CHAPADÃO DO SUL –
FACHASUL tem por finalidade formar profissionais qualificados, conscientes,
capacitados e habilitados para o pleno desempenho de atividades profissionais e
comunitárias, sob a forma de cursos, serviços e atividades de ensino,
pesquisa/inciação científica e extensão.
Parágrafo único – Para a consecução da finalidade a FACHASUL se
empenhará no desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa/inciação
científica e extensão, e mediante o intercâmbio didático-científico e cultural no
sentido de cooperar com as instituições científicas, culturais, educacionais e de
fiscalização do exercício profissional, bem como outras instituições e organismos da
sociedade.
Art. 4º - A FACHASUL tem por objetivos específicos:
I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do
pensamento reflexivo;
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II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a
inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da
sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua;
III - incentivar o trabalho de pesquisa/inciação científica e investigação
científica, visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e
difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do
meio em que vive;
IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos
que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino,
de publicações ou de outras formas de comunicação;
V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e
possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão
sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de
cada geração;
VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular
os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e
estabelecer com esta uma relação de reciprocidade;
VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à
difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da
pesquisa/inciação científica científica e tecnológica geradas na instituição.
VIII - Participar da preservação dos recursos naturais do meio ambiente,
especialmente das regiões do Cerrado e do Pantanal.

TÍTULO II
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
CAPÍTULO I
DOS ÓRGÃOS

Art. 5º – Compõe-se a estrutura organizacional da FACHASUL:
§ 1º - Órgãos da Administração Superior:
I - Conselho Diretor – CONDIR;
II - Diretoria Geral;
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III - Conselho de Ensino, pesquisa/inciação científica e Extensão – COEPE;
IV - Núcleo Docente Estruturante – NDE;
V - Comissão Própria de Avaliação – CPA.

§ 2º - Órgãos da Administração Básica:
I - Colegiado de Curso;
II – Coordenação Pedagógica;
III – Coordenação de Cursos.

§ 3º - Órgãos de apoio complementares / suplementares:
I - Secretaria Acadêmica;
II - Tesouraria;
III - Biblioteca;
IV - Centro de Apoio Educacional e Psicopedagógico ao Estudante – CAEPE;
V – Núcleo de Trabalho de Conclusão de Curso – NTCC.
Parágrafo único. Na medida das necessidades ditadas pela expansão da
Faculdade de Administração de Chapadão do Sul, poderão ser criados, com
aprovação do CONDIR, novos órgãos internos os quais serão regidos por
regulamento próprio.

CAPÍTULO II
DO FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS
SEÇÃO I
DO CONSELHO DIRETOR - CONDIR

Art. 6º – O Conselho Diretor - CONDIR, órgão máximo da Administração
Superior, de natureza normativa, deliberativa, consultiva e recursal da FACHASUL, é
constituído:
I – pela Direção Geral, que o preside;
II – pelos Coordenadores de Curso;
III- pelo Coordenador de Apoio Pedagógico;
IV- pelos professores em exercício;
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V - por 01 (um) representante do corpo discente, indicado pelo órgão de
representação estudantil, com mandato de 01 (um) ano.
VI - por 01 (um) representante da comunidade civil, escolhido pelo CONDIR,
com mandato de 01 (um) ano;
VII – por 01 (um) representante da Mantenedora;

§ 1º - A eleição do dirigente da IES é realizada a cada dois anos, com a
participação dos conselhos diretivos.
§ 2º Os representantes docentes são escolhidos pelos seus pares, com
mandato de dois anos e direito a recondução.
§ 3º - O representante discente é escolhido pelos seus pares, sob a
coordenação da entidade estudantil, com mandato de um ano e direito a
recondução.
§ 4º - O representante da entidade mantenedora é por ela indicado, com
mandato de dois anos e direito a recondução.
§ 5º - As representações não podem ser ocupadas, concomitante, pela mesma
pessoa.
§ 6º - Os membros do CONDIR/FACHASUL têm direito a voz e voto, enquanto
o Presidente tem direito ao voto de qualidade para efeito de desempate.

Art. 7º – O Conselho Diretor reúne-se, ordinariamente 02 (duas) vezes por ano,
ou extraordinariamente, por convocação de seu Presidente.
Art. 8º – Compete ao Conselho Diretor - CONDIR:
I - definir diretrizes didático-científicas e administrativas da FACHASUL;
II - deliberar em matéria de planejamento, supervisão e avaliação das funções
de ensino, pesquisa/inciação científica e extensão e de atividades de gestão e de
apoio técnico administrativo;
III - deliberar, no âmbito de sua competência, sobre este regimento, suas
alterações e emendas, interpretá-lo e decidir sobre os casos omissos;
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IV - deliberar sobre os assuntos, representações ou recursos que lhe sejam
encaminhados pela Direção Geral;
V - deliberar, no âmbito de sua competência, sobre a criação, a expansão ou
extinção de cursos sequenciais, de cursos de graduação, de pós-graduação ou de
extensão;
VI - aprovar os currículos e as normas de organização e funcionamento dos
cursos sequenciais, dos cursos de graduação e de pós-graduação;
VII - aprovar as normas dos processos seletivos de ingresso nos cursos
superiores da Faculdade de Administração de Chapadão do Sul;
VIII - aprovar os planos de carreira do pessoal docente e do pessoal técnico
administrativo;
IX - aprovar as normas para contratação de pessoal docente;
X - aprovar o Plano de Desenvolvimento Institucional- PDI e os projetos
pedagógicos dos cursos de graduação e dos programas de educação superior;
XI - regulamentar as atividades de todos os setores da Faculdade de
Administração de Chapadão do Sul- FACHASUL;
XII - decidir sobre a concessão de dignidades acadêmicas;
XIII - apreciar o relatório anual e a proposta de programação para o exercício
seguinte da Direção da FACHASUL;
XIV - aprovar medidas que visem ao aperfeiçoamento e desenvolvimento das
atividades da Faculdade de Administração de Chapadão do Sul - FACHASUL;
XV - deliberar, em grau de recurso, sobre matéria referente à vida acadêmica
dos alunos e aos pedidos de matrícula, trancamento, cancelamento, transferência,
aproveitamento de estudos e outros que lhe forem encaminhados pela Direção
Geral;
XVI - aprovar o calendário acadêmico de cada período letivo;
XVII - aprovar o regimento da Faculdade de Administração de Chapadão do
Sul - FACHASUL com seus anexos e suas alterações, encaminhando-o à
mantenedora para que esta o submeta ao Ministério de Educação, na forma da
legislação vigente;
XVIII - exercer as demais atribuições que lhe são atribuídas em lei e neste
regimento.
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SEÇÃO II
DA DIRETORIA GERAL

Art. 9º - Diretoria Geral é o órgão da Administração Superior, responsável pelo
planejamento, supervisão, execução, fiscalização e avaliação das atividades
acadêmicas da Faculdade de Administração de Chapadão do Sul.
Art. 10º - A Direção Geral é designada pela entidade mantenedora para um
mandato de quatro anos, podendo haver recondução.
Art. 11º – A Direção Geral da Faculdade de Administração de Chapadão do
Sul responde por todos os atos administrativos e suas implicações legais e fiscais.
§ 1º- A Direção Geral deverá delegar competências nos períodos temporários
de suas ausências ou impedimentos.
§ 2º- A Direção Geral poderá, ouvido a Mantenedora, propor ao CONDIR a
criação de assessorias especiais para auxiliá-lo na gestão acadêmica e
administrativa da Faculdade de Administração de Chapadão do Sul.
Art. 12º - São atribuições da Direção Geral:
I - promover, em conjunto com os Coordenadores de Curso, a integração, o
planejamento e a harmonização na execução das atividades da FACHASUL;
II - representar oficialmente a Faculdade de Administração de Chapadão do
Sul, interna e externamente, no âmbito de suas atribuições;
III - zelar pela observância da legislação do ensino, deste regimento e das
normas complementares emanadas do órgão colegiado superior da FACHASUL;
IV - convocar e presidir as reuniões do CONDIR, com direito a voz e voto,
incluído o de qualidade;
V - designar e dar posse aos membros dos órgãos da administração básica e
órgão de apoio complementar;
VI - manifestar-se sobre propostas de criação, incorporação, transformação e
fechamento de cursos, habilitações de graduações de cursos sequenciais e de pósgraduação;
VII - praticar todos os atos administrativos e jurídicos necessários à
administração da Instituição;
VIII - oportunizar constante organização do corpo docente e do pessoal técnico
administrativo;
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IX - supervisionar os trabalhos da secretaria acadêmica, tesouraria, biblioteca,
órgãos de apoio;
X - assinar, juntamente com a secretaria acadêmica, toda a documentação com
relação à vida escolar dos alunos da Faculdade de Administração de Chapadão do
Sul;
XI - assinar convênios e/ou receber quaisquer recursos financeiros destinados
à Faculdade;
XII - admitir e demitir integrantes do corpo docente e técnico-administrativo;
XIII - conceder abatimentos ou gratuidades nas mensalidades;
XIV - exercer a presidência do CONDIR.

SEÇÃO III
DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA/INICIAÇÃO CIENTÍFICA E
EXTENSÃO

Art. 13º - O Conselho de Ensino, pesquisa/inciação científica e Extensão
(COEPE), órgão normativo, deliberativo e consultivo sobre as diretrizes e normas de
funcionamento da Faculdade de Administração de Chapadão do Sul - FACHASUL e
de assessoramento do Diretor Geral, de forma a assegurar a participação da
comunidade acadêmica no aperfeiçoamento do ensino, pesquisa/inciação científica
e extensão.
Parágrafo Único. São membros do COEPE:
- o Diretor Geral, seu Presidente;
- os Coordenadores de Cursos;
- a Coordenadoria de Apoio Pedagógico;
- um representante do Corpo Docente;
- um representante do Corpo Discente, indicado pelo órgão de representação
estudantil da FACHASUL.

Art. 14º - Compete ao COEPE:
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I - potencializar e ampliar os patamares de qualidade das ações de extensão,
projetando-as para a sociedade e contribuindo para o alcance da missão da
instituição;
II - fomentar programas e projetos de extensão que contribuam para o
fortalecimento da educação superior;
III - estimular o desenvolvimento social e o espírito crítico dos estudantes, bem
como a atuação profissional pautada na cidadania;
IV - propiciar a democratização e difusão do conhecimento acadêmico;
V - fomentar o estreitamento dos vínculos entre as instituições de ensino
superior e as comunidades populares do entorno;
VI - fixar normas de ensino, pesquisa/inciação científica e extensão; e
VII - exercer as demais atribuições que, por natureza, lhe estejam afetas.

SEÇÃO IV
NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE

Art. 15º - O Núcleo Docente Estruturante – NDE é um órgão consultivo,
composto por um grupo de docentes designados pela Direção da Instituição, com a
finalidade de desenvolver e manter a qualidade e execução dos Projetos
Pedagógicos dos cursos oferecidos pela FACHASUL.
Art. 16º - Um mesmo NDE pode atender aos dois cursos oferecidos pela
FACHASUL, na medida em que os conhecimentos e habilidades sejam de natureza
comum, de forma a garantir um padrão unificado de qualidade nos serviços didáticos
pedagógicos oferecidos a comunidade acadêmica.
Art. 17º - São atribuições do Núcleo Docente Estruturante:
I - Atualizar e implementar os Projetos Pedagógicos dos cursos, de forma a
garantir os objetivos propostos e expressando os compromissos assumidos em
relação ao ensino e extensão;
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II - Promover a articulação das diretrizes curriculares estabelecidas nos
projetos pedagógicos dos cursos, considerando as diretrizes nacionais, a demanda
de mercado, as pautas do ENADE e o perfil dos egressos;
III - Analisar e avaliar os Planos de Ensino de cada disciplina, para que estejam
em consonância com as diretrizes curriculares estabelecidas no Projeto Pedagógico,
e o modelo padrão proposta pela Instituição;
IV - Orientar e manter atualizados os docentes, através de sugestões de leitura
estudos dirigidos, novas metodologias dentre outros;
V - Supervisionar e assegurar os processos e resultados das Avaliações de
Aprendizagem das disciplinas em sua área de abrangência;
VI - Promover a integração horizontal e vertical das disciplinas, respeitando os
eixos estabelecidos pelo projeto pedagógico dos cursos.
VII- Acompanhar as atividades do corpo docente, recomendando ao Colegiado
de Curso a indicação ou substituição de docentes, quando necessário;
VIII - Emitir relatórios dirigidos à Direção Pedagógica da Instituição.
Art. 18º - O NDE será constituído por:
- O Coordenador de curso, como seu Presidente;
- Pelo menos 30% (trinta por cento) do corpo docente do curso;
Parágrafo único: A indicação dos representantes docentes será feita pelo
Colegiado de Curso para um mandato de dois anos, com direito a recondução.
Art. 19º - Compete ao Presidente do Núcleo:
I - Convocar e presidir as reuniões, com direito a voto, inclusive o de qualidade;
II - Representar o NDE junto aos órgãos da instituição;
III - Encaminhar as deliberações do Núcleo;
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IV - Designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida pelo
Núcleo e um representante do corpo docente para secretariar e lavrar as atas;
Art. 20º - O Núcleo reunir-se-á, ordinariamente, por convocação de iniciativa do
seu Presidente, 02 (duas) vezes por semestre e, extraordinariamente sempre que
convocados pelo Presidente ou pela maioria de seus membros titulares.
Parágrafo único: As decisões do Núcleo serão tomadas por maioria simples de
votos, com base no número de presentes.
Art. 21º - A pauta dos trabalhos da reunião deve constar dos seguintes
elementos:
I – leitura e aprovação da Ata da sessão anterior;
II – expediente;
III – ordem do dia;
IV – outros assuntos de interesse geral.
§ 1º – Podem ser incluídos no Expediente, assuntos de urgência, que não
constem da ordem do dia, se encaminhados por qualquer um dos seus membros e
aprovados pelo plenário.
§ 2º - As atas do NDE são lavradas, de forma circunstanciada que, depois de
lida e aprovada, é assinada pelos membros presentes na reunião.

SEÇÃO V
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO

Art. 22º - A CPA-FACHASUL tem por finalidade elaborar e desenvolver junto à
comunidade acadêmica, à administração e aos conselhos superiores, uma proposta
de auto-avaliação institucional, além de coordenar e articular os processos da auto-
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avaliação, dentro dos princípios e diretrizes do Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior – SINAES.
Art. 23º - São objetivos da CPA-FACHASUL:
I. Conduzir os processos de avaliação internos da Instituição;
II. Sistematizar e prestar informações solicitadas pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais – INEP;
III. Coordenar o processo de diagnóstico dos principais problemas enfrentados
pela instituição, detectados através da realização da avaliação institucional (estes
tornam-se insumos para o Planejamento Estratégico da FACHASUL);
VI. Acompanhar a evolução do tema Avaliação do Ensino Superior junto ao
MEC, no sentido de manter a instituição atualizada sobre esta discussão.
Art. 24º - Compõem a CPA-FACHASUL representantes das categorias
Docente, Técnico-administrativa e Discente da FACHASUL, além de integrantes da
sociedade civil organizada.
Art. 25º - A CPA - FACHASUL é constituída por 09 (nove) integrantes, dos
quais:
I - 03 (três) representantes do corpo Docente, sendo um o Coordenador desta
Comissão;
II - 02 (dois) representantes do corpo Técnico-administrativo,
III - 02 (dois) representantes do corpo Discente;
IV - 02 (dois) representantes da Sociedade Civil Organizada.
§ 1º - O Coordenador da CPA – FACHASUL é indicado pelo Diretor, através de
Resolução.
§ 2º - Os representantes docentes, técnico-administrativos e da sociedade civil
são indicados pelo Coordenador, sendo designados através de Resolução;
§3º - Os representantes discentes são indicados através de assembléias gerais
realizadas anualmente na IES por aclamação de votos; sendo designados através
de Resolução.
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§ 4º - O mandato dos representantes das categorias Docente, Técnicoadministrativo e da Sociedade Civil Organizada será de 02 (dois) anos, podendo ser
renovado por igual período.
§ 5º - Os representantes da categoria Discente terão um mandato de 01 (um)
ano, renovável por igual período.
Art. 26º - O mandato do membro da CPA - FACHASUL poderá ser objeto de
renúncia, interrupção ou perda.
§ 1º - A renúncia, que deverá ser motivada, será encaminhada pelo interessado
ao Diretor, que antes de aceitá-la, a submeterá à apreciação e deliberação da CPA
- FACHASUL, na hipótese de se tratar de membro da comunidade acadêmica.
§ 2º - Ao membro da CPA - FACHASUL poderá ser concedida licença pelo
prazo máximo de 03(três) meses, mediante a deliberação da plenária da Comissão.
§ 3º - Perderá mandato o membro da CPA - FACHASUL que praticar ato
incompatível com o decoro da Instituição ou a sua inassiduidade habitual,
caracterizada pela ausência injustificada a mais de 04 (quatro) reuniões
consecutivas, ou a 06 (seis) intercaladas por ano.
§ 4º - A perda do mandato será declarada pelo voto da maioria absoluta da
plenária da CPA - FACHASUL, e submetida à homologação do Diretor.
Art. 27º - O afastamento por período superior a 03 (três) meses acarretará a
substituição do membro representante das categorias Docente ou Técnicoadministrativo.
Art. 28º - A conclusão do curso ou afastamento por período superior a 03 (três)
meses acarretará a substituição do representante da categoria Discente.
Parágrafo Único - Serão abonadas as faltas dos estudantes que, integrando a
CPA - FACHASUL, tenham participado de reuniões realizadas em horários
coincidentes com atividades acadêmicas.
Art. 29º - No planejamento e organização das atividades de auto-avaliação são
atribuições da CPA - FACHASUL:
I - Elaborar o planejamento do processo de auto-avaliação institucional com
efetiva participação da comunidade e compromisso dos dirigentes, definindo

128

objetivos, estratégias, metodologias, recursos necessários e calendários das ações
avaliativas;
II - Promover e coordenar as discussões sobre dimensões, critérios e
indicadores da avaliação interna da Faculdade de Chapadão do Sul - FACHASUL;
III - Sensibilizar e mobilizar a comunidade da Faculdade de Chapadão do Sul FACHASUL, para a participação ativa no processo de avaliação institucional,
realizando encontros, cursos, debates,visitas e dando ampla divulgação da sua
agenda;
IV – Prestar assessoramento aos dirigentes da Faculdade de Chapadão do
Sul-FACHASUL, aos seus Conselhos e à comunidade acadêmica, na condução de
suas ações avaliativas;
V - Analisar os relatórios e avaliar as dinâmicas, procedimentos e mecanismos
de avaliação interna institucional, propondo melhorias quanto à eficiência, eficácia e
efetividade;
VI - Acompanhar os processos de avaliação desenvolvidos pelo Ministério da
Educação, realizando estudos sobre os relatórios avaliativos institucionais;
VII - Participar da formulação de propostas para a melhoria da qualidade e da
relevância social dos seus serviços, em parceria com as Unidades Acadêmicas,
Conselhos e Direção, contribuindo com as análises e recomendações produzidas no
processo de avaliação interna;
VIII - Sistematizar resultados e emitir parecer técnico sobre as dimensões
institucionais da avaliação interna, bem como prestar as informações solicitadas pelo
Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP/MEC;
IX - Submeter à aprovação do Diretor o Parecer Técnico referentes ao período
objeto da avaliação;
X - Elaborar o seu Regimento Interno mantendo-o atualizado de acordo com as
diretrizes gerais que emanarem da Política Nacional de Avaliação da Educação
Superior, submetendo-o à apreciação e homologação da Diretoria.
Art. 30º - A CPA - FACHASUL funcionará no Campus Julio Alves Martins, em
dependência que vier a lhe ser destinada.
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§ 1º - A Administração Superior da Faculdade de Chapadão do Sul –
FACHASUL proporcionará os meios e as condições materiais, além dos recursos
humanos necessários ao pleno funcionamento da CPA - FACHASUL, garantindo
toda a infra-estrutura técnico-administrativa necessária para esse fim.
§ 2º - A CPA - FACHASUL poderá recorrer à Administração Superior para obter
consultoria técnica especializada de outras instituições de educação superior, ou de
outros órgãos ou entidades públicas ou privadas.
Art. 31º - A CPA – FACHASUL reunir-se-á mensalmente, com a presença de
pelo menos metade de seus membros, em sessão ordinária, ou em caráter
extraordinário quando convocada pelo Coordenador ou pela maioria de seus
membros, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas.
§ 1º - As reuniões serão presididas pelo Coordenador da CPA – FACHASUL.
§ 2º - Na falta do Coordenador, a direção dos trabalhos caberá a um dos
membros da representação Docente, escolhido pelos presentes.
§ 3º - A dinâmica de funcionamento das reuniões será definida em reunião por
todos os membros da comissão, bem como o calendário das reuniões ordinárias,
que deverá ser cumprido independentemente de convocação.
§ 4º - Serão lavradas Atas de todas as reuniões que, depois de aprovadas,
poderão ser objeto de divulgação ou consultas.
Art. 32º - As decisões serão tomadas pelo voto da maioria simples dos
presentes, cabendo ao Coordenador, no caso de empate, além do voto simples, o
de qualidade.
Art. 33º - São deveres dos membros da CPA - FACHASUL:
I - comparecer com pontualidade as reuniões;
II - atender às determinações do Coordenador, cumprindo com destreza e
eficiência as tarefas que lhes forem confiadas;
III - estudar todas as etapas do processo de auto-avaliação, emitindo parecer
conclusivo a respeito;
IV - participar efetivamente de todas as etapas do processo de auto-avaliação.
Art. 34º - São direitos dos membros da CPA - FACHASUL:
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I - tomar parte nas reuniões, apresentar propostas, indicações, requerimentos,
emendas e discutir quaisquer assuntos pertinentes aos trabalhos da CPA FACHASUL.
II - examinar quaisquer documentos existentes nos arquivos da Comissão;
III - solicitar, por intermédio da Coordenação, informações de qualquer órgão
da Faculdade de Chapadão do Sul – FACHASUL, sobre o assunto que reputar de
interesse da CPA - FACHASUL, ou necessário aos procedimentos de autoavaliação;
IV - solicitar, por intermédio da Coordenação da Comissão, todo o material e os
subsídios necessários à execução das tarefas sob sua responsabilidade.

SEÇÃO VI
DOS COLEGIADOS DE CURSO

Art. 35º - O colegiado de curso, órgão colegiado da Administração Básica, de
natureza normatiza, consultiva e deliberativa no âmbito do curso, é constituído:
I – pelo Coordenador de Curso, designado pela direção, que o presidirá com
mandato de 03 (três) anos, podendo ser reconduzido;
II – por 03 (três) professores dos cursos, escolhidos pelos seus pares, com
mandato de dois anos e direito a recondução;
III – por 01 (um) representante do corpo discente, indicado pelo Centro
Acadêmico do Curso, com mandato de 01 (um) ano, sem direito à recondução;
IV – por 01 (um) representante da IES, indicado pela Direção Geral.
Art. 36º - São atribuições do Colegiado de Curso:
I - aprovar o projeto pedagógico do curso;
II - deliberar sobre os programas e planos de ensino das disciplinas;
III - distribuir encargos de ensino, pesquisa/inciação científica e extensão entre
os professores lotados no curso,respeitada as especialidades;
IV - emitir parecer sobre os projetos de ensino, pesquisa/inciação científica e
de extensão que lhe forem apresentados, para decisão final do CONDIR;
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V - pronunciar-se, em nível de curso, sobre aproveitamento de estudos,
adaptações de alunos e demais assuntos, quando a coordenação assim entender a
necessidade;
VI - emitir parecer, quando solicitado pela Direção Geral, sobre admissão,
promoção, afastamento e participação em programas de capacitação do pessoal
docente lotado no curso;
VII - aprovar o plano e o calendário de atividades do curso elaborado pelo
Coordenador Pedagógico;
VIII - propor adequações curriculares;
IX - propor diretrizes, normas e estratégias de funcionamento, a fim de atingir
os objetivos do curso;
X - promover avaliação do curso, de acordo com os indicadores de qualidade
exigidos pelo MEC;
XI - deliberar sobre as normas de funcionamento dos laboratórios;
XII - atuar como fiscalizador do desenvolvimento das atividades do curso;
XIII - deliberar sobre as atividades acadêmicas complementares do curso;
XIV - aprovar as normas dos trabalhos de conclusão de curso;
XV - designar os professores que acompanharão as eleições do Centro
Acadêmico;
XVI - exercer as demais competências que lhe tiverem sido previstas em lei e
neste Regimento.
Art. 37º - Aos órgãos colegiados aplicam-se as seguintes normas gerais:
I - os Colegiados funcionam com a presença da maioria absoluta de seus
membros e decidem com maioria simples, salvo nos casos previstos neste
Regimento;
II - o Presidente do Colegiado participa da votação e, no caso de empate, terá
voto de qualidade;
III - o Colegiado reúne-se ordinariamente uma vez a cada mês, de acordo com
o calendário anualmente fixado;
IV - as reuniões de colegiado que não se realizarem em datas pré-fixadas, no
calendário acadêmico, serão convocadas com antecedência mínima de 48 (quarenta
e oito) horas, salvo em caso de urgência, constando da convocação a pauta dos
assuntos;
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V - as reuniões extraordinárias de colegiado são convocadas pelo Presidente
do Colegiado ou através de requerimento da maioria simples dos seus membros;
VI - as reuniões de colegiado caráter solene serão públicas e funcionarão com
qualquer número de participantes;
VII - das reuniões é lavrada ata, que deverá ser lida e assinada na mesma
reunião ou na seguinte;
VIII - é obrigatório, com preferência sobre qualquer outra atividade, o
comparecimento dos membros dos colegiados às reuniões dos colegiados;
IX - nenhum membro do colegiado pode votar em assunto de seu estrito
interesse pessoal, devendo abster-se ou ausentar-se em tais casos;
X - os membros dos colegiados, que acumularem cargos ou funções, terão
direito, apenas, a um voto;
XI - não será admitido o voto por procuração;
XII - as deliberações dos colegiados que importem em alterações de condições
econômico-financeiras ou patrimoniais, ou em gastos não previstos no plano
orçamentário, dependem de prévia aprovação da entidade mantenedora ou da sua
homologação;
Parágrafo único. As decisões dos colegiados podem, conforme a natureza,
assumir a forma de resoluções, deliberações, portarias ou instruções normativas, a
serem baixadas pela Direção Geral e aprovadas pelo CONDIR.
Art. 38º - Das decisões do Colegiado de Curso cabe recurso para o CONDIR,
no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data de publicação do ato recorrido.

SEÇÃO VII
DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

Art. 39º – A Coordenadoria de Apoio Pedagógico de natureza normativa,
consultiva, em matéria de ensino, pesquisa/inciação científica, extensão e pósgraduação.
Art. 40º – A Coordenadoria de Apoio Pedagógico é exercida por um
Coordenador, sendo este designado pela Direção Geral, ouvida a entidade
Mantenedora com mandato de 03 (três) anos, podendo ser reconduzido.
Art. 41º – São atribuições do Coordenador de Apoio Pedagógico:
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I - acompanhar e verificar a documentação dos cursos da IES;
II – participar das reuniões com os Coordenadores de Curso;
III - acompanhar e verificar o trabalho do núcleo de pesquisa/inciação científica,
extensão e pós-graduação;
IV - gerenciar, avaliar os projetos pedagógicos dos cursos;
V - promover a articulação pedagógica entre os cursos.

SEÇÃO VIII
DA COORDENAÇÃO DE CURSOS

Art. 42º - A Coordenadoria de Curso é exercida por um Coordenador de Curso,
designado pela Direção Geral, sendo órgão da Administração Básica, responsável
pelo planejamento, supervisão, coordenação, execução, fiscalização e avaliação das
atividades de ensino, pesquisa/inciação científica e extensão do referido curso.
Parágrafo único. O Coordenador deverá ter titulação compatível com aquela
prevista na legislação e, ouvida a Mantenedora, terá mandato de 03 (três) anos,
podendo ser reconduzido.
Art. 43º - São atribuições do Coordenador de Curso:
I - planejar, superintender e avaliar todas as funções e atividades do curso,
representando-o junto às autoridades e órgãos da Faculdade de Administração de
Chapadão do Sul;
II - zelar pela execução do projeto pedagógico do curso e pelo o atendimento
dos padrões de qualidade fixados pelo MEC;
III - convocar e presidir as reuniões do Colegiado de Curso;
IV - acompanhar a execução das atividades programadas, bem como a
assiduidade dos professores e alunos;
V - apresentar, anualmente, ao Colegiado de Curso e à Direção Geral, relatório
de suas atividades e das de sua coordenadoria e proposta de programação para o
exercício seguinte;
VI - sugerir a contratação ou dispensa do pessoal docente;
VII - encaminhar, ao setor responsável pelo registro e controle acadêmicos, nos
prazos fixados pela Direção Geral, os relatórios e informações sobre avaliação da
aprendizagem e frequência de alunos;
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VIII - contribuir para a avaliação das atividades e programas do curso, assim
como dos alunos e do pessoal docente;
IX - propor ou encaminhar proposta, na forma deste regimento, para a criação
de cursos sequenciais, de pós-graduação, bem como para o desenvolvimento de
projetos de pesquisa/inciação científica e programas de extensão ou eventos
extracurriculares, culturais ou desportivos;
X - decidir sobre aproveitamento de estudos e adaptações de alunos;
XI - incentivar e acompanhar a escolha dos representantes de turmas;
XII - contribuir para o desenvolvimento harmônico de todas as funções do curso
e para o equilíbrio no relacionamento interpessoal de todos os membros da
comunidade acadêmica sob sua supervisão;
XIII - relacionar-se com as organizações da sociedade local e regional, com
vistas à atualização e flexibilização dos cursos e programas dos cursos às condições
socioeconômicas,culturais ou de mercado;
XIV - organizar as informações de sua unidade para o manual do acadêmico,
encaminhando-as à Direção Geral;
XV - selecionar os monitores para as atividades auxiliares de ensino,
pesquisa/inciação científica e extensão e acompanhar o desenvolvimento de suas
atividades;
XVI - exercer o poder disciplinar, na forma deste Regimento;
XVII - elaborar os horários de atividades do curso, com lotação dos
professores;
XVIII - exercer as demais atribuições que lhe tenham sido previstas em lei e
neste Regimento, ou que lhe sejam conferidas ou delegadas pelo CONDIR.
Art. 44º - As coordenações dos cursos sequenciais e de pós-graduação serão
designadas pela Direção Geral.
Art. 45º - Os órgãos de apoio complementares/ suplementares têm
organização estrutura e funcionamento disciplinados em Regulamento próprio pelo
Conselho Diretor – CONDIR.

SEÇÃO IX
DA SECRETARIA
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Art. 46º – A Secretaria Geral é o órgão central de controle do desempenho das
atividades acadêmicas da FACHASUL.
Art. 47º – A Secretaria Geral é dirigida pelo Secretário Geral, profissional
indicado pelo Diretor da FACHASUL.
Art. 48º – As atribuições do Secretário Geral são as seguintes:
I – propor ao CONDIR/FACHASUL normas para os serviços da Secretaria
Geral;
II – organizar, coordenar e dirigir os serviços da Secretaria Geral;
III – expedir certidões, atestados e declarações;
IV – prestar informações que lhe forem solicitadas;
V – lavrar as atas das reuniões do CONDIR/FACHASUL;
VI – encarregar-se das correspondências encaminhadas pelo Diretor
Executivo;
VII – abrir, elaborar e encerrar os termos de colação de grau e outros
pertinentes;
VIII – elaborar e divulgar os editais pertinentes ou por delegação de autoridade;
IX – assinar com o Diretor os diplomas e certificados conferidos pela
FACHASUL;
X – assinar os termos de colação de grau e outros;
XI – reunir os dados e documentos necessários à elaboração do relatório anual
da FACHASUL;
XII – manter em dia os assentamentos dos alunos, professores e pessoal
técnico-administrativo;
XIII – manter sob sua guarda livros, documentos, material e equipamentos da
Secretaria Geral;

SEÇÃO X
DA TESOURARIA
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Art. 49º – A Tesouraria é o órgão central de recebimento de recursos,
referentes às taxas, mensalidades e pela prestação de serviços, e de pagamento de
despesas e encargos praticados pela FACHASUL.
Art. 50º – A Tesouraria é dirigida pelo tesoureiro, profissional indicado pelo
Diretor da FACHASUL.

SEÇÃO XI
DA BIBLIOTECA
Art. 51º – A Biblioteca é o órgão central de controle do acervo bibliográfico com
vistas ao atendimento da comunidade acadêmica da FACHASUL e, também, da
comunidade em geral.
Parágrafo único – O funcionamento da Biblioteca deve obedecer ao seu
regulamento específico, aprovado pelo CONDIR/FACHASUL.
Art. 52º – A Biblioteca é dirigida pelo Bibliotecário, profissional legalmente
habilitado, indicado pelo Diretor da FACHASUL.

SEÇÃO XIII
DA REPRESENTAÇÃO ESTUDANTIL

Art. 53º - O corpo discente tem como órgão de representação o Centro
Acadêmico regido por estatuto próprio, por eles elaborado e aprovado em
assembléia geral, de acordo com a legislação vigente.
§ 1º - O centro acadêmico deverá ser organizados pelos cursos.
§ 2º- Os centros acadêmicos indicarão os representantes discentes nos órgãos
colegiados da Faculdade.

SEÇÃO XII
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NÚCLEO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Art. 54º - O Núcleo de Trabalho de Conclusão de Curso - NTCC tem por
finalidade normatizar as atividades relacionadas aos Trabalhos de Conclusão de
Curso nas suas diferentes

versões,

quais

sejam:

monografias ou

artigos

científicos dos Cursos de Graduação presenciais da Faculdade de Chapadão do
Sul.
Art. 55º - Compete ao Núcleo de Trabalho de Conclusão de Curso:

I – proporcionar, com o auxílio de professores orientadores, orientação
metodológica e acompanhamento aos estudantes matriculados nas disciplinas
específicas de cada curso.
II – convocar, sempre

que

necessário,

reuniões

com

os

professores

orientadores e estudantes matriculados nas disciplinas acima descritas;
III – elaborar, semestralmente, o calendário das atividades relativas aos
Trabalhos de Conclusão de Curso, que deverá ser publicado em até 10 (dez) dias
contados do início do semestre letivo;
IV – elaborar e encaminhar aos professores orientadores os instrumentos
relativos à atividade de orientação, atinentes aos Trabalhos de Conclusão de
Curso;
V – divulgar, mediante aviso afixado em local público, as bancas
examinadoras dos Trabalhos de Conclusão de Curso, com composição, local e
data das sessões públicas de defesa;
VI – acompanhar comissão especial de sindicância para casos de fraude nos
Trabalhos de Conclusão de Curso;
VII – tomar, no âmbito de sua competência, todas as demais medidas
necessárias ao efetivo cumprimento do NTCC.

TÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA
CAPÍTULO I
DOS CURSOS E PROGRAMAS OFERECIDOS
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Art. 56º - A Faculdade de Administração de Chapadão do Sul - FACHASUL
poderá ministrar os seguintes cursos e programas de educação presencial e à
distância, conforme legislação pertinente:
I - cursos sequenciais, por campo de saber, de diferentes níveis de
abrangência, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos por
esta instituição de ensino;
II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio
ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo;
III - de pós-graduação, compreendendo programas de especialização,
aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em cursos de
graduação e que atendam as exigências das instituições de ensino;
IV - de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos
estabelecidos em cada caso por esta instituição de ensino.
Parágrafo único. A pesquisa/inciação científica, extensão e pós-graduação
serão normatizadas por regulamento próprio.
Art. 57º - O currículo dos cursos de graduação é estabelecido pela Faculdade
de Administração de Chapadão do Sul, a partir das diretrizes curriculares nacionais,
fixadas pelo Órgão Federal competente.
Parágrafo único. A duração de hora/aula será de acordo com a legislação em
vigor.
Art. 58º - A conclusão dos cursos oferecidos deverão ser obtidos pelo discente
dentro do prazo máximo estabelecido no projeto de cada curso.
§ 1º- Caso o discente não consiga concluir o curso dentro do prazo a que alude
o parágrafo anterior, será previamente submetido a processo de jubilamento,
podendo também entrar com pedido de prorrogação de prazo.
§ 2º - No caso de aluno portador de deficiência (as) ou afecções congênitas
que importem limitações da sua capacidade de aprendizagem e nos casos de força
maior, assim julgado por Comissão designada para esse fim pela Direção Geral,
poderão ser dilatados até o limite de 50% (cinquenta) por cento, os prazos referidos
no “caput”deste artigo.
Art. 59º - Os Planos de Ensino das disciplinas dos currículos, respeitadas as
especificidades do regime semestral, deverão conter no mínimo:
I - objetivo geral da disciplina;
II - a carga horária em aulas teóricas e/ou práticas;
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III – ementa;
IV - conteúdos programáticos;
V - os procedimentos metodológicos;
VI - a forma e o número de avaliações;
VII - recursos didáticos;
VIII - as referências bibliográficas.
Parágrafo único. No início de cada período letivo é obrigatória à divulgação do
Plano de Ensino e a referência bibliográfica aos alunos matriculados na disciplina.
Art. 60º - Os conteúdos programáticos das disciplinas deverão ser revistos
periodicamente e, alterados quando necessário, para acompanhar a evolução
científica e tecnológica do mundo atual.
Art. 61º - As alterações dos ementários e/ou dos currículos serão propostas
pelos Coordenadores de Curso, membros do Núcleo Docente Estruturante, e sua
implantação dependerão de aprovação e homologação do Colegiado de Curso.
Parágrafo único. As alterações a que se refere o “caput” deste artigo, só
entrarão em vigor no período letivo seguinte ao da aprovação e publicação em Diário
Oficial da União.

SEÇÃO I
DO PROCESSO SELETIVO

Art. 62º - A admissão aos cursos superiores far-se-á mediante processo
seletivo nas épocas previstas no Calendário Escolar ou em outras para cursos
superiores não regulares.
§ 1º - O processo seletivo previsto no “caput” deste artigo será realizado em até
02 (dois) dias.
§ 2º- O planejamento, execução, divulgação, formatação das provas, seleção
dos conteúdos e critérios de classificação do processo seletivo para os cursos
superiores ficará a cargo da Comissão de Vestibular proposta pela Direção Geral da
Faculdade de Administração de Chapadão do Sul - FACHASUL.
§ 3º- Os critérios e normas de seleção e admissão de estudantes levarão em
conta os efeitos dos critérios sobre a orientação do ensino médio, articulando-se
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com os órgãos normativos dos sistemas de ensino, conforme previsto no art. 51 da
Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
§ 4º - As normas do processo seletivo, as datas de execução, os cursos com
respectivas vagas e a documentação necessária serão tornadas públicas através de
Edital próprio.
§ 5º - Os programas de curso e demais componentes curriculares, sua
duração, requisitos, qualificação dos professores, recursos disponíveis e critérios de
avaliação serão tornadas públicas através de meios de comunicação antes do início
de cada período.
§ 6°- Tendo vagas serão aceitos alunos excedentes de vestibulares de outras
IES.
Art. 63º - Quando o número de candidatos classificados aos cursos de ensino
superior não preencher as vagas constantes no Processo Seletivo, poderá ser
aberto novo processo seletivo, mediante prévia autorização do Conselho Diretor.
Parágrafo único. Depois de iniciado o período letivo, e confirmada a
disponibilidade de vaga por desistência, poderá o Curso, com a(s) vaga(s) disponível
(is), proceder ao seu preenchimento, respeitada a ordem de classificação do
Processo Seletivo e desde que não ultrapasse o prazo decorrido de 25% (vinte e
cinco) por cento da carga horária total do período letivo.

SEÇÃO IV
DO MANUAL DO ALUNO

Art. 64º - A Faculdade de Administração de Chapadão do Sul – FACHASUL
disponibiliza aos acadêmicos, por meio do manual do candidato, antes de cada
período letivo, os programas dos cursos e demais componentes curriculares, sua
duração, requisitos, qualificação dos professores, recursos disponíveis e critérios de
avaliação, obrigando-se a cumprir as respectivas condições.
Art. 65º - O manual do aluno fica disponível no site oficial da IES
(www.fachasul.com.br), é entregue a um representante da sala nos dispositivos
legais desta Instituição de Ensino, bem como, é afixado nos murais existentes nas
salas de aula.
CAPITULO II
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DA DURAÇÃO MÍNIMA DO PERÍODO LETIVO E DA FREQUÊNCIA
SEÇÃO I
DA DURAÇÃO MÍNIMA DO PERÍODO LETIVO

Art. 66º - O ano letivo regular da Faculdade de Administração de Chapadão do
Sul, independente do ano civil, tem no mínimo 200 (duzentos) dias de trabalho
acadêmico efetivo.
Parágrafo único. Os cursos ofertados pela Faculdade de Administração de
Chapadão do Sul serão desenvolvidos em regime semestral, sendo o ano civil
dividido em 02 (dois) períodos letivos de no mínimo 100 (cem) dias de efetivo
trabalho escolar cada um excluído o tempo reservado aos exames finais.

SEÇÃO II
DA FREQUÊNCIA

Art. 67º - Será considerado reprovado o aluno que, embora tenha adquirido
nota necessária, não apresente frequência mínima de 75% (setenta e cinco) por
cento às aulas, sendo vetado o abono de faltas.
Art. 68º - É obrigatória a frequência de alunos e professores, salvo nos casos
de educação à distância.

CAPÍTULO III
DO CALENDÁRIO ESCOLAR

Art. 69º - O Calendário Escolar e desdobramento de calendário dos cursos da
Faculdade de Administração de Chapadão do Sul – FACHASUL serão elaborados
anualmente.
Art. 70º - O Calendário Escolar e desdobramento em conjunto constarão, no
mínimo, os seguintes registros:
I - datas de início e término do período letivo;
II - período para requerer mudança de curso ou habilitação;
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III- período para pedidos de transferência por alunos provenientes de outras
instituições;
IV - período para matrículas;
V – período de provas optativas;
VI - período para realização dos exames finais;
VII - data limite para a entrega dos diários de classe ao setor de registros
acadêmicos;
VIII - dias letivos, feriados e recessos escolares;
IX - período de férias dos discentes e docentes;
X - datas de realização do processo seletivo para os cursos superiores.
Art. 71º - Entre os períodos letivos regulares poderão ser desenvolvidos
programas de ensino, pesquisa/inciação científica e extensão.
Art. 72º - Verificada a necessidade e mediante proposta do Coordenador
Pedagógico, poderá programar período letivo especial em regime intensivo, também
denominado de “turma de férias”, dentro dos prazos estabelecidos no Calendário
Escolar.
§ 1º - O período letivo especial revestir-se-á, para efeito de obtenção de
créditos, das mesmas características do período letivo regular, no tocante aos
conteúdos programáticos, carga horária e avaliação.
§ 2º - O plano de ensino da disciplina a ser ministrada em “turma de
férias”,deverá ser previamente adequado às atividades em regime especial pelo
professor que a ministrará, com supervisão da Coordenação Pedagógica.
§ 3º- As vagas para os períodos letivos especiais serão preenchidas,
preferencialmente, por:
I - aluno formando;
II - aluno que tenha sido reprovado na disciplina em período regular;
III - aluno que esteja em dependência por não terem cursado a disciplina em
período normal;
IV - aluno que pretenda adiantamento de disciplina;
V- aluno que pretenda enriquecimento curricular.
§ 4º- O aluno poderá matricular-se em apenas uma disciplina em cada período
letivo especial, salvo em situação de excepcionalidade previamente autorizada pela
Coordenação de Curso.
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CAPÍTULO IV
DA MATRÍCULA

Art. 73º - A matrícula, ato formal de ingresso no curso e de vinculação do aluno
da Faculdade de Administração de Chapadão do Sul - FACHASUL, realizar-se- a em
prazos estabelecidos no calendário escolar, instruído com requerimento com a
seguinte documentação:
I - cópia do documento oficial de identidade;
II - cópia do documento oficial de Cadastro de Pessoa Física;
III - certificado ou diploma original de curso de Ensino Médio ou equivalente, e
o respectivo histórico escolar original;
IV - prova de quitação com o serviço militar e eleitoral, quando pertinente;
V - comprovante do pagamento da primeira prestação da semestralidade;
VI - certidão de casamento ou nascimento;
VII – Título de eleitor;
Parágrafo único. No caso de portador de diploma em curso de graduação em
nível superior aprovado em processo seletivo, é exigida a apresentação de cópia
autenticada do diploma, devidamente registrado, ou do certificado original de
conclusão.
Art. 74º - A matrícula nos cursos de graduação constitui-se em ato formal de
ingresso no curso e ato de vinculação do aluno à FACHASUL, sendo realizada na
Secretaria Geral, no prazo estabelecido no Calendário Acadêmico.
§ 1º – O ato da matrícula estabelece, entre a FACHASUL e o aluno, vínculo
contratual de natureza bilateral, gerando direitos e deveres entre as partes e a
aceitação pelo matriculado das disposições deste Regimento, do Estatuto da
entidade Mantenedora, do contrato de prestação de serviços e das demais normas
aprovadas pelos órgãos deliberativos e executivos da FACHASUL.
§ 2º - A matrícula nos demais cursos da FACHASUL realiza-se, igualmente, na
Secretaria Geral em período fixado no projeto do curso, sob a supervisão do órgão
responsável pelo projeto, instruído o requerimento com a documentação definida
pelo Colegiado de Curso.
§ 3º - No caso de graduado portador de diploma de curso superior, para
matrícula em um curso de graduação da FACHASUL, lhe é exigida a apresentação
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do diploma, devidamente registrado, acompanhado do respectivo histórico escolar,
sem prejuízo dos demais documentos exigidos pela IES, podendo haver
aproveitamento de estudos mediante análise de currículo.
§ 4º - O aluno que tenha sido reprovado em até duas disciplinas no semestre
ou acumular o número de quatro disciplinas no curso é permitido à matrícula no
semestre subsequente, devendo ele cursar as referidas disciplinas como
dependência.
§ 5º - O aluno que reprovar em três disciplinas no mesmo semestre ou
acumular o número de cinco ou mais disciplinas no curso, não é permitida a
matrícula no semestre subsequente, devendo ele cursar, somente, as dependências.
§ 6º - As disciplinas em caráter de dependência e ou adaptação, poderão ser
oferecidas

nas modalidades presencial, por acompanhamento

de

estudos

(semipresencial) e substituição de disciplina, obedecendo à carga horária
regulamentar e ao sistema de avaliação do curso, podendo a FACHASUL,
estabelecer horário especial ao longo do semestre, desde que atendidas às
condições de viabilidade econômica.
Art. 75º - A matrícula inicial, do candidato classificado no processo seletivo de
concurso vestibular, é requerida ao Diretor da FACHASUL após a publicação do
edital de convocação dos aprovados na sede da IES, sendo realizada na Secretaria
Geral, no prazo estabelecido no Calendário Acadêmico.
Art. 76º - A matrícula é renovada a cada período letivo, no prazo fixado no
Calendário Acadêmico, devendo o aluno apresentar requerimento ao Diretor, nele
incluindo a matrícula em dependência, se houver, e anexando, também, o recibo de
pagamento ou isenção da primeira parcela da semestralidade, assim como o
comprovante de quitação dos pagamentos anteriores.
§ 1º - A não renovação da matrícula implica em abandono ao curso e a
consequente desvinculação da FACHASUL.
§ 2º - Configurado o abandono a que se refere o parágrafo anterior, para
retornar o aluno deve, observada a existência de vaga, solicitar formalmente o
retorno, efetuando, também, o pagamento do que for devido à FACHASUL,
relativamente ao período de afastamento.
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CAPÍTULO V
DO TRANCAMENTO DE MATRÍCULA

Art. 77º - O trancamento de matrícula é concedido para efeito interrupção
temporária dos estudos e manutenção da vinculação do aluno à FACHASUL, e seu
direito de renovação de matrícula.
§ 1º - O trancamento de matrícula somente é permitido antes de transcorrer
50,0% do tempo útil do período programado para o desenvolvimento das disciplinas,
salvo por motivo de força maior, devidamente comprovado, e somente é concedido
ao aluno que estiver integralmente em dia com o pagamento junto à FACHASUL.
§ 2º - O trancamento, a que se refere este artigo deve ser solicitado através de
requerimento ao Diretor.
Art. 78º - Pode ser concedido o trancamento de matrícula para efeito de
interrompidos os estudos, manter o aluno vinculado à instituição e seu direito de
renovação de matrícula.
§ 1º - No requerimento para trancamento de matrícula deverá constar
expressamente o período de tempo em que o requerente interromperá os seus
estudos, o qual não poderá ultrapassar a 02 (dois) anos letivos.
§ 2º - Os períodos letivos em que a matrícula estiver trancada não serão
computados para efeito de verificação do tempo máximo de integralização do curso.
§ 3º - São de competência do Coordenador do Curso a análise e o parecer
sobre os requerimentos de trancamento de matrícula.
§ 4º - Um eventual segundo pedido de trancamento de matrícula poderá ser
requerido por motivos de saúde ou de força maior, devidamente comprovado para
análise pelo Colegiado do Curso.
Art. 79º - O trancamento de matrícula em disciplinas poderá ser solicitado
somente a partir do segundo requerimento de matrícula do aluno na Faculdade de
Administração de Chapadão do Sul - FACHASUL, devendo o pedido ocorrer no
primeiro terço do período letivo.
§ 1º - Entende-se por trancamento de matrícula em disciplinas a interrupção
parcial das atividades escolares a pedido do aluno.
§ 2º - Não será aceito o trancamento de matrícula de disciplinas em que o
aluno esteja em dependência.

146

§ 3º - Em qualquer situação de trancamento de matrícula em disciplinas, o
aluno deverá cursar, no mínimo, uma disciplina no período letivo matriculado.
§ 4º - Um eventual pedido de trancamento de disciplina no primeiro período do
curso poderá ser requerido por motivos de saúde ou de força maior, devidamente
comprovado para análise pelo Colegiado do Curso.
Art. 80º - O trancamento de matrícula não assegura ao aluno o reingresso no
currículo que cursava e o sujeita a processo de adaptação de estudos, em caso de
mudança na grade curricular havida durante o afastamento.

CAPÍTULO VI
DA TRANSFERÊNCIA
SEÇÃO I
DA TRANSFERÊNCIA COM VAGAS

Art. 81º - Ocorrendo vaga ao longo do curso, pode ser concedida matrícula à
aluno transferido de curso superior de instituição congênere, nacional ou
estrangeira, para prosseguimento de estudos da mesma graduação ou curso afim,
respeitada a legislação em vigor e classificação em processo seletivo. A
transferência poderá ocorrer de forma interna e externa.
§ 1º - Considera-se transferência interna a troca de ênfase, ou de curso no
âmbito da Instituição, e será concedida uma única vez.
§ 2º - A transferência externa poderá ser concedida a alunos de outras
instituições de ensino superior, prioritariamente nacional, para prosseguimento de
seus estudos na Instituição.
§ 3º - Os pedidos de transferência de curso deverão ser feitos nas datas
previstas em Calendário Escolar, e a aceitação ficará condicionada ao parecer
favorável do Coordenador do Curso ao qual o curso está vinculado.
§ 4º - Ao solicitar transferência da Faculdade de Administração de Chapadão
do Sul, o candidato deverá apresentar:
I - declaração de vínculo da instituição de origem;
II - histórico escolar acadêmico com o rendimento, carga horária e frequência;
III - os conteúdos programáticos das disciplinas cursadas.
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Art. 82º - O preenchimento das vagas disponíveis para transferência
obedecerá às seguintes prioridades:
I - transferência interna para curso afim;
II - transferência externa para o mesmo curso, de instituições congêneres;
III - transferência interna para curso não afim;
IV - transferência externa para o mesmo curso das demais Instituições;
V - transferência externa para curso não afim.
§ 1º – Considera-se curso afim aquele que se desenvolve de um mesmo tronco
de matérias e conduz a uma habilitação profissional, incluída na mesma área de
conhecimento.
§ 2º – O número de vagas disponíveis para transferência será calculada pela
formula abaixo, considerando-se o número de períodos letivos de duração do curso.
VT = Va – Am
Onde:
VT = nº de vagas disponíveis para transferência
Va = nº de vagas autorizadas para o período de duração do curso
Am = nº total de alunos matriculados (cadastro ativo) no período de duração do
curso.
Art. 83º - Quando o número de solicitações de transferência interna superar em
as vagas disponíveis para transferência serão atendidos na ordem os candidatos
que obtiverem o maior rendimento acadêmico.
Parágrafo único. Nos casos de empate, respeitar-se-ão os seguintes critérios
de preferência:
I - aluno que não tenha nenhuma reprovação;
II - aluno de maior idade.
Art. 84º - Em qualquer época, a requerimento do interessado, a Faculdade de
Administração de Chapadão do Sul concede transferência de aluno nela
matriculado.
Art. 85º - O aluno transferido está sujeito a adaptações curriculares que se
fizerem necessárias, aproveitado os estudos realizados com aprovação no curso de
origem.
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SEÇÃO II
DA TRANSFERÊNCIA EX- OFFÍCIO

Art. 86º - A transferência de estudante servidor público federal, civil ou militar
ou de seu dependente, é aceita em qualquer época do ano ou período,
independentemente da existência de vaga, se requerida em razão de comprovada
remoção ou transferência de ofício, que acarrete mudança de domicílio.

CAPÍTULO VII
DA FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DO APROVEITAMENTO ACADÊMICO

Art. 87º - A verificação do rendimento acadêmico compreende a frequência e o
aproveitamento do aluno em cada disciplina, através da Média Final (MF), resultante
da Média de Aproveitamento (MA) calculada pelas notas obtidas em avaliações e
trabalhos, bem como nota de Exame Final (EF), se necessário.
§ 1º - O aproveitamento nos estudos é verificado pelo desempenho do aluno,
face aos objetivos propostos no Plano de Ensino de cada disciplina, nos trabalhos
acadêmicos envolvendo, entre outros: avaliações escritas, práticas, orais, trabalhos
práticos, estágios, seminários, debates, pesquisa/inciação científica.
§ 2º - O Plano de Ensino está sujeito à aprovação do Colegiado de Curso e
divulgado aos alunos na primeira semana de aula da disciplina.
§ 3º - O docente, responsável pela disciplina, em seu Plano de Ensino pode
programar, além dos trabalhos citados, outros eventos de avaliação, desde que
explicitado o seu aproveitamento na sistemática de avaliação da disciplina.
§ 4º - O número de trabalhos escritos deve ser o mesmo para todos os alunos
matriculados.
§ 5º - Em cada disciplina a programação deve prever, no mínimo, 2 (duas)
avaliações escritas por disciplinas utilizando-se para tanto, instrumentos avaliativos
e metodologias diferenciadas.
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§ 6º - O aluno poderá optar por fazer avaliação substitutiva no final do semestre
para substituir a menor nota de avaliação escrita de cada disciplina. Somente uma
única avaliação substitutiva escrita de cada disciplina será permitida. Será mantida a
maior nota obtida. A solicitação da avaliação substitutiva deverá ser feita através de
requerimento no período determinado em calendário e com efetuação de
pagamento.
§ 7º - Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos,
demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos,
aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos
seus cursos, de acordo com as normas do Sistema Federal de Ensino e observada a
regulamentação específica definida pelo CONDIR/FACHASUL.
§ 8º Os critérios para avaliação da aprendizagem de alunos em estágio
curricular supervisionado e trabalho de conclusão de curso constam de
regulamentos específicos, aprovados pelos respectivos colegiados de cursos.
Art. 88º - As notas obtidas pelos alunos, em cada evento, devem ser
divulgadas no prazo máximo de dez dias úteis da sua realização.
§ 1º - As do Exame Final e Substitutivas, até cinco dias úteis após a sua
realização.
§ 2º - Compete ao Coordenador de Curso acompanhar o cumprimento dos
prazos.
Art. 89º - Para cada disciplina cursada, e em cada evento, o professor deve
consignar ao aluno graus numéricos de 0,0 (zero vírgula zero) a 10,0 (dez vírgula
zero), computados com aproximação até décimo, desprezadas as frações inferiores
a 0,05 (zero, vírgula zero cinco) e arredondadas, para 0,1 (zero vírgula um), as
frações iguais ou superiores a 0,05 (zero vírgula zero cinco).
§ 1º - O mesmo procedimento é adotado no cálculo da Média de
Aproveitamento (MA) e da Média Final.
§ 2º - A Média de Aproveitamento (MA) deve ser o resultado das avaliações
dos trabalhos escolares desenvolvidos durante o período letivo, incluindo, no mínimo
duas provas escritas em cada semestre.

150

Art. 90º - Para ser aprovado na disciplina o aluno deve obter frequência igual
ou superior a 75,0% (setenta e cinco por cento) e Média de Aproveitamento (MA)
igual ou superior a 7,0 (sete vírgula zero), a ser consignada em seu Histórico
Escolar.
§ 1º - Ao aluno que deixar de obter MA, igual ou superior a 7,0 (sete vírgula
zero), o Exame Final (EF) é obrigatório.
§ 2º - Deve prestar o Exame Final (EF) o aluno que tiver frequência igual ou
superior a 75% (setenta e cinco por cento) e média (MA) igual ou superior a 4,0
(quatro vírgula zero) e inferior a 7,0 (sete vírgula zero).
§ 3º - O aluno que, submetido ao Exame Final (EF) obtiver Média Final (MF)
igual ou superior a 5,0 (cinco vírgula zero), é considerado aprovado.
§ 4º - Os alunos enquadrados nos demais casos são considerados reprovados.
§ 5º - O Exame Final (EF) deve constar, obrigatoriamente, de uma prova
escrita, podendo ser complementada, a critério do professor, por prova prática e/ou
oral.
§ 6º - Não haverá segunda chamada para o Exame Final (EF).
§ 7º - A Média Final (MF) é calculada mediante a seguinte fórmula:
MF =

MA + EF
3

Onde a MF = Média Final, MA = Média de Aproveitamento e EF = Exame Final.
Art. 91º - Compete ao Colegiado definir, no Calendário Acadêmico, o período
de realização dos Exames Finais e ao Coordenador de Curso elaborar o calendário
de aplicação, desde que respeitado o prazo mínimo de cinco dias até um máximo de
quinze dias do término das atividades da disciplina, cuja definição deve acontecer
até o último dia de aula.
Art. 92º - Ao aluno que deixar de fazer os trabalhos acadêmicos ou deixar de
comparecer aos eventos de avaliação, é atribuída a nota 0,0 (zero vírgula zero) a
cada evento.
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Art. 93º - As disciplinas que, por suas características, não tiverem como aplicar
Exame Final (EF), poderão adotar tratamento diferenciado se submeterem ao
Colegiado de Curso regulamento específico da sistemática de avaliação.
Art. 94º - O aluno tem direito à revisão de suas avaliações dirigindo-se ao
professor, em primeira instância, no prazo máximo de cinco dias úteis contados da
data de divulgação do resultado.
§ 1º - Ao tomar conhecimento do resultado o aluno deve apor o ciente no
documento de resposta.
§ 2º - Se não satisfeito e em grau de recurso, o aluno deve ingressar, na
Secretaria Geral, com requerimento expondo e fundamentando as razões do pleito,
no prazo máximo de cinco dias úteis do ciente, dirigido ao Colegiado de Curso como
instância final, que constituirá uma comissão composta por dois docentes, para
análise e julgamento, ouvindo-se o professor, cujo resultado será objeto de relatório
a ser anexado à Resolução do órgão colegiado.
Art. 95º - A frequência às aulas e demais atividades acadêmicas é obrigatória e
permitida apenas aos alunos matriculados.
§ 1º - A verificação e o registro de frequência são de responsabilidade do
professor e seu controle, para efeito do parágrafo anterior, da Secretaria Geral.
§ 2º - O aluno pode faltar sem a obrigação de apresentar justificativa de sua
ausência, até 25,0% das aulas previstas para cada uma das disciplinas do curso,
§ 3º - Podem obter abono de suas faltas, somente os casos a seguir
relacionados, desde que devidamente comprovados e se requeridos na Secretaria
Geral até três dias úteis do início do evento:
I - o convocado matriculado em órgão de formação da reserva em exercício ou
manobras;
II - o reservista militar chamado para fins de exercício de apresentação das
reservas ou cerimônia cívica do Dia do Reservista;
III - o militar oficial ou aspirante a oficial da reserva, se convocado para o
Serviço Ativo;
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IV - o acadêmico que participar de congressos científicos ou de competições
artísticas ou desportivas, de acordo com a regulamentação ministerial.
§ 4º - Podem obter atendimento domiciliar os estudantes em situações
especiais, de acordo com a legislação, desde que devidamente comprovados e se
requeridos na Secretaria Geral até três dias úteis do início do evento:
I – os alunos com incapacidade física e não mental portadores de doenças
infectocontagiosas;
II – as alunas gestantes.

CAPÍTULO VIII
DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS
SEÇÃO I
DOS CRITÉRIOS

Art. 96º - O aluno graduado, transferido, e optante ou solicitante, de
aproveitamento de estudos, está sujeito às adaptações curriculares que se fizerem
necessárias, referentes às disciplinas realizadas, com aprovação no curso de
origem.
Parágrafo único. O aproveitamento é concedido e as adaptações são
determinadas pela coordenadoria de curso em consonância com a secretaria
acadêmica, observadas as seguintes e demais normas da legislação pertinente:
I- A disciplina solicitada para aproveitamento de estudos deverá ter sido
cursada em instituição de ensino superior devidamente autorizada, reconhecida,
credenciada ou recredenciada pelo Ministério da Educação e Cultura;
II- Para análise de aproveitamento de estudos de disciplinas cursadas em outra
instituição de ensino superior é necessária a apresentação do histórico escolar
original, emitido pela instituição de origem, ou declaração de aprovação em que
constem nota e carga horária da disciplina, devidamente acompanhada do programa
autenticada da disciplina solicitada;
III- Para integralização do curso, exige-se carga horária total, não inferior à
prevista na estrutura curricular, do curso na Faculdade de Administração de
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Chapadão do Sul, bem como o cumprimento regular de todas as disciplinas e
atividades;
IV- Nenhuma disciplina resultante do conteúdo prevista nas diretrizes
curriculares, estabelecidas pelo Ministério de Educação, pode ser dispensada ou
substituída por outra;
V- As disciplinas desdobradas de matérias das diretrizes curriculares, em que o
aluno tiver sido aprovado no curso de origem, são automaticamente reconhecidas
quando a carga horária cumprida na instituição de origem for no mínimo de 75%
(setenta e cinco) por cento, atribuindo-se as notas e carga horária obtidas,
dispensando-o de qualquer adaptação e da suplementação de carga horária.
Art. 97º - Na elaboração dos planos de adaptação são observados os
seguintes princípios gerais:
I - a adaptação deve ser processada mediante o cumprimento do plano
especial de estudos, que possibilite o melhor aproveitamento do tempo e capacidade
de aprendizagem do aluno;
II

-

quando

forem

prescritos,

no

processo

de

adaptação,

estudos

complementares, podem estes realizar-se em regime de matrícula especial;
III - não estão isentos de adaptação os alunos beneficiados por lei especial que
lhes assegure a transferência, em qualquer época e independente da existência de
vaga;
IV - quando a transferência se processar durante o período letivo são
aproveitados conceitos, notas e frequência, obtidos na instituição de origem, até a
data em que se tenha desligado.
Art. 98º - O aproveitamento de estudos pode ser concedido a qualquer aluno,
mediante análise de seu histórico escolar e programas cursados com êxito, na forma
prevista pelo CONDIR.
Parágrafo único. Podem, ainda, serem aproveitadas competências adquiridas
pelo aluno, de acordo com a legislação vigente e as normas expedidas pelo
CONDIR.

CAPÍTULO IX
DA VERIFICAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR
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Art. 99º - O rendimento escolar do aluno é verificado por disciplina, em função
de assiduidade e eficiência nos estudos, ambas eliminatórias por si mesmos.
Art. 100º - Entende-se por eficiência o grau de aplicação do aluno aos estudos,
e sua verificação se faz por provas, testes, pesquisas atividades práticas, trabalhos
individuais e/ou em grupo.
Art. 101º - O número de trabalhos escolares a serem realizados em cada
disciplina, e seus respectivos valores ficam a critério do professor, devendo ser
estabelecidos no plano de ensino, aprovados pelo Colegiado do Curso.
Art. 102º - A aprovação nas disciplinas dar-se-á por média ou por exame final.
§ 1º- Considera-se para todos os efeitos, Média Parcial (MP) como a média
aritmética de notas bimestrais, como sendo resultantes de pelo menos 03 (três)
avaliações previstas no plano de cada disciplina.
§ 2º- Considerar-se-á aprovado por média, o aluno que tiver frequência igual ou
superior a 75% (setenta e cinco) por cento e média parcial igual ou superior a 7,0
(sete), consideradas todas as avaliações previstas no plano de ensino da disciplina.
§ 3º - O aluno com Média Inferior a 4,0 (quatro) ou com frequência inferior a
75% (setenta e cinco) por cento, será considerado reprovado na disciplina e não tem
direito a prestar exame final.
§ 4º- O aluno com Média Igual ou Superior a 4,0 (quatro), com frequência igual
ou superior a 75% (setenta e cinco) por cento e que não tenha sido aprovado por
média terá direito a prestar exame final.
§ 5º- Considerar-se-á aprovado com exame final, o aluno que tiver frequência
igual ou superior a 75% e obtiver Média Final (MF) igual ou superior a 5,0 (cinco).
Art. 103º - O aluno que por motivo de força maior ou de doença, devidamente
comprovado, não possa comparecer a uma avaliação regular ou à Prova- Exame é
facultada a 2ª (segunda) chamada, mediante requerimento, encaminhado no prazo
de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da realização da mesma.
Parágrafo único. Para os casos devidamente comprovados, uma única 2ª
(segunda) chamada por prova e por disciplina no semeste letivo, poderá ser
requerida.
Art. 104º - São asseguradas ao professor, na verificação do rendimento
escolar, liberdade de formulação de questões e autoridade de julgamento, cabendo
recurso de suas decisões para o Colegiado de Curso.
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Art. 105º - As notas deverão ser publicadas pelos professores, em locais
previamente comunicados aos alunos, em até 05 (cinco) dias úteis após a datada
realização da avaliação.
Parágrafo único. O controle da divulgação dos resultados finais será efetuado
pela Secretaria Acadêmica.
Art. 106º - É assegurado ao aluno o direito à revisão de provas, desde que
esta seja requerida ao Coordenador do Curso competente com a devida justificativa
até,no máximo, 05 (cinco) dias úteis após a publicação do resultado.
§ 1º– A revisão de prova será efetuada por banca composta de pelo menos
02(dois) professores e o Coordenador do Curso.
§ 2º– Para efeito do que prevê o parágrafo anterior, a banca deverá ter
disponível:
I - a prova aplicada ao aluno com o respectivo gabarito;
II - os critérios de avaliação utilizados pelo professor responsável pela
disciplina.
Art. 107º - Para um melhor desenvolvimento do plano de ensino das disciplinas
e por iniciativa do professor, poderá ser desenvolvido, concomitante ao período
letivo, estudos de recuperação de conteúdos e notas.

CAPITULO X
DO TRATAMENTO EXCEPCIONAL

Art. 108º - São merecedores de tratamento excepcional os alunos matriculados
nos cursos sequenciais, de graduação ou pós-graduação, portadores de afecções
congênitas ou adquiridas, infecções, traumatismo ou outras condições mórbidas,
quadro que determine distúrbios agudos ou agudizados, caracterizados por
incapacidade física relativa, incompatível com a frequência aos trabalhos escolares,
desde que se verifique a conservação das condições intelectuais e emocionais
necessárias para o prosseguimento da atividade escolar em novas modalidades.
Art. 109º - O regime excepcional aplica-se também à mulher em estado de
gravidez a partir do oitavo mês de gestação, prolongando-se por três meses.
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Parágrafo único. Em casos excepcionais, comprovados mediante atestado
médico, poderá ser ampliado o período de repouso antes e depois do parto.
Art. 110º - A ausência às atividades escolares durante o tratamento
excepcional será compensada pela realização de trabalhos e exercícios domiciliares,
com acompanhamento de professor designado pela Coordenação Pedagógica, de
acordo com o plano fixado para cada caso, consoante o estado de saúde do
estudante e as possibilidades da Faculdade de Administração de Chapadão do Sul.
§ 1º - Ao elaborar o plano de estudo a que se refere este artigo, o professor
levará em conta a sua duração para que a execução não ultrapasse, em cada caso,
o máximo admissível para a continuidade do processo psicopedagógico de
aprendizagem neste regime.
§ 2º - Os exercícios domiciliares são avaliados somente para a convalidação do
período de afastamento, não substituindo em hipótese alguma as avaliações
práticas do período letivo.
Art. 111º - Os requerimentos relativos ao tratamento excepcional, disciplinado
neste Regimento, devem ser protocolados na Secretaria Acadêmica e instruídos
com laudo firmado por profissional legalmente habilitado.

CAPITULO XI
DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO

Art. 112º - O Estágio Supervisionado consta de atividades de prática préprofissional, exercidas em situações simuladas e reais de trabalho, sem vínculo
empregatício.
§ 1º - Para cada aluno é obrigatória a integralização da carga horária do
Estágio Supervisionado, prevista no Currículo Pleno do curso, nela se podendo
incluir horas destinadas ao planejamento, orientação e avaliação das atividades.
§ 2º - O Estágio Supervisionado, enquanto estágio curricular, é atividade
obrigatória para a obtenção do grau respectivo.
Art. 113º - As disciplinas componentes do Estágio Supervisionado, a critério da
Comissão de Estágio Supervisionado de cada curso, podem admitir tratamento
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diferenciado quanto ao período de início e término de suas atividades e quanto ao
processo de verificação de aprendizagem, conforme o estabelecido em seu
Regulamento específico.
Art. 114º - A coordenação das atividades do Estágio Supervisionado é
realizada pela Comissão de Estágio Supervisionado, sendo ela subordinada ao
Colegiado de Curso.

CAPITULO XII
DA MONITORIA

Art. 115º - A FACHASUL pode criar, se autorizada pela Mantenedora, dentro
das necessidades técnico-científicas de cada Colegiado de Curso, a função de
monitor, selecionando-se dentre os alunos que tenham tido bom aproveitamento no
conjunto de seus estudos no semestre anterior.
§ 1º - Os candidatos às funções de monitor devem apresentar qualidades
morais, além da capacidade de desempenho em atividades técnico-didáticas de
determinada disciplina, verificada por provas específicas estabelecidas por normas
aprovadas pelo Colegiado de Curso.
§ 2º - O monitor, enquanto estiver exercendo a função, recebe bolsas de
estudo especial, não sujeita a reembolso, de valor a ser fixado pela Entidade
Mantenedora.

DA REPRESENTAÇÃO ESTUDANTIL

Art. 116º - O corpo discente tem representação, com direito a voz e voto, nos
órgãos colegiados da FACHASUL, nos termos da legislação vigente.
§ 1º - A representação discente tem por objetivo promover a cooperação da
comunidade acadêmica e o aprimoramento da Instituição.
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§ 2º - Compõem a representação discente na FACHASUL:
I – os Diretórios Acadêmicos (DAs);
II – os representantes discentes nos órgãos colegiados.
Art. 117º - Os DAs são órgãos de representação discente congregando todos
os alunos matriculados nos respectivos cursos de graduação da FACHASUL.
Art. 118º - As eleições para a Diretoria dos DAs são livres, diretas, por voto
secreto e por maioria simples.
§ 1º - O mandato da diretoria tem a duração de dois anos;
Art. 119º - Aos DAs, são destinados, pela Diretoria da Mantenedora, locais
para funcionamento.
Art. 120º - A organização e o funcionamento dos Diretórios constam de seus
Regimentos, observadas as normas legais em vigor.
§ 1º - O Regimento de cada Diretório Acadêmico é aprovado em Assembleia
Geral dos Estudantes do curso correspondente.
Art. 121º - Os órgãos de representação discente indicam seus representantes
junto aos órgãos colegiados, obedecidas às exigências da legislação em vigor.
Parágrafo único - O exercício da mesma representação discente em mais de
um órgão colegiado acadêmico é vedado.
Art. 122º - Os representantes discentes eleitos para os órgãos colegiados
superiores são indicados pelos DAs.
Parágrafo único - Os representantes discentes integram os órgãos colegiados
superiores, conforme disposto no Estatuto.

CAPÍTULO XIII
DO CORPO DOCENTE
SEÇÃO I
DAS ATIVIDADES DOCENTES
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Art. 123º – As atividades docentes compreendem:
I – as relacionadas com a preservação, elaboração e transmissão de
conhecimentos, mediante:
a) ministração de aulas, conferências, seminários e outras formas de
exposição de debates;
b) realização de trabalhos práticos de iniciação e treinamento;
c) elaboração de trabalhos destinados à publicação e ligados ao ensino,
pesquisa ou extensão;
d) orientação em atividades de estágio supervisionado;
e) participação em congresso e reuniões de caráter científico, didático,
cultural e artístico, para os quais seja designado;
II – as relacionadas com a formação ética, moral e cívica dos alunos;
III – as relacionadas com a administração da FACHASUL, quando designado,
privativas do exercício da função docente:
a) responsabilidade de Direção e Coordenação de Curso;
b) participação em trabalhos de programação e assessoramento vinculados
ao ensino, à pesquisa e à extensão;
c) participação em comissões para os quais forem designados, visando:
programação, acompanhamento e avaliação das atividades de estágio
supervisionado; à seleção de novos docentes, pesquisadores e
monitores; verificação do aprendizado que não o da disciplina a qual
esteja afeto; ou execução de outras atividades de interesse da
FACHASUL.
SEÇÃO II
DA SELEÇÃO DOS DOCENTES
Art. 124º – O corpo docente da FACHASUL é constituído por professores que
demonstrem possuir devotamento ao exercício do magistério, adequação cultural,
capacidade didática e predicados morais.
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Parágrafo único – Para a aceitação básica são considerados, entre outros
fatores relacionados com a matéria ou disciplina para a qual é feita a indicação,
mediante processo seletivo:
I – título de doutor obtido em curso credenciado no País, ou em instituição
idônea no exterior desde que revalidado, ou ainda, título de livre docente obtido
conforme a legislação específica;
II – título de mestre, obtido em curso credenciado no País, ou em instituição
idônea no exterior desde que revalidado conforme a legislação específica;
III – título de especialista obtido em cursos de pós-graduação, em nível de
especialização, na forma definida pela legislação em vigor, com carga horária
mínima comprovada de 360 horas;
IV – exercício efetivo de atividades docentes de nível superior comprovada
durante, no mínimo, dois anos;
V – exercício efetivo de atividades técnico-profissionais de nível superior
comprovada durante, no mínimo dois anos, além da comprovação do registro
profissional em vigência, se profissão regulamentada em lei;
VI – trabalhos publicados de real valor.
SEÇÃO III
DOS DEVERES DOS DOCENTES
Art. 125º – Aos membros do corpo docente da FACHASUL são exigidos os
seguintes deveres:
I – reger as aulas de conformidade com a distribuição feita no horário
elaborado pela Coordenação do Curso;
II – zelar, em cooperação com a Diretoria, pela disciplina geral do
estabelecimento e particularmente, pelas disciplinas de classes ou turmas a seu
cargo;
III – cumprir na íntegra e na conformidade das instruções legais em vigor e da
orientação normativa baixada pela Diretoria, os planos de ensino, que devem ser
divulgados na primeira semana de aula;
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IV – registrar no diário de classe os assuntos ministrados imediatamente após
a aula;
V – entregar pontualmente à Secretaria Geral, nas datas determinadas pelo
Calendário Acadêmico e por este Regimento, as notas de aproveitamento de cada
aluno e de cada avaliação;
VI – comparecer às reuniões para as quais tenha sido convocado e dos órgãos
de que fizer parte;
VII – participar das atividades de pesquisa e extensão para os quais for
designado;
VIII – comunicar, com antecedência mínima de 48 horas, ao Coordenador de
Curso as ausências previstas, para que seja providenciada a sua substituição;
IX – apresentar ao Colegiado de Curso a que pertencer para fins de aprovação,
no prazo determinado pelo Calendário Acadêmico, os planos de ensino das
disciplinas pelas quais é responsável.
Parágrafo único - O exercício da mesma representação docente em mais de
um órgão colegiado acadêmico é vedado.
SEÇÃO IV
DOS DIREITOS DOS DOCENTES
Art. 126º – Aos membros do corpo docente da FACHASUL são previstos os
seguintes direitos:
I – perceber salários compatíveis com a função docente, de acordo com a
política de salários da IES;
II – escolher seus representantes nos órgãos colegiados;
III – representar-se, junto aos Colegiados de Curso a que pertencer, contra
atos de insubordinação e indisciplina de discente;
IV – recorrer aos órgãos superiores contra decisões do Coordenador de Curso,
do Colegiado de Curso e outras pessoas e órgãos da IES;
V – afastar-se, temporariamente, para participar de cursos de pós-graduação,
desde que devidamente autorizado pelo órgão colegiado superior;
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VI – afastar-se para participar de eventos relacionados com as atividades da
disciplina, desde que devidamente autorizado pela Coordenação de Curso.

SEÇÃO V
DO REGIME DISCIPLINAR

Art. 127º - Os membros do corpo docente estão sujeitos às seguintes
penalidades disciplinares:
I- Advertência;
II- Repreensão;
III- Suspensão; ou
IV- Desligamento.
§ 1º - É passível de sanção disciplinar o professor que, sem motivo aceito
como justo, deixar de cumprir o programa a seu cargo ou horário a que estiver
obrigado, importando a reincidência nas faltas previstas neste regimento, com
motivo suficiente para desligamento do exercício das atividades docentes.
§ 2º- É obrigatória a frequência dos professores, salvo em caso de educação a
distância.
Art. 128º - As sanções previstas no artigo anterior são aplicadas da seguinte
forma:
I- advertência verbal por:
a) incompetência didático-científica;
b) ausência a 25% (vinte e cinco) por cento das aulas previstas e exercícios
programados;
c) não cumprimento, sem motivo justo, do programa ou da carga horária de
disciplina a seu cargo;
d) desídia no desempenho das atribuições cometidas;
e) prática de ato incompatível com a moral e os bons costumes.
II – repreensão escrita por:
a) reincidência das práticas previstas no inciso anterior;
b) ofensa a qualquer membro do corpo administrativo, funcionários, docente e
discente.
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III – suspensão:
a) na reincidência em falta já punida com repreensão;
b) no caso de revestir-se de dolo ou culpa, na falta de cumprimento dos
deveres, com punições previstas na legislação trabalhista.
IV - desligamento por:
a) reincidência nas faltas elencadas nos incisos anteriores.
Art. 129º - São competentes para aplicação das penalidades de:
I- advertência: o Coordenador de Curso;
II - repreensão e suspensão: a Direção Geral;
III- desligamento: a Entidade Mantenedora, por proposta da Direção Geral.
Parágrafo único. Da aplicação das penas de advertência, repreensão e
suspensão, cabe recurso, sem efeito suspensivo, ao CONDIR.

CAPÍTULO XIV
DO CORPO DISCENTE
SEÇÃO I
DA CONSTITUIÇÃO DO CORPO DISCENTE

Art. 130º - O corpo discente é constituído pelos alunos regulares matriculados
nos cursos ministrados pela FACHASUL.

SEÇÃO II
DOS DEVERES DOS DISCENTES
Art. 131º - Aos membros do corpo discente da FACHASUL são exigidos os
seguintes deveres:
I – diligenciar no aproveitamento máximo de ensino;
II – freqüentar as atividades acadêmicas, estabelecidas na forma deste
Regimento;
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III – submeter-se às atividades de avaliação e verificação do ensinoaprendizagem, previstas neste Regimento e a outras que forem exigidas pelos
professores;
IV – abster-se de atos que possam importar em perturbações da ordem, ofensa
aos bons costumes, desrespeito aos professores, às autoridades da FACHASUL e
da Diretoria da Entidade Mantenedora, técnico-administrativos e colegas;
V – comparecer, quando convocado, para esclarecimento à sessão de órgãos
colegiados superiores, da Diretoria e ao Colegiado de Curso, que tiver de julgar
recursos sobre a aplicação de penas disciplinares que lhe houver sido imposta;
VI – não utilizar o nome da Instituição, ou símbolo que a caracterize, sem a
prévia ou expressa autorização do Diretor, incorrendo em falta disciplinar grave,
quem contrariar esta disposição;
VII – observar todas disposições deste Regimento.
SEÇÃO III
DOS DIREITOS DOS DISCENTES
Art. 132º - Aos membros do corpo discente da FACHASUL são previstos os
seguintes direitos:
I – ser atendido pelo pessoal docente em todas as suas solicitações de ordem
pedagógica;
II – fazer parte da entidade estudantil;
III – apelar das penalidades impostas junto aos órgãos colegiados
hierarquicamente superiores, desde que devidamente fundamentada;
IV – ser atendido pelo pessoal técnico-administrativo em todas as solicitações
de ordem acadêmica;
V – fazer-se representar nos órgãos colegiados da FACHASUL, com direito à
voz e voto.
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SEÇÃO IV
DAS DISPOSIÇÕES APLICADAS AO CORPO DISCENTE

Art. 133º - São sanções disciplinares aplicadas ao corpo discente:
I - Advertência verbal;
II - Advertência por escrito;
III - Repreensão;
V - Suspensão; ou
VI - Desligamento.
Art. 134º - As sanções previstas no artigo anterior são aplicáveis da forma
seguinte:
I- advertência verbal ou escrita por:
a) transgressão dos prazos regimentais ou falta de comparecimento aos atos
escolares ainda que não resultem em prejuízo ou transferência de responsabilidade
a terceiros;
b) falta de urbanidade e respeito às pessoas e ao recinto escolar com atitudes
discrepantes em relação aos seus pares.
II - repreensão por:
a) reincidência nas faltas previstas no item I;
b) uso de meios indevidos durante sua conduta acadêmica.
III – suspensão de 01 (um) a 03 (três) dias, por:
a) reincidência nas faltas previstas no item II;
b) falta de cumprimento dos deveres estudantis quando convocado além das
tarefas rotineiras das disciplinas do curso e ofensa a qualquer membro do corpo
administrativo, funcionários, docente e discente.
IV- desligamento, com expedição da transferência, por:
a) reincidência nas faltas previstas no item III;
b) atos desonestos ou delitos sujeitos as ações penais, incompatíveis à
dignidade da Instituição ou de sua Mantenedora.
Art. 135º - O registro das penalidades é feito em documento próprio não
constando do histórico escolar do aluno.
§ 1º - Será cancelado o registro das penalidades, de advertências e de
repreensão se no prazo de 01 (um) ano da aplicação, o aluno não incorrer em
reincidência.
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§ 2º - A direção reserva-se o direito de não aceitar a matricula para o semestre
subsequente de aluno cujo comportamento apresentado no decorrer do semestre
seja inadequado ao ambiente acadêmico.

CAPITULO XV
DAS DISPOSIÇÕES APLICADAS AO PESSOAL
TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

Art. 136º - Os membros do Pessoal Técnico-Administrativo estão sujeitos às
sanções e penalidades fixadas no Regulamento do Quadro e da Carreira do Pessoal
Técnico – Administrativo, em conformidade com a Legislação Trabalhista – CLT,
aprovado pelo CONDIR.

CAPÍTULO XVI
DA COLAÇÃO DE GRAU E DA CONCESSÃO DE DIPLOMAS
E TÍTULOS HONORÍFICOS
DO DIPLOMA E DA COLAÇÃO DE GRAU

Art. 137º - A Faculdade de Administração de Chapadão do Sul - FACHASUL
diploma o aluno que concluiu o curso de graduação desde que cursadas as
disciplinas do respectivo currículo em conformidade com os dispositivos neste
Regimento.
Parágrafo único. O diploma é assinado pela Direção Geral da Faculdade de
Administração de Chapadão do Sul, pela Secretária Acadêmica e pelo diplomado.
Art. 138º - O ato coletivo de colação de grau deve ser realizado em sessão
solene e pública em dia previamente determinado pela Direção da Faculdade sendo
obrigatória a presença do corpo docente do respectivo curso.
§ 1º - Mediante requerimento, em dia e hora determinada pela Direção da
Faculdade de Administração de Chapadão do Sul e na presença de 02 (dois)
professores titulares, pode ser conferido o grau em gabinete ao aluno que não haja
comparecido à solenidade própria.
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§ 2º - Na colação de grau, a Direção deve tomar juramento de fidelidade aos
deveres profissionais, que é prestado de acordo com as fórmulas tradicionais.

CAPÍTULO XVII
DA CONCESSÃO DE TÍTULOS HONORÍFICOS

Art. 139º - A Faculdade de Administração de Chapadão do Sul pode conferir
Títulos Honoríficos de:
I - Professor “Honorário” concedido a professores e cientistas ilustres, não
pertencentes aos quadros da Instituição, por relevantes serviços prestados a
Educação;
II - Professor “Emérito”- concedido a professor da Instituição que tenha se
destacado por relevantes serviços prestados à mesma;
III - “Benemérito” concedido a qualquer pessoa que tenha prestado relevantes
serviços a Faculdade de Administração de Chapadão do Sul;
IV - “Honra ao Mérito” – concedido aos alunos que tenham se destacado por
relevantes serviços prestados a Faculdade ou à comunidade;
V - “Láurea Acadêmica” – concedido aos acadêmicos que tenham tido
desempenho extraordinário ao longo do curso de graduação.
Parágrafo único. A Láurea Acadêmica é conferida ao aluno que concluir o
curso de graduação plena, com coeficiente de rendimento não inferior a 9,5 (nove e
meio) nas disciplinas do currículo pleno, desde que atendidos os seguintes
requisitos:
a) nenhum grau inferior a 8,5 (oito e meio);
b) todo curso feito na Faculdade de Administração de Chapadão do Sul, com
exemplar procedimento e sem interrupção, salvo trancamento de matrícula.
CAPÍTULO XVIII
ORGANIZAÇÃO PATRIMONIAL E FINANCEIRA
RELAÇÕES COM A MANTENEDORA

Art. 140º - A Sociedade Educacional do Centro- Oeste (SOECO) é
responsável, perante as autoridades públicas e o público em geral, pela Faculdade
de Administração de Chapadão do Sul, incumbindo-lhe tomar as medidas
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necessárias ao seu bom funcionamento, respeitados os limites da lei e deste
Regimento, a liberdade acadêmica dos corpos docente e discente e autoridade
própria de seus órgãos deliberativos e executivos.
Art. 141º - Compete à Mantenedora promover adequadas condições de
funcionamento das atividades da Faculdade de Administração de Chapadão do Sul,
colocando-lhe à disposição os bens imóveis e móveis necessários de seu patrimônio
ou de terceiros a ela cedidos, assegurando-lhe os suficientes recursos financeiros de
custeio.
Parágrafo único. Dependem de aprovação da Mantenedora as decisões dos
órgãos colegiados, que importem em aumento de despesas.

CAPÍTULO XIX
DOS PATRIMÔNIOS E DOS RECURSOS FINANCEIROS

Art. 142º - O patrimônio da Faculdade de Administração de Chapadão do Sul
administrado pela Direção Geral, com observância dos preceitos legais, estatutários,
regimentais e/ou regulamentares, é constituído:
I – pelos bens e direitos que integram a Faculdade de Administração de
Chapadão do Sul;
II- pelos bens e direitos que a Faculdade de Administração de Chapadão do
Sul vier a adquirir;
III- pelas doações ou legados que vier a receber; e
IV- por incorporações que resultem de serviços prestados pela Faculdade de
Administração de Chapadão do Sul.
Art. 143º - Os recursos financeiros da Faculdade de Administração de
Chapadão do Sul serão provenientes de:
I - alocação de recursos que lhe forem anualmente colocados à sua disposição
pela entidade Mantenedora;
II - dotações, auxílios, doações e subvenções que lhe venham a serem feitas
pela União, Estados e Municípios, ou por quaisquer entidades, públicas ou privadas;
III - remuneração por serviços prestadas às entidades públicas ou privadas,
mediante contratos de prestação de serviços educacionais e outros;
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IV - taxas, anuidades e emolumentos que forem cobradas pela prestação de
serviços educacionais e outros;
V – receitas eventuais.

CAPÍTULO XX
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 144º - O presente regimento é pautado nas diretrizes curriculares
estabelecidas por órgãos competentes, previstas na legislação vigente, pertinentes
ao Ensino Superior.
Parágrafo único. Alterações ocorridas na legislação vigente pautarão
modificações que serão feitas no presente regimento para adequação.
Art. 145º - Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo CONDIR.

8.2.1.1 Estímulos à Permanência (Programa de Nivelamento e
Atendimento Psicopedagógico)

a) Convênios, através da cooperação técnica com várias instituições, o
FACHASUL mantém parceria com as seguintes organizações, beneficiando seus
colaboradores: - Instituto Euvaldo Lodi – IEL.
b) Vale Universidade - O Programa Vale Universidade tem como objetivo dar
oportunidade ao estudante universitário de baixa renda de aprimorar a sua formação
profissional, mediante estágio, disponibilizando vagas, conforme conveniência da
Secretaria

de

Estado

de

Trabalho

e

Assistência

Social,

por

meio

da

Superintendência de Projetos Especiais.
c) Permuta: a instituição mantém parceria com algumas empresas em que
oferece um percentual de desconto que varia de 20% a 50% aos empregados
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destas empresas e estas empresas também pagam uma parte em forma de
porcentagem da mensalidade para o seu funcionário que estudam no FACHASUL.
Esta parceria possibilita o acesso ao ensino superior.
e) Concessão de bolsas interna, o FACHASUL mantém um programa interno
Fica instituída, nos termos destas Normas, a concessão de Bolsas de Estudo aos
acadêmicos regularmente matriculados na Faculdade de Chapadão do Sul –
FACHASUL.
BOLSA CONVÊNIO
Participantes de convênios com instituições de ensino ou empresas e
sindicatos que se responsabilizam pelo pagamento da mensalidade de seus
funcionários.
BOLSA FAMÍLIA
Serão concedidas Bolsas de Estudo semestrais, nos cursos de graduação e
pós-graduação, a alunos de uma mesma família, observado o seguinte critério:
I – será concedida uma Bolsa de Estudos, a partir da 2ª parcela do semestre
letivo subseqüente, no valor de 10% (dez por cento), para o segundo ou mais
membros de um mesmo grupo familiar ou filhos de funcionários;
1º - Serão considerados de uma mesma família os ascendentes (pai e mãe) e
os descendentes (filho ou filha), cônjuge e irmão ou irmã, comprovado
documentalmente no ato do requerimento;
2º - A Bolsa de que trata esse artigo deverá ser solicitada no ato da matrícula
do aluno a cada semestre, observadas as presentes normas, e será aplicada a partir
da 2ª parcela do semestre letivo.
BOLSA PERMUTA
Bolsa concedida, em casos excepcionais, aos alunos que possuem débitos, já
que permite a liquidação dos mesmos através de contratação de serviços e outros
para IES.
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BOLSA AUXÍLIO
Beneficio concedido aos alunos comprovadamente carentes, regularmente
matriculados, após análise da situação sócia-econômica, que prevê os critérios para
a obtenção da referida bolsa.
BOLSA INCENTIVO A EXTENSÃO
Desconto de até 20 % concedido aos alunos que desenvolvem atividades junto
aos professores proponentes de projeto de extensão ou em regime de estágio na
FACHASUL.
BOLSA FUNCIONÁRIO
Bolsas de Estudos concedidas para funcionários e para alunos dependentes de
funcionários (cônjuge, filho ou dependente), consistente em desconto de até 50 %.
BOLSA MONITORIA
Bolsa concedida aos alunos que desenvolvem monitoria junto a professores,
consistente em desconto de até 50%.

DISPOSIÇÕES GERAIS
A Faculdade de Chapadão do Sul não concederá Bolsa de Estudo semestral
aos alunos que não efetivarem suas renovações de matrícula no prazo
regulamentar.
A Bolsa de Estudo deverá ser renovada no ato da matrícula, no início de cada
semestre letivo.
Não será permitida a acumulação de Bolsas de Estudos, prevalecendo a de
maior valor.
Toda solicitação de Bolsa de Estudo deverá ser feita através de requerimento
próprio na Secretaria da FACHASUL, constando de documentação necessária para
comprovar a situação que enseja a concessão da bolsa.
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O aluno contemplado com Bolsa de Estudo, terá que satisfazer os seguintes
requisitos:
I – estar regularmente matriculado;
II – estar adimplente;
III – não ter, em qualquer tempo, sofrido qualquer penalidade ou infração
disciplinar.
Parágrafo único: O aluno que for reprovado em alguma disciplina, não terá
bolsa proporcionalmente aos créditos daquela disciplina.
O aluno contemplado com Bolsa de Estudo deverá efetuar o pagamento das
parcelas em dia. Caso haja atrasos em alguma parcela ou até mesmo em taxas
acadêmicas, o benefício será imediatamente suspenso.
Ao longo do semestre em que o aluno foi contemplado com Bolsa de Estudo, o
mesmo deverá pagar, quando for o caso, as taxas referentes aos serviços não
inclusos no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais.
A concessão de Bolsas de Estudo poderá ser interrompida e poderão ser
alteradas as presentes Normas, a qualquer tempo, por deliberação do Conselho
Diretor – CONDIR, resguardados os direitos adquiridos pelos alunos contemplados,
unicamente no semestre da concessão.

e) PROUNI – A FACHASUL através do Programa Universidade Para Todos,
do Governo Federal, está credenciado e concede bolsas integrais e parciais aos
alunos oriundos de escolas públicas.

8.2.1.2 Organização Estudantil (Espaço para Participação e Convivência
Estudantil)
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Aos acadêmicos da FACHASUL é oferecido paralelamente às atividades
acadêmicas, cursos em nível de extensão, semanas pedagógicas, seminários de
políticas públicas que possibilitam a atualização e o aperfeiçoamento profissional,
além do apoio psicopedagógico dado pelas Coordenações dos cursos, pelo Centro
de Apoio Educacional e Psicológico ao Estudante. São eles:
a) Programa de Nivelamento: A FACHASUL visa oferecer cursos de
nivelamento, focados nos conteúdos curriculares dos cursos de graduação os quais
os acadêmicos apresentem maiores dificuldades.
b) Centro de Apoio Educacional e Psicológico ao Estudante (CAEPE):
Desenvolver estudos sistemáticos, atenção e apoio que levem ao conhecimento e
compreensão das características e necessidades da população acadêmica, como
ponto de partida para o desenvolvimento de medidas preventivas e assistenciais.
c) Monitoria: O programa busca oferecer um acompanhamento dos
acadêmicos que apresentem dificuldade nas disciplinas da grade curricular. A
monitoria é feita por alunos da IES que se destacam e têm aptidões para orientar.

8.2.1.3 Acompanhamento dos Egressos
O acompanhamento de egressos da FACHASUL é uma ferramenta estratégica
para a melhoria da qualidade de ensino, mantendo-os informados sobre outras
atividades da instituição que possam beneficiar os mesmos através contato via email e telefone e, além disso, realizar pesquisas para acompanhar este egresso.
Através desta pesquisa a FACHASUL conseguirá obter informações para o
planejamento dos cursos existentes e dos que ainda serão implantados,
identificando como os egressos estão inseridos no mercado de trabalho.
Possibilitando a criação de novos Cursos de pós-graduação e oferecimento de
cursos de extensão.
Os objetivos deste acompanhamento são:
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• Criar indicadores para a monitoria dos egressos dos cursos de graduação de
Administração e Ciências Contábeis;
• Levantar informações para alteração da matriz curricular;
• Promover eventos científicos para que haja reintegração dos egressos e
docentes, discentes e a comunidade;
• Manter um padrão de qualidade de Ensino Superior, através de sugestões de
egressos.
Para o acompanhamento dos egressos se torna necessário manter contato
regular com os alunos egressos através das seguintes estratégias:
• Atualização cadastral dos egressos, levando em consideração a população de
amostra os formandos de cada ano;
• Contato com os egressos para atualização de informações através de
formulários impressos e eletrônicos;
• Envio de um questionário com carta pelo correio, para verificação se os
egressos estão na área de atuação do Curso a qual se formou;
• Inserção dos egressos nos eventos científicos, promovendo oportunidades
destes egressos de ministrar palestras aos discentes.
A pesquisa identifica o perfil dos egressos, considerando as variáveis pessoais,
qualificação acadêmica e o desempenho profissional, levando em consideração a
satisfação considerando variáveis como instalações, curso, currículo e corpo
docente, além de manter um banco de dados atualizado.
Dando continuidade à formação deste egresso, a FACHASUL oferece cursos a
nível de Pós-Graduação Lato Sensu a partir do último período de formação do nível
superior, para que o formando ao concluir a graduação tenha a possibilidade de
conseguir em um período menor, a especialização necessária que exige o mercado
de trabalho.
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9 ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA

9.1 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA-PEDAGÓGICA

9.1.1 Perfil do Egresso
A FACHASUL que tem participação no desenvolvimento regional tem como
intuito a inserção dos egressos no mercado de trabalho, quebrando paradigmas,
buscando a qualificação de seus cursos. Cada curso da FACHASUL buscará
através de seu Projeto Pedagógico responder ás necessidades específicas de
formação na construção do profissional e da sociedade em geral e em particular da
Região de Chapadão do Sul – MS.
Neste contexto, com vistas ao escopo de formação acadêmica, a FACHASUL
deve proporcionar condições aos egressos de exercerem suas profissões por meio,
das habilidades e competências pertinentes a cada curso.
Para tanto o perfil do egresso deve apresentar as seguintes características:
• Entendimento do trabalho, como ferramenta estratégica para definir
problemas, equacionar soluções, pensar estrategicamente, introduzir modificações
no

processo

produtivo,

atuar

preventivamente,

transferir

e

generalizar

conhecimentos e exercer, em diferentes graus de complexidade, o processo da
tomada de decisão;
• Utilizar de expressão e comunicação compatíveis com o exercício
profissional, inclusive nos processos de negociação e nas comunicações
interpessoais ou intergrupais;
• Competência de raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e
formulações matemáticas presentes nas relações formais e causais entre
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fenômenos produtivos, administrativos e de controle, bem assim expressando-se de
modo crítico e criativo diante dos diferentes contextos organizacionais e sociais;
• Capacidade de tomar decisões, por meio, da iniciativa, criatividade,
determinação, vontade política e administrativa, vontade de aprender, abertura às
mudanças e consciência da qualidade e das implicações éticas do seu exercício
profissional;
• Compartilhar conhecimentos da vida e da experiência cotidianas para o
ambiente de trabalho e do seu campo de atuação profissional, em diferentes
modelos organizacionais, revelando-se profissional adaptável;
• Habilidade

crítico-analítica

de

avaliação,

quanto

às

implicações

organizacionais com o advento da tecnologia da informação.
• Entendimento do exercício da sua profissão com ética e proficiência as
atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas através da legislação específica,
revelando domínios adequados aos diferentes modelos organizacionais.
A FACHASUL nos últimos 13 anos formou aproximadamente 421 alunos entre
os cursos de Administração e Ciências Contábeis que hoje são profissionais em
exercício nas instituições públicas e privadas na região e na comunidade local,
gerando melhoria na qualidade de serviços prestados na sociedade. Assim a
atuação dos egressos no ambiente socioeconômico geram ações no aspecto da
responsabilidade social e cidadania empregabilidade e preparação para o mundo do
trabalho, bem como a atua atuação no setor da administração e contábeis. A grande
maioria dos nossos alunos em torno de 70% já saem de seus estágios curriculares
na área como funcionário atuando em escritórios, assumindo cargo de gerências em
usinas, gerência em fazenda, empresários e contabilistas na região e na
comunidade local.

9.1.2 Seleção de Conteúdos
A seleção dos conteúdos do ensino que orientarão a formação acadêmica, nos
diversos cursos, deve partir de realidades concretas da vida do estudante e do
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objetivo pretendido por cada curso, onde o perfil do egresso é construído para o
exercício da profissão.
Os cursos devem considerar em seus projetos pedagógicos conteúdos que
revelem inter-relações com a realidade local, regional, nacional e internacional,
seguindo características pessoais, determinações pessoais e sociais.
A seleção de conteúdos deve ser pautada pelos princípios de:
Desenvolver temas que contribuam para a formação profissional, de acordo
com a interdisciplinaridade;
Comprometimento com os valores éticos e com o desenvolvimento das
habilidades e competências pertinentes a cada curso;
Construção de meios de investigação científica, desenvolvendo extensão.
Garantir a flexibilidade curricular.

9.1.3 Princípios Metodológicos
Os princípios metodológicos que dirigir as ações acadêmicas, com o intuito de
deve estar direcionado para o campo de atuação do futuro profissional. Fazendo a
conexão da teoria à prática. Esses princípios devem conduzir o aluno a ser capaz de
reconstruir os seus conceitos e formar conhecimentos.
Os princípios metodológicos vêm expressos no projeto pedagógico de cada
curso e estão refletidos nos planos de ensino das suas disciplinas.
Os cursos da FACHASUL buscam desenvolver uma postura crítica, criativa,
reflexiva, para a formação profissional e pessoal do aluno, através de práticas
inovadoras e da didática.
A FACHASUL desenvolve propostas metodológica tais como:
• Fazer com que o acadêmico se envolva em trabalhos coletivos bem
sistematizados, com responsabilidades definidas e produção individual e de grupo;
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• Criar eventos que promovam a criação, projetos que conduzam a construção
do conhecimento, por meio, de seminários, discussões coletivas e na produção de
artigos científicos;
• Promover a interdisciplinariedade na produção do conhecimento;
• Provocar a utilização dos meios eletrônicos, de informática, de multimídia e de
telecomunicações. Aproveitar os recursos disponíveis no complexo escolar;
• Valorizar mais a elaboração própria, a construção coletiva, a apresentação de
textos, as propostas criativas;
• Estimular o uso da biblioteca, dos laboratórios, para que os alunos
pesquisem, estudem, discutam e critiquem;
• Discutir enfaticamente os espaços onde os conteúdos serão utilizados.
• Encorajar a formação profissional básica e a formação profissional contínua
dos formadores;
• Desenvolver

programas

de

formação

contínua

com

modalidades

diversificadas, nomeadamente, cursos de pós-graduação e projetos de investigaçãoação com os docentes;
• Experimentar metodologias inovadoras do ensino da didática curricular
consoantes com uma abordagem construtivista do saber-ensinar;
• Produzir materiais de apoio ao ensino e avaliar os efeitos da sua utilização.

9.1.4 Processo de Avaliação
As formas de avaliação estão inseridas no Regimento Geral da FACHASUL,
onde o aproveitamento nos estudos é verificado pelo desempenho do aluno, face
aos objetivos propostos no Plano de Ensino de cada disciplina, nos trabalhos
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acadêmicos envolvendo, entre outros: provas escritas, práticas, orais, trabalhos
práticos, estágios, seminários, debates, pesquisas e outros.
O Plano de Ensino está sujeito à aprovação do Colegiado de Curso e divulgado
aos alunos na primeira semana de aula da disciplina. O docente, responsável pela
disciplina, em seu Plano de Ensino pode programar, além dos trabalhos citados,
outros eventos de avaliação, desde que explicitado o seu aproveitamento na
sistemática de avaliação da disciplina.
A frequência às aulas presenciais, e demais atividades curriculares é
obrigatória, sendo vedado expressamente o abono de faltas. As exceções permitidas
estão previstas em lei. Desta feita, será obrigatória a frequência às aulas presenciais
e demais atividades curriculares de, no mínimo, setenta e cinco por cento da carga
horária total programada para cada disciplina, sendo considerado reprovado o aluno
que não atingir este percentual de freqüência.
A avaliação do rendimento das disciplinas Estágio Supervisionado, Trabalho de
Conclusão de Curso, Trabalho Final e Monografia ou artigo, obedece normatizaçao
própria, aprovada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, por proposição do
Colegiado de cada curso. A avaliação é parte integrante do processo de avaliação
que identifica dificuldades e aferi os resultados alcançados.

9.1.5 Atividade Prática Profissional, Complementares e de Estágios
O Estágio Supervisionado consta de atividades de prática pré-profissional,
exercidas em situações simuladas e reais de trabalho, sem vínculo empregatício.
Para cada aluno é obrigatória a integralização da carga horária do Estágio
Supervisionado, prevista no Currículo Pleno do curso, nela se podendo incluir horas
destinadas ao planejamento, orientação e avaliação das atividades. O Estágio
Supervisionado, enquanto estágio curricular é atividade obrigatória para a obtenção
do grau respectivo.
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Os Estágios Supervisionados são obrigatórios e executados de acordo com a
legislação vigente e do Regulamento de cada Curso de Graduação.
As atividades do estágio serão desenvolvidas em consonância com
Regulamento de Estágio específico do Curso e/ou Regulamento Geral de Estágios
Curriculares da FACHASUL.
O Estágio Supervisionado constitui-se numa necessária qualificação de seus
discentes, articulado na relação teórico-prática entre professor, supervisor de campo
e aluno, no processo de ação-reflexão-ação, no contexto social mais amplo.
É inegável a importância dos estágios supervisionados para a formação
profissional dos estudantes dos cursos superiores, contudo são também
reconhecidas as dificuldades de implementá-los dentro de sua estrutura curricular e
pedagógica.
Os

entraves

da

implantação

em

nível

institucional

configuram-se,

fundamentalmente, no âmbito da perspectiva da integração triangular (aluno-escolaempresa), nas limitações da estrutura curricular, nas deficiências da infra-estrutura
da atividade, no pluralismo conceitual que o corpo docente constrói sobre os
estágios (refletindo visões paradigmáticas diversificadas) e sobretudo, a disparidade
verificada no âmbito das idealizações e perspectivas dos alunos sobre estágios e o
produto final deles decorrente.
Razões como as acima levantadas levam um bom número de Faculdades a
não reconhecer os verdadeiros valores que a atividade tem para os seus cursos,
principalmente no âmbito de constituí-la como um momento estratégico para
verificação da aprendizagem.
A escolha do campo para que o discente cumpra o estágio obrigatório é
previamente definida junto com o Coordenador de Estágio, conforme a área de
interesse do aluno, bem como observando os critérios estabelecidos nesta política.
A Coordenação de Estágio de cada curso estabelece os convênios e as funções e
atribuições das partes envolvidas.
O estágio supervisionado é parte integrante do currículo pleno dos cursos de
graduação e deverá ser cumprido pelo aluno para a integralização da carga horária
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total exigida. Como as demais disciplinas, sujeita-se às regras estabelecidas pela
Faculdade de Chapadão do Sul.
Os objetivos do estágio na FACHASUL são:
Apresentar o estudante à comunidade empresarial, pública e privada, para que
ele possa, com a orientação da Faculdade e supervisão da Organização,
desenvolver suas competências e habilidades, em seu papel como gestor e
modificador de situações, seu espírito empreendedor, comunicação e relação
interpessoal.
São descritos assim os seguintes objetivos específicos para o Estágio
Supervisionado:
I. Articular formação acadêmica com situações reais de vida e trabalho1;
II. Aproximar o aluno da complexidade organizacional;
III. Incentivar a formação/produção acadêmica continuada;
IV. Contribuir no desenvolvimento de habilidades técnicas e de gestão;
V. Fornecer elementos que contribuam para o desenvolvimento da capacidade
crítica frente à realidade organizacional;
VI. Avaliar resultados da aprendizagem do aluno.

O Estágio deve ainda:
a) Constituir-se num espaço fornecedor de feedback: Considerando que o
estágio supervisionado constitui numa atividade que consubstancia as dimensões
institucionais (política acadêmica, reforma curricular, projeto pedagógico do curso,
legislações específicas etc), e a dimensão da práxis (situação real de vida e

1

a expressão “situação real de vida e trabalho” deve ser compreendida no âmbito da delimitação de campo específico de
atuação onde o aluno possa captar e utilizar dados e informações de uma determinada realidade. Neste sentido, tal situação
pode ser caracterizada tanto numa organização específica quanto em problemáticas/temáticas contextualizadas,
relacionadas e pertinentes ao seu objeto de estudo. A condição específica do aluno (estar ou não vinculado a uma
organização ou ainda, manter com esta uma relação profissional), certamente influenciará a sua decisão na definição da
“situação real de vida e trabalho” eleita para estudo
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trabalho), associa-lhe o papel relevante de ser um dos elementos fundamentais no
processo de avaliação do curso no que diz que respeito:
• a sua estrutura pedagógica (perfil profissional, objetivos, grade curricular e
ementário);
• a caracterização do corpo docente, discente e administrativo e;
• a sua estrutura funcional (laboratório, biblioteca, espaço físico, serviços de
apoio etc.)
b) Contribuir na iniciação/performance profissional - Considerando que o
aluno tem a responsabilidade de eleger um tema/problema para o desenvolvimento
do estágio e se debruçar sobre ele (a partir de uma metodologia de análise
sistematizada e orientada), a atividade contribuirá para a explicitação de suas
potencialidades enquanto futuro profissional.
Neste contexto o objetivo do estágio é ampliado, indo além de um momento
prático para transformar-se em uma possibilidade de síntese dos conhecimentos
proporcionados durante o curso, na medida em que contribua:
• para que o aluno possa compreender os aspectos sociais / técnicos / e
culturais de uma situação real de trabalho,
• no amadurecimento de instrumentos teórico / metodológicos específicos que
contribuam na produção de conhecimentos,
• na integração entre ensino, pesquisa/iniciação científica e extensão, como
momentos indissociáveis do processo de ensino,
• na habilidade do aluno diagnosticar, investigar, analisar e a partir daí, propor
formas de resolução de problemas que abordem a complexidade organizacional.

9.1.6 Práticas Pedagógicas Inovadoras
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A FACHASUL busca a melhoria contínua da qualidade de ensino e a
implantação de Projetos Pedagógicos conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais.
As práticas pedagógicas devem estimular o discente a construção do
conhecimento com o intuito de assimilação e a transferência dos saberes nas suas
relações, buscando o desenvolvimento da comunidade onde estão inseridos.
As práticas Pedagógicas Inovadores da FACHASUL são orientadas da
seguinte forma:
I.

Aulas expositivas;

II.

Atividades acadêmicas complementares (seminários, Palestras);

III.

Atividades de pesquisa bibliográfica na Biblioteca;

IV. Visitas técnicas;
V.

Aulas em laboratórios;

VI. Estudos de caso: Através de sugestões de questões e textos vivenciados
permite-se que o aluno relacione-as à teoria com a prática;
IV. Desenvolvimento e Participação de Projetos de Pesquisa;
V.

Atividades de âmbito de Responsabilidade Social.

Nesse sentido podem ser citadas algumas práticas pedagógicas serem
desenvolvidas pelos professores:
• Trabalhar regularmente com problemas;
• Desenvolver projetos (pedagogia de projetos);
• Organizar seminários e pesquisas;
• Buscar a prática de uma avaliação formativa;
• Criar novas formas de avaliar.
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A FACHASUL possui ações para apoio aos discentes para realização e
participação dos alunos em eventos internos como: seminários, palestras, viagens
de estudos e visitas técnicas bem como sua produção técnica e científica por meio
da monitoria de ensino e extensão, o desenvolvimento do TCC do tipo orientação
dos programas de formatação e oficinas sobre normas da ABNT, além disso por
meio do bibliotecário da IES é divulgado no site da Instituição normas da ABNT para
artigos, monografias e assuntos relevantes relacionados à pesquisa e a iniciação
científica. Ainda a IES apóia nos projetos dos acadêmicos desenvolvidos na
Empresa Júnior e o Centro Acadêmico.

9.1.7 Políticas e Práticas de Educação à Distância (para as IES que
Propõem Desenvolver essa Modalidade)
A oferta de educação superior na modalidade de educação a distância
constitui-se em importante estratégia para ampliar as oportunidades de acesso à
educação e assegurar o direito a estudar sem fronteiras.
O objetivo da educação à distância da FACHASUL é demonstrar formas que
orientarão aos acadêmicos, docentes, gestores entre outros, dessa nova realidade,
com o auxílio da tecnologia.
Neste contexto, a FACHASUL deve:
Criar cursos à distância, como tecnólogos que tenham o conteúdo curricular,
articulados aos procedimentos e práticas pedagógicas interdisciplinares;
Selecionar e avaliar o material didático antes de ser produzido;
Capacitar os docentes e técnico-administrativo para o desenvolvimento de suas
atividades;
Estabelecer critérios para que haja a relação aluno-professor, para uma
comunicação e acompanhamento eficiente;
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Desenvolver políticas para gerir todo o processo de educação à distância;
Formar regras e procedimentos para o atendimento dos alunos;
Avaliar constantemente os modelos e conteúdo que conduzem ao ensino e
aprendizagem;
Informar sobre todos o procedimentos que norteiam a educação à distância
junto a IES.

9.1.8 Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou
mobilidade reduzida, conforme disposto na CF/88, Art. 205, 206 e 208,
na NBR 9050/2004, da ABNT, na Lei N° 10.098/2000, nos Decretos N°
5.296/2004, N° 6.949/2009, N° 7.611/2011 e na Portaria N° 3.284/2003.
A FACHASUL possui um programa de acessibilidade para pessoas com
deficiência ou mobilidade reduzida de acordo com o disposto na Constituição
Federal em seus artigos 205, 206 e 208 na NBR 9050/2004, da ABNT, na Lei N°
10.098/2000, nos Decretos N° 5.296/2004, N° 6.949/2009, N° 7.611/2011 e na
Portaria N° 3.284/2003.
A FACHASUL desenvolve ações e projetos institucionais visando assegurar o
acesso e permanência com sucesso de todos os estudantes em especial os que
apresentam deficiência em suas várias modalidades ou necessidades educativas
especiais.
A FACHASUL vem ampliando a sua concepção sobre o conceito de
acessibilidade, indo além da acessibilidade física, porém melhorando cada vez mais
na visão da acessibilidade normativa para atender alunos em seu processo seletivo
e para sua avaliação, inclusive com contrato de profissional da área em seu quadro.
A Educação Inclusiva é, atualmente, um dos maiores desafios do Sistema
Educacional Brasileiro. A FACHASUL tem o intuito de reduzir ou eliminar de toda e
qualquer forma de exclusão ou de desvalorização do acadêmico, como indivíduo.
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Neste sentido, a FACHASUL tem como metas da educação inclusiva:
• Desenvolver critérios de ingresso que contribuam para a inclusão dos jovens
procedentes de escolas púbicas;
• Criar programas e ações de extensão voltadas a realidade da comunidade
local;
• Organizar programas educacionais de modo que os acadêmicos com
necessidades especiais possam participar das atividades;
• Adequar a estrutura física que é indispensável ao ingresso e permanência do
acadêmico em seu curso;
• Conscientizar e capacitar os docentes da importância quanto a aprendizagem
dos acadêmicos;
• Promover programas educacionais e didáticos adequados às capacidades e
necessidades dos acadêmicos.
A FACHASUL possui um programa de políticas que aborda e debate os direitos
da pessoa com transtorno do espectro autista, conforme a Lei n. 12.764 de
27/12/2012.
O programa é executado através das discussões do tema em reuniões
pedagógicas, seminários de políticas públicas, ampla divulgação da legislação para
todos os segmentos da IES e para a sociedade regional e local, por meio de convite
aos eventos programados.

9.1.9 Políticas Afirmativas de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos
e Igualdade Étnico-Racial
Com o Intuito de contribuir para a formação de cidadãos responsáveis pela
defesa do meio ambiente, ao respeito a diversidade, da memória cultural, da
produção artística e do patrimônio cultural, algumas ações são desenvolvidas.
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As temáticas referentes à diversidade e as demais questões emergenciais são
discutidas e debatidas em forma de seminários, discussões em sala de aula e ainda
em forma de transversalidade no currículo dos cursos ofertados por meio de revisão
dos ementários das disciplinas para inclusão dessas temáticas. Além do mais a
FACHASUL promove um seminário de políticas públicas sendo priorizado os temas
referente a diversidade, relações étnico-raciais, meio ambiente e patrimônio cultural,
a exemplo esse ano de 2015 abordará no III Seminário de Políticas Públicas o tema
“ Educação, Cidadania, Diversidade Cultural.
A FACHASUL buscando integrar todos os acadêmicos de forma que se sintam
acolhidos e tenham melhor aproveitamento acadêmico aponta que é insuficiente
tratar o indivíduo de forma genérica, geral e abstrata. Faz-se então necessária a
especificação do sujeito de direito, que passa a ser visto em sua peculiaridade e
particularidade. Nessa perspectiva determinados sujeitos de direito ou determinadas
violações de direitos exigem uma resposta específica e diferenciada. Para isso, a
IES busca integrar discursos e ações que busquem um convívio pacífico e promova
o direito de todos a ter qualidade de ensino e bom convívio com todos.
Nesse cenário, por exemplo, a população afrodescendente, as mulheres, as
crianças e demais grupos devem ser vistos nas especificidades e peculiaridades de
sua condição social. Ao lado do direito à igualdade, surge também, como direito
fundamental, o direito à diferença. Importa o respeito à diferença e à diversidade, o
que lhes assegura um tratamento especial.
Por entender que o direito é assegurado por lei e todos devem receber o
mesmo tratamento, a FACHASUL promove ações que visem exaltar não só as
diferenças, mas a grandeza do ser humano e de seus direitos.
As ações promovidas pela FACHASUL são:
• Palestras sobre as diferenças e direitos assegurados na Constituição;
• Discussões em sala de aula sobre o respeito e o acolhimento ao outro;
• Comemoração do dia da Consciência Negra;

• Seminários temáticos com alusão ao respeito ao outro.
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9.2.1 Ações de Promoção à Igualdade Ético-Racial
Considerando as especificidades do Brasil, que é o segundo país do mundo
com o maior contingente populacional afrodescendente (45% da população
brasileira, perdendo apenas para a Nigéria), tendo sido, contudo, o último país do
mundo ocidental a abolir a escravidão, faz-se emergencial a adoção de medidas
eficazes, em especial no meio acadêmico para romper com o legado de exclusão
étnico-racial, que compromete não só a plena vigência dos direitos humanos, mas
também a própria democracia no país – sob pena de termos democracia sem
cidadania.
A implementação do direito à igualdade racial há de ser um imperativo éticopolítico-social e educacional, capaz de enfrentar o legado discriminatório que tem
negado à metade da população brasileira o pleno exercício de seus direitos e de
liberdades fundamentais.
A FACHASUL promove ações afirmativas, como políticas compensatórias
adotadas para aliviar e remediar as condições resultantes de um passado de
discriminação, e cumpre uma finalidade pública decisiva para o projeto democrático:
assegurar a diversidade e a pluralidade social, assim como discutir no meio a
valorização das diferenças. Algumas ações promovidas pela IES constituem
medidas concretas que viabilizam o direito à igualdade, com a crença de que a
igualdade deve moldar-se no respeito à diferença e à diversidade.

10 Ofertas de Cursos e programas (Presenciais e à Distância)

10.1 Graduação (Bacharelado, Licenciatura e Tecnologia)
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São oferecidos os seguintes cursos de graduação na FACHASUL:

Cursos Já Existentes
Situação Atual

Projeção

(2013)

(2017)

Área: Ciências Humanas e Sociais
Administração

1

1

Ciências Contábeis

1

1

Opções de Estudo Para Oferta de Novos Cursos de Graduação
Projeção (até 2017)
Área: Ciências Humanas e Sociais
Pedagogia
Área: Ciências Biológicas e da Saúde
Enfermagem

Opções de Estudo Para Oferta de Novos Cursos Superiores de
Tecnologia - Projeção (até 2017)
Área: Recursos Naturais
Agronegócio
Área: Controle e Processos Industriais
Gestão de Produção Industrial
Área: Produção Industrial
Produção Sucroalcooleira
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Área: Informação e Comunicação
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Área: Ambiente, Saúde e Segurança
Saneamento Ambiental
Segurança no Trabalho

10.2 PÓS-GRADUAÇÃO (LATO SENSU)

Criar curso de Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização) até o ano de
2017, nas seguintes áreas:
Administração: Gestão em Agronegócio, Gestão Empresarial, Gestão em
Recursos Humanos e Gestão Pública
Ciências Agrárias: Sucroalcooleira e Gestão Agroindustrial
Ciências Contábeis: Contabilidade e Controladoria

10.3 PROGRAMAS DE EXTENSÃO

As atividades da FACHASUL são desenvolvidas através de:
•

Eventos de Extensão – atividades realizadas no cumprimento de programas

específicos, oferecidos com o objetivo de produzir, sistematizar e divulgar
conhecimentos, tecnologias e bens culturais podendo desenvolver-se em nível
universitário ou não. Os eventos de extensão compreendem: Ciclos de conferências;
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Seminários; Fóruns; Ciclos de palestras; Reuniões técnicas; Concertos; Festivais;
Manifestações artísticas e culturais; Espetáculos; Oficinas; Outros de natureza
semelhante;
• Cursos de Extensão – atividades programadas pelos departamentos e
colegiados de cursos, visando socializar os conhecimentos produzidos na
Instituição, através da execução de calendário próprio. Os cursos de extensão
articulam a comunidade acadêmica com as necessidades concretas da sociedade,
num confronto permanente entre a teoria e a prática, como pré-requisito e
conseqüência dos diversos programas de extensão.
Os cursos de extensão são aprovados pelos Colegiados de Cursos, contendo,
no caso de eventos e cursos, obrigatoriamente, os seguintes elementos:
I. Denominação (título do projeto);
II. Coordenador;
III. Carga horária;
IV. Horário;
V. Público alvo;
VI. Apresentação;
VII. Objetivo;
VIII. Justificativa;
IX. Metodologia;
X. Conteúdo programático;
XI. Referências bibliográficas.
A extensão da FACHASUL se desenvolve sob a forma de programas, projetos
e atividades inseridos em linhas programáticas e áreas temáticas relacionadas entre
si e sob os seguintes eixos temáticos:
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Programas de Bolsa: Ações a concessão de Bolsas de Estudo aos
acadêmicos regularmente matriculados na Faculdade de Chapadão do Sul –
FACHASUL, de acordo com regulamento próprio.

BOLSA CONVÊNIO
Participantes de convênios com instituições de ensino ou empresas e
sindicatos que se responsabilizam pelo pagamento da mensalidade de seus
funcionários.

BOLSA FAMÍLIA
Serão concedidas Bolsas de Estudo semestrais, nos cursos de graduação e
pós-graduação, a alunos de uma mesma família, observado o seguinte critério:
I – será concedida uma Bolsa de Estudos, a partir da 2ª parcela do semestre
letivo subseqüente, no valor de 10% (dez por cento), para o segundo ou mais
membros de um mesmo grupo familiar ou filhos de funcionários;
Serão considerados de uma mesma família os ascendentes (pai e mãe) e os
descendentes

(filho

ou

filha),

cônjuge

e

irmão

ou

irmã,

comprovado

documentalmente no ato do requerimento;
A Bolsa de que trata esse artigo deverá ser solicitada no ato da matrícula do
aluno a cada semestre, observadas as presentes normas, e será aplicada a partir da
2ª parcela do semestre letivo.

BOLSA PERMUTA
Bolsa concedida, em casos excepcionais, aos alunos que possuem débitos, já
que permite a liquidação dos mesmos através de contratação de serviços e outros
para IES.
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BOLSA AUXÍLIO
Beneficio concedido aos alunos comprovadamente carentes, regularmente
matriculados, após análise da situação sócia-econômica, que prevê os critérios para
a obtenção da referida bolsa.

BOLSA INCENTIVO A INICIAÇÃO CIENTÍFICA E EXTENSÃO
Desconto de até 20 % concedido aos alunos que desenvolvem atividades junto
aos professores proponentes de projeto de extensão ou em regime de estágio na
FACHASUL.

BOLSA FUNCIONÁRIO
Bolsas de Estudos concedidas para funcionários e para alunos dependentes de
funcionários (cônjuge, filho ou dependente), consistente em desconto de até 50 %.

BOLSA MONITORIA
Bolsa concedida aos alunos que desenvolvem monitoria junto a professores,
consistente em desconto de até 50 %.
Programa Solidariedade e Cidadania - As ações de solidariedade e
cidadania, na FACHASUL, visam à formação profissional, mas também com a
formação humana.
Programas Educativo, Cultural e Esportivo: Desenvolvendo programas e
iniciativas sócio-educativas, projetos culturais e esportivos para a integração entre
comunidade e acadêmicos.
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Programa de Conservação Ambiental: A questão ambiental é um assunto
muito discutido na atualidade e que requer projetos de extensão que envolvam a
conscientização e preservação do meio ambiente.
Dia Nacional da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular
(Dia “D”)- A Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior - ABMES,
instituiu o “Dia Nacional da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular”
como um dos caminhos para informar à sociedade e ao governo a grande
importância do ensino superior particular e demonstrar, com fatos e números, que as
IES particulares vêm cumprindo sua responsabilidade social.
Programa CAEPE: objetivamos propor a criação do Centro de Apoio
Educacional e Psicológico ao Estudante - CAEPE da Faculdade de Administração
de Chapadão do Sul – FACHASUL, na busca de ampliar a qualidade pedagógica, a
atenção psicológica e de relacionamento humano nos processos educativos de
ensino/aprendizagem para que os alunos possam ter uma formação completa,
voltada para uma formação técnica, criando uma rede de apoio que possa atender
ás necessidades emocionais, psicológica e que contribua para a superação das
dificuldades que vêm do ensino nos níveis anteriores e auxilie os acadêmicos na
construção de sua formação de maneira qualitativamente expressiva, promovendo a
melhoria no seu bem-estar e, consequentemente, o bom desempenho nos estudos.
Programa da Cesta Básica: Este programa tem o intuito de identificar os
preços da cesta básica encontrados no município de Chapadão do Sul – MS e
informar a comunidade local.
Empresa Júnior da FACHASUL - É uma associação multidisciplinar, sem fins
lucrativos, constituída por alunos e pelos Conselhos, que presta serviços e
desenvolve projetos para empresas e sociedade em geral, sob a supervisão de
professores.
Objetivos:
• Atuar em Consultoria e Assessoria às pequenas e médias empresas,
colocando o aluno em contato com o mercado de trabalho, interligando a teoria com
a prática;

195

• Desenvolver projetos de integração entre comunidade e acadêmicos;
• Realizar ações de Responsabilidade Social.

11 AUTO-AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

11.1.1 Projeto/Processo de Auto Avaliação Institucional
A FACHASUL possui Projeto de Avaliação Institucional implantado e
estruturado em desde 2005, e sua reestruturação em 2015 que foi organizado no
coletivo pela comunidade acadêmica, trabalho este organizado e coordenado pela
Comissão Própria de Avaliação CPA, tendo como principio básico as orientação do
Ministério da Educação 2015 onde define a avaliação como "o conjunto de
referências que faz da avaliação um procedimento necessário para definir
prioridades e garantir a qualidade do ensino, leva a União a elaborar um sistema de
avaliação capaz de diagnosticar e indicar necessidades de controle e correções de
rumos na política educacional coordenada pelo MEC, em colaboração com os
Estados e Municípios".O Projeto enquanto processo de autoavaliação Institucional
tem como finalidade principal comparar seus próprios resultados em cada período
em que a autoavaliação ocorre internamente ou externa, a fim de verificar seus
pontos fortes e os pontos fracos bem como seus eventuais afastamentos dos
objetivos propostos com vistas de não perder o foco do objetivo central que é
ofertar ensino de qualidade e contribuir com o desenvolvimento sustentável da
região. Estão estruturadas de acordo com as dez dimensões previstas em lei, Lei nº
10.861 de 14 de abril de 2004, assim o instrumento para coleta de dados contempla
essas dimensões. Os resultados desses instrumentos servem para a tomada de
decisão resultando na elaboração de um relatório detalhado a partir das análises
sobre as críticas e sugestões abordadas. Tem como objetivo subsidiar a
reestruturação do Plano de Desenvolvimento Institucional- PDI. Nele estão
previstos os princípios norteadores da autoavaliação numa concepção de avaliação
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democrática, educativa e comprometida com a melhoria da qualidade de ensino
ofertado por meio da relevância das políticas de ensino, pesquisa/iniciação
científica e extensão. São princípios previstos em nosso Projeto de Avaliação
Institucional: a busca de alto desempenho por parte da instituição; a busca de
desenvolvimento sustentável individual e coletivo; a melhoria dos procedimentos e
metodologias de ensino; a busca de um aperfeiçoamento no processo de
aprendizagem significativa organizacional de forma contínua e permanente e a
busca de inovações tecnológicas constantes. Quanto a metodologia proposta o
projeto assegura o desenvolvimento de quatro questionários distintos para
docentes, técnico-administrativo, discentes em formação e egressos. Cada
questionário é elaborado de acordo com as 10 dimensões. O questionário docente
com 54 questões o técnico administrativo com 40 questões e os discentes com 51
questões. A análise dos dados coletados será feito através do software SEI, é um
software acadêmico utilizado para outros procedimentos acadêmico da Instituição.
Os questionários foram organizados e convalidados pela comissão CPA e após
este processo foram inseridos no sistema SEI, ainda a metodologia prevê a etapa
de conscientização que antecede a coleta de dados para a comunidade acadêmica.
O projeto prevê a realização de palestras em sala de aula pelos membros da CPA
para dialogar sobre a responsabilidade e a ética que o processo requer. Os
questionários ficarão disponíveis para resposta da comunidade acadêmica por um
período de 20 dias, após este período os dados serão processados no sistema SEI
obtendo os resultados em percentuais para cada um dos cursos e/ou setores. E
realizados reuniões, encontros e seminários para devolutiva de dados e todos os
cursos elabora seu plano de ação a parti de suas fragilidades e potencialidades e
encaminha à Direção para análise, avaliação e inclusão de metas e ações no PDI.

11.1.2

Autoavaliação

Institucional:

participação

da

comunidade

acadêmica (indicador aplicado para fins de recredenciamento e
credenciamento para transformação de Organização Acadêmica)
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A Autoavaliação Institucional referente a participação da comunidade
acadêmica está previsto e implantado sendo que os dados são coletado
semestralmente e disponibilizado o questionário no sistema virtual SEI para toda
comunidade acadêmica e a participação foi satisfatória uma vez que os quinze
docentes da Instituição no primeiro semestre de 2015 participaram efetivamente e
deram devolutiva em seus questionários. Quanto aos funcionários técnicosadministrativos também com uma participação positiva dos 15 funcionários apenas
01 deixou de responder. Quanto aos discentes houve uma participação positiva no
processo de autoavaliação da IES, sendo que no Curso de Administração num total
de 70 discentes, 68 participaram num percentual de 79,31% e 12 não participaram
num percentual de 20,69%. Já no curso de Ciências Contábeis os relatórios da CPA
num total de 160 alunos, 128 alunos responderam o questionário num percentual de
80% e 32 alunos num percentual de 20% deixaram de participar. Nesse processo de
participação de todos os segmentos da comunidade acadêmica num percentual
favorável de participação os dados após analisados e interpretados foram
apresentados aos interessados bem como as metas e ações que foram
contempladas no Projeto de Desenvolvimento Institucional.

11.1.3 Autoavaliação Institucional e avaliações externas: análise e
divulgação

dos

resultados

(indicador

aplicado

para

fins

de

recredenciamento para transformação de Organização Acadêmica
A divulgação dos resultados da Autoavaliação Institucional e das avaliações
externas ocorre de forma satisfatória na comunidade externa e interna. Com relação
a Autoavaliação Institucional o processo de da através de reuniões especificas com
os diversos segmentos da comunidade acadêmica bem como com os diversos
setores da IES visando analise de resultados e tomada de decisões que possam
refletir no planejamento de ações visando corrigir os desvios detectados. Com
relação à Avaliação Externa principalmente o resultado do ENADE e resultado das
visitas de comissões de avaliadores para renovação de reconhecimento ou para fins
de recredenciamento institucional, os relatórios emitidos pelo MEC são objetos de
estudo, reflexão e analise para tomada de decisões. A divulgação desses resultados
se da de forma mais analítica e critica com a equipe de gestores, membros da CPA,
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mantenedores e direção da IES. Os acadêmicos também tomam conhecimento
desses resultados.Os resultados estão disponibilizados na página da IES e murais
internos, assim como em meios de comunicação de sites externos, rádio e
seminários realizados com a participação da comunidade interna e externa.

11.1.4 Elaboração do relatório de autoavaliação
A Autoavaliação deve ser um processo norteador para a IES, implica o
envolvimento de toda a comunidade acadêmica e constitui um processo complexo e
desafiador, uma vez que em seus resultados reúnem os diversificados olhares de
cada segmento e dos diversos setores sobre as diferentes dimensões que envolvem
a FACHASUL. O relatório da Autoavaliação elaborado pela comissão da CPA é
discutido no grupo pelos segmentos da IES gera resultados, análises, reflexões,
interpretações e proposições para subsidiar e retroalimentar o planejamento da IES
e suas ações. Dessa forma, o resultado desse trabalho congrega diversas reflexões,
opiniões e discussões sobre os rumos da FACHASUL. Para tanto o percursos é
sempre pautado pela ética e pela busca do aprimoramento das atividades propostas
que vem sendo desenvolvidas pela FACHASUL em consonância com seu Plano de
Desenvolvimento Institucional – PDI 2013/2017. Está estruturado com os seguintes
tópicos: Introdução, Objetivo, Metodologia, Desenvolvimento contendo subtemas:
Planejamento e Avaliação Institucional; Desenvolvimento Institucional, Políticas
Acadêmicas; Políticas de Gestão; Infraestrutura Física; Análise dos Resultados e
das Informações, Sugestões de Melhorias e Considerações Finais. No relatório
esses dados estão descritos de acordo com segmentos que participam do processo
de avaliação. Por fim, o relatório contem os resultados e apresentam um panorama
geral sobre a visão da comunidade acadêmica, sobre a IES e os cursos ofertados.
Esses resultados nos possibilitam uma noção para abordagem das ações que
deverão ser programadas para o avanço do desenvolvimento institucional, um
compromisso de toda a comunidade acadêmica e os parceiros mais diretos.
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11.2 METODOLOGIAS, DIMENSÕES E INSTRUMENTOS

DIMENSÃO:MISSÃO INTITUCIONAL E O PDI
Variáveis
Participação

dos

docentes

e

comunidade
na

externa

elaboração

discussão

Procedimentos

Indicadores

Informantes

CONDIR

Direção

Questionários

Colegiado de Curso

Docentes

Análise do PDI

CPA

Discentes

/Instrumentos

Documentos
PDI

Funcionários

e
da

avaliação institucional
e

membros

da

CPA(Comissão
Própria de Avaliação)
Montagem

e

acompanhamento do
PDI, PPI e Projetos
Pedagógicos

dos

cursos de graduação

Implantação do PDI
de acordo com as
politicas
estabelecidas através
de ações ligadas a
visão,

missão

e

objetivos da IES

Levantamento sócioeconômico
ingressantes

de
e

acompanhamento
dos egressos
Empresa Junior
CAEPE

DIMENSÃO: ENSINO
Variáveis

Indicadores

Informantes

Procedimentos
/Instrumentos

Documentos
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Percepção Curricular

Características
objetivos

e

do

de

Análise

de

PDI

Cursos,

projetos

Projeto pedagógico

diretrizes

Docentes

pedagógicos

Relat. da Avaliação

curriculares Articulação e

Discentes

Análise

conforme

as

curso

Coordenadores

interação

entre

as

Avaliação

diversas

áreas

de

Institucional.

da

Institucional

conhecimento.
Organização Didático-

Estrutura dos programas

Secretaria

Questionários

Pedagógico

e dos planos de ensino

acadêmica

Análise

Parâmetros

Coordenadores

para

avaliação

da

de

Cursos

Programas e Planos
da

de ensino

documentação

Normas

para

pertinente

avaliação

da
de

aprendizagem

Docentes

aprendizagem

Organização do horário

Discentes

acordo

Seleção

de

docentes

Organização

Avaliação:
,do

o

regimento geral

de

Instr. de avaliação

calendário acadêmico
Organização

com

Normas

para

da

seleção de docentes

do docente

de acordo com o

Coordenador

e

Plano de Carreira

discente.

Calendário

de

eventos
Relacionamento entre

Participação em projetos

Coordenação

dos

Questionários

Projetos

e

Ensino e Extensão.

de extensão

Cursos

Relatórios

Coordenadoria de

cursos de extensão

dos

Extensão e
Ação Comunitária.
Docentes
Discentes
Práticas Pedagógicas

Estágio supervisionado

Coordenadores

de

Atividades

Cursos

complementares

Docentes

Manual de Estágio

Cursos de extensão

Discentes

dos

Empresa Junior

Coordenação

Visitas técnicas

estágio

Cases

supervisionado

de

Questionários

Regimento Geral da

Relatórios

IES

cursos

de

graduação
Relatórios

dos

cursos de graduação

de

Estágio
Regulamento

das

Atividades
Complementares
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Desenvolvimento
atividades

para

de

Atividades

Acadêmicas

Coordenadores

de

Questionário

em forma de Atividades

Cursos,

e

extra classes : Semanas,

Coordenadores

da

fóruns, palestras, visitas

qualidade de ensino

técnicas,

superior

extensão Flexibilidade do

complementares),

projeto

político

Docentes

eventos.

Diagnóstico

Discentes

Projetos Relatórios

contínuo das atividades

Técnicos

e avaliação PDI

de

à

Bibliotecário,

pela

Funcionários

manutenção

cursos

pedagógico

ensino

missão

quanto

defendida

Instituição

de

focada

de

dos

político

a

obtenção

Analise

Projeto
pedagógico

projetos

Diretrizes

estágio (responsável

pedagógicos dos

curriculares

pelas

cursos

Relatórios

de

avaliação

de

atividades

no

perfil dos discentes de
acordo com as diretrizes
curriculares
Disponibilidade

de

Laboratório
Biblioteca
Integração de docentes e
discentes

e

a

comunidade

Incentivos a formação

Criação e oferecimento

Diretoria

docente

de cursos de capacitação

Coordenadores

de

Reuniões

PDI

pedagógicas

Projetos de criação

Incentivos da IES para cursos de graduação

de Cursos Planos

cursos de pós-graduação Coordenador

de cargos e salários

Lato Sensu e Stricto Sensu curso

de

de
Pós-

em áreas especificas de Graduação
sua graduação
Implantação do plano de
carreira

Centro

de

Apoio

Educacional
Psicopedagógico
Estudante

Bolsas de Estudos

e
ao

Programa de Monitoria

Coordenador do

Entrevistas

PDI,

e nivelamento

CAEPE

Análise

monitoria

Estágio

Coordenadores

documental

Cronograma

extracurricular

Programas

de

de

cursos

de

Programa

de

institucional
de

Atendimento de alunos

Atividades

graduação

Relatórios

de

Complementares

Coordenadores

atividades

Programa

de

Estágio

de

acompanhamento

acompanhamento

supervisionado e

ao

acadêmico

pedagógico

atividades

necessita da CAEPE

Programa

de

discente

Programa

complementares

Acompanhamento

acompanhamento

de

Docentes

egressos

psicopedagógico.

Discentes

que

a
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Programa

de

acompanhamento

ao

egresso

Atividades
Institucionais

que

estimulem

a

Interdisciplinaridade

Coordenadores

Reuniões

PDI

multidisciplinar

dos

Cursos

Pedagógicas

Relatórios da avaliação

docente

Treinamento

institucional

Programas

de

interdisciplinaridade

aperfeiçoamento

das

docente

disciplinas

dos

Corpo
Diretoria

quanto

Avaliação

a

cursos de graduação,

prática pedagógica , ao

as inovações didático

processo

pedagógicas e o uso

planejamento

de novas tecnologias

avaliação e ao uso das

no ensino

novas tecnologias

institucional

de
e

DIMENSÃO: EXTENSÃO
Variáveis

Institucionalização
das

atividades

de

extensão
Programas

Informantes I

Indicadores

Procedimentos
/Instrumentos

Definição

das

Diretoria

políticas

de

Executiva

extensão.

coordenadoria

Documentos

Consulta ao PPI e
e

PDI.

PDI

de

extensão
de

Graduação

/

áreas

relevantes;

cursos;

dos relatórios dos

Atividades

Docentes

cursos e demais

multidisciplinares;

Discentes

atividades;

Empresa Júnior

Resultados

Envolvimento

da

dos

projetos;

dos

Extensão;

conhecimento.

Coordenação

Apreciação

extensão nas diversas
do

Temas

Diretoria;

comunidade

avaliações

acadêmica e externa.

referentes

Análise

Projetos

e

relatórios

pertinentes as atividades.

das

as

atividades
desenvolvidas.
Ações voltadas para

Parceria

as

Prefeitura Municipal

cursos de extensão e

de

coordenadores

transformações

sociais,
considerando

a

com

Chapadão

a

do

Sul.

responsabilidade

Profissionais

social.

Liberais
Empresários.

Coordenadoria

de

de

cursos de graduação.

e

Relatórios

Relatórios de atividades
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Critérios
pela

adotados
IES

ampliar

o

para
acesso,

inclusive

Adaptações

das

Diretoria;

dependências

Coordenadores

físicas das da IES;

Cursos

Análise
de

Plantas

documentos

e croquis

da

Instituição

pertinentes

para

portadores

de

Vistorias

de

necessidades
especiais
Ações desenvolvidas

Ações

pela IES no sentido

visando fomentar as

Cursos

da

assistências

Coordenadoria

psicopedagógica

Extensão

inclusão

assistência

e
aos

acadêmicos.

da

IES

Coordenadores

de

de

Análise

de

PDI

Projetos

documentos

Pedagógicos

pertinentes

Regulamentos
Relatórios

(CAEPE).

de

atendimento,acompanha
mento e assistência

Políticas

Pró-Uni ;

Coordenadores

de

Análise

de

Termo de Compromisso

institucionais

de

Vale Universidade;

Cursos

documentos

de Estágio;

inclusão

de

Bolsas

Coordenadores

pertinentes

Contratos.

em

pela Instituição.

Estágio

IEL.

Supervisionado

Análise

Projetos e Relatórios

estudantes
situação

econômica

oferecidas

desfavorecida.
Ações

Diretoria
que

Promoção

de

promovem iniciativas

assessorias

da Empresa Júnior.

técnicas

Coordenadores

à

comunidade

em

de

de

Cursos

documentos

Coordenadores

pertinentes

Estágio

geral

Diretoria
Coordenadoria

de

Extensão

DIMENSÃO: COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE
Variáveis

Indicadores

Informantes

Procedimentos

Documentos

/Instrumentos
Comunicação interna

Canais

de

comunicação
informar

o

interno,

tais

Jornais,

para

Relatórios

acadêmica

Análise

público

PDI
de

e Material de

divulgação impresso

material

como:

produzido

folhetos,

cartazes,

site,

folderes,

manuais,

quadro

Toda a comunidade

de

avisos,

faixas e banners.
Comunicação externa

Reportagens

e

informações

Toda a comunidade

Relatórios

acadêmica

Análise

veiculadas nos meios

material

de

produzido

comunicação

material informativo

e

Material
de

de

divulgação impresso
ou on-line.
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Eficácia

da

Mecanismos

de

Toda a comunidade

Questionários

acadêmica

Relatórios

Comunicação interna

avaliação da eficácia

e externa

da comunicação, tais

avaliação

como

institucional

questionários,

PDI e Relatórios da
da

avaliação
institucional.

através da avaliação
institucional.

DIMENSÃO: POLÍTICAS DE PESSOAL
Variáveis

Indicadores

Informantes

Docentes em tempo

Nº de docentes por

Coordenações

integral,

tipo de contrato

Cursos e Diretoria

Nº de docentes, com

Coordenações

mestres e especialista,

respectiva

Cursos e Diretoria

com

horária.

parcial

e

Procedimentos

/

Instrumentos

Documentos

de

Análise Relatórios

Relatórios

de

Análise Relatórios

Relatórios

de

Análise

Plano de carreira

horistas
Docentes

doutores,

respectivos

carga

regimes de trabalho
Expansão

e

capacitação

e

Plano de carreira.

Coordenações

de

avaliação

Cursos e Diretoria

de

avaliações

das
e

Relatórios

desempenho
Expansão

do

corpo

técnico-administrativo.

Nº de funcionários

Diretoria

Técnico-

Análise

de

Plano de carreira

de

Grau

Relatórios

Administrativo
Melhorar o grau de

Nº de funcionários

escolaridade

dos

por

funcionários

técnico-

nível

Diretoria

de

Análise
Relatórios

de

escolaridade.

escolaridade

administrativo.

DIMENSÃO: ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO
Variáveis

Indicadores
Cumprimento

A gestão e as metas da
FACHASUL

objetivos

Informantes

Documentos

CONDIR e Diretoria

PDI

de

e

projetos

institucionais

e

elaboração

do

organograma da IES.
Participação

da

comunidade na CPA.
Participação
docentes,
representantes

órgãos
curso.

Composição
de

discentes,
técnico-

administrativo
colegiados

Funcionamento.

nos
de

Atribuições

PDI
CONDIR e Diretoria

Regimento
Geral

e
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Arquivo

e

registro

acadêmico;
Elaboração

e

Instruções normativas

organização do sistema

sobre

de

procedimentos

informação

acadêmico.

os

institucionais

Regimento

CONDIR e Diretoria

Geral.

(manual

acadêmico

e

Regimento Geral).
Tipos de informações
Instrumento

de

comunicação

veiculadas
Interatividade

com

a

comunidade

acadêmica.

Site da IES

CONDIR e Diretoria

acadêmica e normas
acadêmicas da IES.

DIMENSÃO: INFRAESTRUTURA FÍSICA
Procedimentos

Variáveis

Indicadores

Informantes

Acesso para portadores

Rampas para o acesso

Diretoria

de

as salas de aula e

Coordenadores

demais departamentos

cursos e docentes.

necessidades

especiais

/instrumentos
Planta baixa.

Documentos
Inventário Planta

de

baixa

da IES.
AUDITÓRIO

Nº. de auditório

Diretoria

Analise

do

Inventario Planta

patrimônio,

da

baixa

Analise

do

Inventario Planta

patrimônio,

da

baixa

Analise

do

Inventario

patrimônio,

da

planta baixa.
BIBLIOTECA

Nº. De bibliotecas

e

Acervo

Diretoria;
Coordenadores

de

curso, docentes e

planta baixa.

bibliotecário.
CORREDOR

E

Nº. E condições de uso

CANTINA

Diretoria
Coordenadores

Vistoria
de

Cursos e docentes.
CASA

DOS

PROFESSORES

Nº. De alojamento e

Diretoria

condições de uso.

Coordenadores

de

Cursos e docentes.
CLUBE ESPORTIVO E

parceria com o Clube

Diretoria

RECREATIVO

Paineiras

Coordenadores

utilização

para
do

clube

pelos alunos
COORDENAÇÃO
CURSO

DE

Nº.

De

planta baixa.
PDI

de

Cursos, docentes e
discentes.

salas

e

Diretoria

condições de uso e

Coordenadores

de

acesso.

Cursos e docentes.

Analise

do

patrimônio,

da

planta baixa.

Inventario
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CORREDOR DA FAMA

condicões de trabalho

Diretoria

e

Coordenadores

equipamentos

de

necessários para o bom

Cursos, docentes e

atendimento dos alunos

discentes.

Analise

do

patrimônio,

da

Inventario

planta baixa.

e professores do curso.
CORREDOR

DE

CIRCULAÇÃO E AREA

Nº.

Capacidade

e

Diretoria

Analise

do

Inventario Planta

Coordenadores de

patrimônio,

da

baixa.

Cursos, docentes

planta baixa.

Diretoria

Analise

do

Inventario

condições de uso e

patrimônio,

da

acesso.

planta baixa.

condições

DE CONVIVENCIA
DIRETORIA

Nº.

ESCRITORIO MODELO

Nº.

De

De

salas

salas

e

e

Diretoria

Analise

do

condições de uso e

Coordenadores de

patrimônio,

da

acesso.

cursos, docentes e

planta baixa.

Inventario

discentes.
LABORATORIO

DE

INFORMATICA

SALA DE ESTUDO

Diretoria

Analise

do

Inventario Planta

laboratórios específicos

Coordenadores de

patrimônio,

da

baixa.

cursos, docentes.

planta baixa.

Diretoria

Analise

do

Inventario

condições de uso e

Coordenadores de

patrimônio,

da

acesso.

cursos, docentes.

planta baixa.

Nº. De equipamentos,

Diretoria

Analise

do

condições de uso e

Coordenadores de

patrimônio,

da

acesso.

cursos, docentes.

planta baixa.

Diretoria

Analise

do

condições de uso e

Coordenadores de

patrimônio,

da

acesso.

cursos, docentes.

planta baixa.

Diretoria

Analise

do

condições de uso e

Coordenadores de

patrimônio,

da

acesso.

cursos, docentes.

planta baixa.

Nº. E condições das

Diretoria

Analise

do

Inventario Planta

instalações sanitárias

Coordenadores de

patrimônio,

da

baixa

Cursos e docentes.

planta baixa.

Diretoria

Analise

do

Inventario Planta

Coordenadores de

patrimônio,

da

baixa.

Cursos, docentes

planta baixa.

Diretoria

Analise

do

Inventario Planta

Coordenadores de

patrimônio,

da

baixa.

Cursos, docentes

planta baixa.

Diretoria

Analise

do

Inventario Planta

Coordenadores de

patrimônio,

da

baixa.

Cursos, docentes

planta baixa.

Nº.

SALA DE MULTIMEIOS

SALA

Nº. E condições dos

DOS

PROFESSORES

SALA DE AULAS

SANITARIOS:

Nº.

Nº.

De

De

De

salas

salas

salas

SECRETARIA

Nº.

ACADEMICA

condições de acesso.

SECRETARIA GERAL

Nº.

Capacidade

Capacidade

e

e

e

e

e

condições de acesso.

TESOURARIA

Nº.

Capacidade

condições de acesso.

DIMENSÃO:PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO

e

Inventario

Inventario

Inventario
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Variáveis

Indicadores

Planejamento

da

avaliação

Informantes

Conscientização
envolvimento

para

realização

da

/Instrumentos

Documentos

e

Diretoria Discentes

Análise

do

PDI

da

Coordenadores de

projeto

de

Projeto de Auto-

cursos

Auto-Avaliação

Avaliação

Institucional

Institucional

comunidade
acadêmica

Procedimentos

a

auto-

avaliação
Desenvolvimento

da

avaliação

Relação

entre

a

metodologia e objetivos
da

Pessoal

envolvido

na atividade

avaliação;

Determinação

Análise

do

PDI e Projeto de

projeto

de

Auto-Avaliação

Auto-Avaliação

dos

Institucional

Institucional

informantes;
Seleção

de

procedimentos
instrumentos

e
de

avaliação Analise dos
dados .
Divulgação

dos

resultados

Elaboração
relatórios;

de
Realização

Pessoal

envolvido

na atividade

Análise

do

Relatório

Relatório

de

Auto-Avaliação

de atividades internas

Auto-Avaliação

para

Institucional

divulgação

dos

de

Institucional

resultados.
Uso dos resultados da

Geração

de

avaliação

críticos

sobre

juízos
a

Diretoria

Reuniões

CPA

Relatório

de

Auto-Avaliação

instituição;

Institucional

Ações corretivas para
melhoria da qualidade
de ensino e demais
itens

inclusos

no

processo de avaliação
institucional

Relação

entre

Incorporação

de

planejamento e Auto-

sugestões de melhoria

Avaliação Institucional

das práticas de ensino

Diretoria

Relatórios

CPA

Relatório de AutoAvaliação
Institucional

e demais contribuições
que

a

auto-avaliação

institucional
proporciona

para

gestão da IES.

DIMENSÃO: POLÍTICAS DE ATENDIMENTO A ESTUDANTES E EGRESSOS
Variáveis

Indicadores

Informantes

Procedimentos

Documentos
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/Instrumentos
Acesso ao Processo de

Nº de candidatos por

Secretaria

Análise

do

Ficha de inscrição

Ensino

processo seletivo e por

Acadêmica

relatório

do

do

curso pretendido

processo

processo

seletivo

seletivo
Alunos Ingressantes X

Nº de matriculados por

Secretaria

Análise

Matriculados por Curso

curso

Acadêmica

relatório

oriundos

processo

de

Bolsistas

Outros

e

Estímulos

Concedidos

Relatório

vestibulandos ,
transferidos

e

portadores de diploma

portadores

de

Nº

diploma

de

e

estudantes

Coordenadores de

Análise

bolsistas / incentivos

curso;

relatórios,

Relatórios

funcionais.

Tesouraria

convênios e/ou

bolsistas,

Secretaria

contratos

Convênios

Parcerias

institucionais

de

Nº

médio

de

estudantes por turma

de

Contratos

Acadêmica
Estudantes X Turmas

de

alunos

seletivo,

transferências

Alunos

de

Coordenadores de

Análise

Curso

relatórios

de

Secretaria

Relatório

através

de

sistema

acadêmico

Acadêmica
Promoção de Eventos

Nº e tipo de eventos

Diretoria

realizados

Coordenadoria

e

Análise

de

relatórios

extensão

de

Relatório anual da
Extensão

e

e

dos

cursos

secretaria
acadêmica
Participação

em

Eventos

Nº

e

tipo

participações

de

Diretoria

em

extensão

Análise

Coordenadores de

relatórios

eventos

de

Entrevista

Relatório anual da
de

Extensão

e

dos

cursos

curso
Trabalhos

Publicados,

Nº e tipo de trabalho

por Estudantes

Coordenadores de

Análise

do

Relatório do acervo

curso

acervo

da biblioteca; site

Coordenadores de

bibliográfico

dos

TCC

Revistas

revistas.

cursos,

Biblioteca
Conselho Editorial

Tempo de Conclusão do

Tempo

Curso

conclusão do curso

médio

Participação Estudantil

de

Secretaria

Análise

Acadêmica

relatório

Grau de participação

Coordenadores de

Análise

estudantil

cursos

relatórios

em:

colegiado de cursos de

Docentes

graduação, conselhos,

Discentes

empresas jr, escritóriomodelo.

de

Regimento Geral

de

Relatórios
atividades
pertinentes

das
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Apoio

Acadêmico

e

Orientação

aos

Monitoria

Coordenadores de

Análise

Nivelamento

cursos

relatórios

Estudantes

de

Relatórios

das

atividades

Docentes

pertinentes

Discentes

DIMENSÃO: SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Variáveis

Indicadores

Relação entre o plano de

Percentuais

desenvolvimento da IES

realização orçamentária

(PDI)

e

o

Informantes
de

/Instrumentos

Diretoria

Comparação

Tesouraria

entre

orçamento

Documentos
PDI

valores

orçados

previsto

Orçamento

e

realizados

Compatibilidade
cursos

Procedimentos

entre

oferecidos

recursos

e

Percentuais

de

realização orçamentária

Diretoria

Comparação

Tesouraria

entre

financeiros

disponíveis

Orçamento

valores:

orçado e real

para

investimento.
Política de pessoal

Relação

percentual

entre os salários pagos
pela

instituição

e

Diretoria

Levantamento

Faturamento

Tesouraria

dos

IES e Plano de

a

salários

médios

de

média do mercado;

mercado pagos

Percentual entre folha

por instituições

de

similares

pagamento

(incluindo

encargos

da

Carreira

de

acordo com o

sociais) e faturamento.

plano

de

carreira.

Política de expansão

Construção de novos

Diretoria

Análise

dos

Plantas baixas dos

prédios e através do

Tesouraria

valores

para

prédios ocupados

mesmo, expansão do

realização

corpo docente e técnico

planejado

administrativo

do

e

do

que

se

pretende construir;
Orçamento
investimentos

de
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Política de capacitação

Capacitação do corpo

Diretoria

Relação

do

do corpo docente

docente

Tesouraria

grau

de

instrução

de

docentes

e

e

do corpo

técnico administrativo.

PDI

técnicosadministrativos.

11.3 FORMA DE PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ACADÊMICA,
TÉCNICA E ADMINISTRATIVA
A avaliação institucional da FACHASUL é realizada semestralmente e envolve
toda comunidade acadêmica (discentes, docentes, técnico-administrativos e
comunidade externa). A mesma é realizada através de um software próprio
desenvolvido para atender as características da avaliação, a qual, a CPA entende
como a mais adequada para a realidade da FACHASUL norteada pelos princípios e
dimensões do SINAES.
A

participação

de

toda

comunidade

(discentes,

docentes,

técnico-

administrativos e comunidade externa) é de fundamental importância para o
desenvolvimento e aprimoramento da Proposta de Avaliação Institucional.
A avaliação ocorre da seguinte forma:
• discussão dos parâmetros de avaliação;
• definição dos instrumentos e técnicas para coleta de dados;
• oferecimento de subsídios (respostas aos instrumentos de avaliação);
• análise dos resultados da avaliação e de das ações para aprimoramento e;
• indicação de pontos de melhoria para o próprio sistema de auto-avaliação.
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11.4 FORMA DE UTILIZAÇÃO DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES
A divulgação da Avaliação Institucional é feita à comunidade acadêmica da
IES, através de gráficos, relatórios, boletins internos e seminários.
Após a geração dos relatórios, a Direção da IES recebe todas as informações
da avaliação através do presidente da CPA, onde são apresentados os pontos forte
e fracos levantados por seus instrumentos. Neste momento, são discutidas as ações
a serem realizadas para aprimoramento e melhoria dos serviços prestados em cada
seguimento da IES. A partir daí, é realizada uma reunião com todos os membros da
CPA onde são apresentadas as propostas de melhoria e considerações da Direção.
A seguir os resultados são divulgados e discutidos com os docentes, funcionários e
líderes discentes separadamente, com propostas de plano de ação.

11.4.1 Uso dos Resultados da Avaliação
Qualquer tentativa de Auto-Avaliação Institucional perde totalmente seu
sentido, se seus resultados não forem amplamente discutidos e nem considerados
como elementos indispensáveis na tomada de decisões quanto à melhoria dos
processos administrativos e pedagógicos da IES. Assim os resultados da avaliação
servirão para:
• Geração de juízos críticos sobre a instituição;
• Ações corretivas, a partir dos resultados da avaliação.
A Comissão de Autoavaliação acompanhará, a cada semestre, os resultados
alcançados.
Os resultados são sistematicamente incorporados no desenvolvimento ou
reordenação das ações acadêmico-administrativas voltadas para o desenvolvimento
institucional, devendo existir uma perfeita articulação entre os resultados das
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avaliações externas e os da auto-avaliação, promovendo desta forma o
aprimoramento da qualidade de ensino da FACHASUL.

11.4.2 Comunicação da IES com a comunidade externa
A FACHASUL vem cada vez mais ampliando suas estratégias para a
comunicação com a comunidade externa através do seu site institucional de link
aberto “fale conosco”, site para divulgação das avaliações, divulgação de cursos que
ofertamos vagas e período de vestibular, oportunidade de emprego na FACHASUL
através do link “trabalhe conosco, cadastre seu currículo”, divulgação dos cursos de
extensão e implementação da ouvidoria.

11.4.3 Comunicação da IES com a comunidade interna
A FACHASUL possui mecanismo de comunicação direta e indireta com a
comunidade interna aluno-professores e funcionários. Os mecanismos de atuação
neste item se dá principalmente através do manual acadêmico que está
disponibilizado no site da IES e é objeto de discussão pessoalmente, principalmente
com os calouros; os avisos em sala de aula também são meios de comunicação
especialmente com alunos e professores; mural institucional; ouvidoria etc.

12 INFRA-ESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES ACADÊMICAS
A estrutura física da FACHASUL teve um acentuado crescimento nos últimos
anos, tornando-a suficiente e adequada para o funcionamento de todas suas
funções. Tal fato pode ser comprovado pelo resultado da avaliação in loco realizada
pela Comissão do MEC.
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Dos 3.155,81 m² de área construída, 2.142,45 m² abrigam as 21 salas de
aulas, tesouraria, diretoria, laboratório de informática e secretaria, 82 m² para sala
dos professores e coordenação, 96,03 m² para casa dos professores, 400,33 m²
como corredor de circulação, 375,00 m² de biblioteca e auditório e 60 m² para
cantina e futuras instalações da Empresa Junior.
As 21 salas de aula são todas construídas dentro de padrões modernos e
encontram-se em perfeitas condições para abrigar os alunos de todos os cursos
oferecidos, principalmente focando a questão que suas cadeiras são todas
almofadadas.
No aspecto físico para abrigar a parte administrativa, a IES, conta com sala
para professores dotadas de acomodações suficientes para abrigarem os docentes
e de todos os materiais e equipamentos utilizados e necessários ao trabalho
pedagógico.
No inicio do ano de 2010, houve uma reestruturação do espaço físico da
coordenação de cursos, com a ampliação dos gabinetes para as coordenações e
secretaria de coordenação, contendo equipamentos necessários para a realização
de seus trabalhos e atendimento a discentes e docentes. Ainda neste ano o bloco II
foi concluído.
Em relação à área comunitária, ou de livre circulação, possui uma área de
livre circulação, do tipo pátio interno, com bancos ao redor.
Os corredores são amplos e medem em sua totalidade 1.036 m², possuem
bebedouros com água filtrada e gelada.
A Faculdade conta com uma cantina com espaço físico de 120 m². A mesma
dispõe de mesas, cadeiras e um aparelho de televisão à disposição dos discentes.
Os demais setores administrativos e serviços acadêmicos são contemplados
com secretaria, tesouraria, diretoria em salas próprias, facilitando o atendimento ao
público em geral.
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12.1 RELAÇÃO EQUIPAMENTO/ALUNO/CURSO
Os laboratórios dos cursos visam proporcionar atividades práticas que
aproximem a teoria estudada em sala de aula às vivências práticas relacionadas ao
exercício profissional das habilidades desenvolvidas ao longo do curso. A relação
equipamento/aluno varia conforme a relação com a disciplina.
Os equipamentos são adequados ao Projeto do curso em quantidade que
mantém a relação equipamento/aluno compatível com o bom desempenho no
ensino e dentro dos padrões de qualidade exigidos para a avaliação do curso.
Possuem acessórios necessários às atividades previstas e material de consumo
compatível, em quantidade suficiente.

12.2 INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS SIGNIFICATIVAS

As ferramentas computacionais para os professores de alto padrão tecnológico
que possibilitam a construção dos materiais instrucionais de altíssima qualidade.
O ambiente do laboratório de informática é climatizado e os professores têm a
sua mesa; o laboratório sempre está em constante atualização de programas e
manutenção realizado por empresa terceirizada. A FACHASUL, investindo em
tecnologia pretende comprar para o laboratório de informática, computadores novos
e adquirir para ofertar melhores ferramentas ao corpo docente.
No ano de 2012 foi realizada a compra de um servidor da DELL, moderno e
atende os padrões de qualidade.

215

12.3 BIBLIOTECA
A Biblioteca Professora Therezinha de Oliveira Paulino, pertencente à
Faculdade de Administração de Chapadão do Sul, cuja mantenedora é a Sociedade
Educacional do Centro Oeste, está localizada em um prédio que fica no térreo, em
um lugar agradável e tranqüilo, atendendo às suas finalidades, além de ser arejada
com ventiladores de teto, bem iluminada, e de fácil acesso a alunos com deficiência
física. Ao usuário, é oferecido um ambiente favorável ao estudo, leitura e pesquisa,
com espaços coletivos e individuais bastante amplos a disposição dos usuários. A
biblioteca possui um acervo especializado destinado ao apoio do corpo discente e
docente para um maior e melhor aproveitamento dos cursos oferecidos atualmente
pela instituição, onde o mesmo é atualizado periodicamente nas diversas áreas do
conhecimento. A biblioteca seguindo o seu projeto de extensão e apoio à
comunidade, também atende a comunidade de Chapadão do Sul, sendo que nestes
casos, os usuários somente poderão retirar materiais da biblioteca para consulta
local.
A biblioteca possui um bibliotecário e uma auxiliar para a realização de
atendimentos a comunidade acadêmica.
A biblioteca usa o sistema de gerenciamento de biblioteca PHL Net em que,
possui todas as rotinas e serviços (Aquisição, Tombamento, Catalogação, Kardex,
Empréstimo, Renovação, Reservas, DSI, etc.) informatizadas e disponíveis na WEB
em tempo real, utilizando a última versão do software PHL – Personal Home Library.
É um sistema especialmente desenvolvido para administração de coleções e
serviços de bibliotecas e centros de informações. Foi adotado como uma alternativa
moderna e eficiente para organização da coleção, tendo como objetivo principal a
automatização de rotinas e serviços e/ou disponibilizar e compartilhar nosso
catálogo através da Web.
O padrão do registro utilizado pelo PHL se baseia no formato UNISIST/Unesco,
é um formato moderno, de baixíssimo custo de implementação, de comprovada
eficiência e adotado como padrão nos organismos internacionais e nas grandes
redes mundiais de informações (BIREME, AGRIS, FAO, INIS, etc).
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O PHL foi desenvolvido em XML IsisScript interpretada pelo software
WWWisis©Bireme, disponível para todos os sistemas operacionais. Com este
sistema de gerenciamento é possível efetuar buscas simultâneas em várias bases
de dados e importação de registros de outras bibliotecas, utilizando base de dados
no padrão CDS/ISIS-Unesco.
Com este sistema de gerenciamento de biblioteca via Web, o aluno pode
acessar o sistema, via internet, a biblioteca, podendo fazer pesquisas no acervo,
reserva de livros, renovação de materiais e sugestão de novas aquisições, tudo com
a maior comodidade possível, sem sair de casa. A biblioteca possui um ambiente
com terminais ligados a internet, utilizados gratuitamente por acadêmicos,
professores, funcionários e pessoas da comunidade. Este sistema está ligado a um
provedor fornecido diretamente pelo fabricante do sistema, permitindo com isso
acesso em alta velocidade durante 24 horas por dia.
O regulamento da biblioteca está disponível na página da biblioteca na internet
(http://fachasul.phlnet.com.br), contendo nele, todas as informações necessárias
para que o usuário utilize adequadamente dos serviços e rotinas oferecidos pela
biblioteca, bem como, também fica ciente das suas obrigações e deveres como
usuário.
Em relação à acessibilidade dos portadores de necessidades especiais, a
biblioteca foi projetada no térreo, possuindo rampa de acesso ao interior da
biblioteca, bem como um amplo, arejado e bem iluminado espaço interno, facilitando
assim, a locomoção destes usuários no interior da biblioteca e no acervo
bibliográfico.
No balcão de atendimento, é disponibilizado aos acadêmicos um computador
com acesso à internet, para que os mesmos executem os serviços disponibilizados
no sistema PHL.

12.3.1 Espaço Físico
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A Biblioteca da FACHASUL possui um espaço físico de 150 (cento e cinquenta)
metros quadrados, contemplando todos os setores com "layout" apropriado às
necessidades de estudo, leitura, pesquisa e atendimento aos acadêmicos,
professores e pessoas da comunidade, de forma ágil e segura. Neste espaço, estão
localizados o acervo, a área técnica, as salas para estudo em grupo, os gabinetes
para estudo individual, os micro computadores para pesquisa e busca nas bases de
dados do sistema de gerenciamento da biblioteca, as mesas para estudo em grupo e
ou individual e um conjunto de sofás para leitura de revistas e jornais.

12.3.2 Instalações para o Acervo
A Biblioteca Professora Therezinha de Oliveira Paulino possui um espaço físico
de 150 (cento e cinquenta) metros quadrados, sendo que 50 (cinquenta) metros
quadrados estão destinados ao acervo, a administração, o pessoal do atendimento
aos usuários e a área técnica, e 100 (cem) metros quadrados estão destinados à
área de leitura e estudo. A Biblioteca é central, possui um acervo especializado
destinado ao apoio de seus alunos e professores para o maior e melhor
aproveitamento

dos

cursos

oferecidos

pela

instituição,

sendo

atualizado

constantemente nas diversas áreas do conhecimento. Estes benefícios são
estendidos a ex-alunos e comunidade em geral, sendo que acadêmicos da
Universidades Federal e estudantes das redes pública e particular de ensino médio
e fundamental utilizam o acervo e os serviços da Biblioteca FACHASUL
Fazem parte da área do acervo, 05 (cinco) estantes que são destinados ao
armazenamento fitas de vídeos, jornais e periódicos da área de administração,
ciências contábeis e assuntos gerais, 12 (doze) estantes que são destinados ao
armazenamento do acervo de livros pertencentes à biblioteca, uma mesa destinada
aos serviços técnicos e um micro computador de uso específico dos serviços da
biblioteca.
A biblioteca da FACHASUL possui um acervo especializado destinado ao apoio
do corpo discente e docente para um maior e melhor aproveitamento dos cursos
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oferecidos atualmente pela instituição, onde o mesmo é atualizado periodicamente
nas diversas áreas do conhecimento.
O acesso aos itens bibliográficos pelos usuários é feito através de
computadores, uma vez que, o sistema de gerenciamento utilizado pela biblioteca é
o PHL via Web, sendo disponível para os usuários algumas bases de dados de
pesquisa como, base de dados de autor, de título, de assunto, de Kardex (revistas),
entre outras.
Dentro do espaço físico total da Biblioteca da Instituição, que é de 150 (cento e
cinquenta) metros quadrados, 100 (cem) metros quadrados são destinados à área
de estudo. As instalações para estudos individuais envolve 02 (dois) gabinetes para
estudo individual, 10 (dez) mesas redondas com 06 (seis) cadeiras cada, um
conjunto de sofás para leitura de periódicos e 04 (três) micro computadores que
servem de terminais de consulta ao acervo e para pesquisas e elaboração de
trabalhos acadêmicos, todos ligados à rede internet.

12.3.3 Acervo por Área do Conhecimento
A biblioteca possui um total de aproximadamente 2224 títulos de livros, com
um total de 4088 exemplares, que atendem todas as necessidades dos docentes e
discentes dos dois cursos oferecidos pela instituição.
A Biblioteca possui periódicos que contemplam todas as áreas dos dois cursos
oferecidos pela FACHASUL com destaque para as diversas assinaturas de revistas
especializadas, visto que, em algumas áreas as mudanças ocorrem rapidamente
tornando o periódico, algumas vezes, mais importante que o próprio livro.
A biblioteca possui periódicos que contemplam todas as áreas dos cursos
oferecidos pela instituição. A FACHASUL faz sistematicamente assinatura e
renovação de jornais e revistas em circulação nacional, possuindo até o momento
um total de 32 títulos relacionados à área de administração, dentro os mais
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importantes podemos dar como exemplo o HSM , Management, Revista Brasileira
de Administração (Conselho Federal de Administração), Revista Isto é Dinheiro,
Revista Você S/A, Revista Exame, Revista Dinheiro Rural, Revista Empreendedor,
Revista O Melhor do RH, Revista Melhor Gestão de Pessoas, entre outros títulos, 15
títulos de revistas relacionados a temas gerais, como Veja, Isto É, Época, entre
outras, 11 títulos de revistas relacionados à área de Ciências Contábeis, como
Revista Razão Contábil, Revista Contabilidade & Finanças da USP, Revista
Brasileira de Contabilidade e 13 títulos de jornais que são de âmbito regional,
estadual e nacional, como Correio do Estado, Valor Econômico e Jornal
Administrador Profissional, possuindo um total de aproximadamente 900 exemplares
de revistas.
Os periódicos são complementos didáticos para o bom desenvolvimento de
pesquisas, trabalhos acadêmicos e estudos por parte dos usuários e professores,
uma vez que, as revistas sempre englobam assuntos da atualidade ajudando
contudo, na formação dos acadêmicos dos cursos oferecidos pela instituição.
A Biblioteca possui um acervo de 46 (quarenta e seis) fitas de vídeo e 07 (sete)
DVDs relacionados a áreas do conhecimento humano e a administração.
Com este sistema de gerenciamento de biblioteca via Web, o aluno pode
acessar o sistema, via internet, a biblioteca, podendo fazer pesquisas no acervo,
reserva de livros, renovação de materiais e sugestão de novas aquisições, tudo com
a maior comodidade possível, sem sair de casa. A biblioteca possui um ambiente
com terminais ligados a internet, utilizados gratuitamente por acadêmicos,
professores, funcionários e pessoas da comunidade. Este sistema está ligado a um
provedor fornecido diretamente pelo fabricante do sistema, permitindo com isso
acesso em alta velocidade durante 24 horas por dia.
As bases de dados do PHL8 contêm informações detalhadas em registros
padronizados para controle de livros, de periódicos, de fitas de vídeos, entre outros
itens bibliográficos. Estas bases de dados permitem pesquisas dos dados através de
palavras chaves, autores, títulos e pistas, através dos terminais de consulta
disponíveis na biblioteca para todos os usuários da biblioteca, ou em qualquer
computador que tenha acesso a internet, uma vez que o sistema é on-line.
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Nas bases de dados do sistema da biblioteca são gerenciadas pelo servidor e
armazenadas informações como: dados catalográficos de livros, registros de
empréstimos, registros de multas, consultas, devoluções e reservas, estatística de
acesso ao acervo, estatística de acervo por cursos e áreas de conhecimento, além
de outras informações. As bases de dados que compõe o sistema PHL8 são as
seguintes: bases de dados públicas, bases de dados administrativas, bases de
dados auxiliares, bases de dados de configurações, bases de dados de controle e
bases de dados de parâmetros.
As Bases de dados públicas, que são aquelas que estarão disponíveis aos
usuários da biblioteca para consulta ou registro de informações. Faz parte desta
base de dados 02 (duas) bases de dados específicas que são: Base de dados de
catálogo e base de dados de sugestão de compras.
As Bases de dados administrativas são aquelas que estarão disponíveis
somente aos bibliotecários ou funcionários autorizados da biblioteca. Faz parte desta
base de dados outras 05(cinco) bases de dados específicas que são: base de dados
de tombo; base de dados de kardex; base de dados de usuários; base de dados de
fornecedores e base de dados de permissões.
As Bases de dados auxiliares são de uso facultativo, ou seja, a biblioteca pode
adotá-las ou não. São bases de dados que irão armazenar informações auxiliares
que irão subsidiar o bibliotecário durante as rotinas de aquisição, processos técnicos
e indexação. Faz parte desta base de dados outras 05(cinco) bases de dados
específicas que são: base de dados de controle de vocabulário, base de dados de
controle de autoridade, base de dados de tabela de classificação, base de dados
tabela de áreas temáticas e base de dados de tabela de cursos e disciplinas.
As Bases de dados de configurações são aquelas que irão armazenar todos os
parâmetros de configuração das rotinas da biblioteca ou sistema de bibliotecas. Faz
parte desta base de dados, outras 11(onze) bases de dados, sendo: base de dados
de sistema de bibliotecas; base de dados de bibliotecas; base de dados de
regulamentos; base de dados de prazos e quantidades; base de dados de
calendário; base de dados de relatórios; base de dados de catálogo; base de dados
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de tombo; base de dados de usuário; base de dados de kardex e base de dados de
fornecedor.
As Bases de dados de controle são aquelas criadas e controladas
automaticamente pelo PHL durante as operações de rotinas de entrada e edição de
dados e transações de empréstimo, devolução, renovação, reservas. Faz parte
desta base de dados outras 06 (seis) bases de dados específicas que são: base de
dados de empréstimos; base de dados de reservas; base de dados de penalidades;
base de dados de históricos; base de dados de livro caixa e base de dados de
conexões.

12.3.4 Horário de Funcionamento
O horário de funcionamento da Biblioteca é de segunda à sexta feira é das
13:00h às 22:30h.
Aos sábados, a biblioteca funciona em dias letivos e quando tem aula de pósgraduação e o horário de funcionamento da biblioteca depende das necessidades da
instituição em que, normalmente funciona das 8:00h às 12:00h e das 13:00h às
18:00h.

12.3.5 Serviços Oferecidos
Na Biblioteca, os usuários tem acesso ao acervo, através das bases de dados
do sistema de gerenciamento da biblioteca, utilizando para isto, os terminais de
consulta ao acervo localizados na própria biblioteca ou através de qualquer
computador

que

tenha

acesso

a

Internet

através

do

endereço

http://fachasul.phlnet.com.br, já que o sistema é on-line.
As bases de dados do PHL8 contêm informações detalhadas em registros
padronizados para controle de livros, de periódicos, de fitas de vídeos, entre outros
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itens bibliográficos. Estas bases de dados permitem pesquisas dos dados através de
palavras chaves, autores, títulos e pistas.
A grande vantagem deste sistema de gerenciamento de biblioteca via Web, é
que o usuário pode acessar o sistema, via internet, a biblioteca, podendo fazer
pesquisas no acervo, reserva de livros, renovação de materiais e sugestão de novas
aquisições, usando para isto um login e uma senha que é definida pelo próprio
usuário, tudo com a maior comodidade possível, sem sair de casa.
O empréstimo domiciliar é oferecido aos professores, alunos de graduação,
pós-graduação e funcionários, cadastrados na biblioteca, mediante apresentação do
cartão do usuário ou documento com identificação. Os alunos da FACHASUL podem
retirar as obras da biblioteca para pesquisa, tendo o prazo de sete dias úteis para a
devolução, podendo ser renovada por mais sete dias, o limite por aluno é de 03
(três) renovações. O acesso às obras pertencentes na biblioteca é feito através dos
terminais de consulta localizados na biblioteca ou de qualquer micro computador que
esteja ligado à internet, já que, o sistema da biblioteca se encontra via Web. O
acesso aos periódicos é feito da mesma forma dos livros, sendo que a biblioteca
está em fase de cadastro dos periódicos no sistema, já possuindo alguns
exemplares cadastrados, no empréstimo de periódicos o prazo é de somente um
dia, já que estes materiais são considerados consulta local. Os usuários podem
também utilizar o serviço de cópias de documentos da biblioteca, internamente na
instituição, sendo que de maneira estratégica para facilitar para os usuários, a parte
de xérox fica localizada perto da biblioteca.
Para a comunidade de Chapadão do Sul é permitido somente Consulta Local e
retirada do material para reprodução (cópia) na própria Instituição.
A Biblioteca Professora Therezinha de Oliveira Paulino é administrada sob a
coordenação e supervisão de um profissional de Biblioteconomia, que consta em
seu quadro de pessoal com a participação de 1 (um) auxiliar e 1 (uma) Analista de
Sistema, que presta serviços periodicamente para dar bom andamento e
manutenção no sistema de gerenciamento adotado pela Biblioteca.
A Biblioteca possui as Normas Bibliográfias para Trabalhos Acadêmicos da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), disponibilizando as, ao corpo
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discente e docente da instituição, quando estes necessitarem da mesma. Serviços
de orientações aos usuários com enfoque para a normalização de trabalhos
acadêmicos seguindo a ABNT também são feitas pela biblioteca.
A biblioteca da FACHASUL possui um número amplo tanto de títulos, quanto
de exemplares nas diferentes área do conhecimento, para que os alunos possam
realizar suas pesquisas. Os alunos também utilizam com intensidade o acervo de
periódicos para pesquisa, uma vez que, estes sempre trazem temas da atualidade.
Ainda através da biblioteca, é possível o aluno realizar buscas pela internet em
sites de pesquisa como o google , o cadê e em bases de dados gratuitas, sempre
que houver a necessidade, o pessoal técnico da biblioteca ajuda nas buscas.
Também é disponibilizado na biblioteca o material informativo sobre as normas
internas da instituição para a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso e
orientação aos usuários sobre estas normas.
Os funcionários da biblioteca prestam os seguintes serviços de apoio aos
usuários:
• Levantamento bibliográfico mediante solicitação do usuário, a biblioteca
elabora

levantamento

bibliográfico

nas

bases

de

dados

do

sistema

de

gerenciamento da biblioteca.
• Orientação ao usuário visa a oferecer ao usuário assistência e orientação no
uso dos recursos informacionais da biblioteca (catálogos, acervo, bases de dados,
entre outros).
• Comutação bibliográfica; serviço de comutação bibliográfica, ou seja,
localização e solicitação de cópias de artigos de periódicos e teses mediante
pagamento, através do convênio com o Programa COMUT do IBICT/CNPq.

224

12.3.6 Instalações para Estudos Individuais
A biblioteca tem para os usuários 02 (dois) ambientes, arejados e com
iluminação adequada:
1. para leitura 10 (dez) mesas, com capacidade para 06 (seis) pessoas cada;
2. sala de leitura informal com dois sofás.

12.3.7 Instalações para Estudos em Grupos
A Biblioteca tem para os usuários um ambiente arejado e com iluminação
adequada, com 10 mesas com capacidade para quatro 06 pessoas cada; além
disso, possui duas salas para estudo em grupo, com uma mesa cada com
capacidade para quatro pessoas.

12.3.8 Política de Aquisição, Expansão e Atualização da Biblioteca
“PROFª Therezinha de Oliveira Paulino”
Com os avanços tecnológicos a informação passou a ter várias formas de
suporte informacional como: CD, VHS, DVD, e etc, além do tradicional livro. A
Biblioteca passou por um processo de adequação as mudanças oferecidas pelo
mercado informacional.
A INTERNET passou a ser parte integrante de uma Biblioteca como mais um
serviço prestado, auxiliando a consulta em Bibliotecas Virtuais, bases de dados e
outros “lugares” que o ciberespaço pode proporcionar. Esse, digamos subterfúgio,
vem de maneira à auxiliar de forma eficaz o atual trâmite de informações, fazendo
com que as respostas aos anseios informacionais sejam atemporais, quebrando as
barreiras geográficas e físicas.
A Biblioteca Universitária “Profª Therezinha de Oliveira Paulino” possui
características básicas ligadas à área de Administração e de Ciências Contábeis da
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Faculdade de Administração de Chapadão do Sul mantida pela Sociedade
Educacional do Centro Oeste.
A Faculdade foi inaugurada em 2001, e junto com ela foi criada a Biblioteca
“Profª Therezinha de Oliveira Paulino”, que ao longo do tempo foi desenvolvendo
e acrescentando ao seu acervo documental, o material necessário para o curso de
Administração em tramitação naquele instante no Ministério da Educação e Cultura.
A Biblioteca possuía o acervo voltado principalmente para as áreas de
Administração e afins.
A Política de aquisição, expansão e atualização da Biblioteca “Profª
Therezinha de Oliveira Paulino” da Faculdade de Chapadão do Sul, baseia-se na
qualidade e agilidade em atender as áreas técnicas dos cursos de Administração e
Ciências Contábeis, mas também a compreensão do processo como um todo.
A Política de aquisição, expansão e atualização deve ser um trabalho
interdisciplinar que consiste no planejamento do acervo sendo um processo
contínuo, que tem seu início a partir do funcionamento da Biblioteca e que terá
duração durante toda a existência da Instituição.
Esse trabalho serve para uma maior aproximação entre os usuários (docentes /
discentes / funcionários e comunidade) e o gerenciamento da Biblioteca, buscando
trabalhar a qualidade na aquisição do acervo, em outras palavras, fazer deste um
serviço eficaz e de excelência.
A Biblioteca universitária tem por objetivo atender os cursos que a Instituição
possui em sua grade curricular, exigindo um crescimento constante com vistas às
novidades apresentadas pelo mercado editorial.
A seleção do acervo consiste em buscar um volume cada vez maior e melhor
de recursos informacionais, para que possamos dar suporte ao trabalho de pesquisa
realizada pela comunidade acadêmica, tendo como parâmetro a bibliografia básica e
complementar dos cursos oferecidos.
A Política de aquisição, expansão e atualização da Biblioteca “Profª
Therezinha de Oliveira Paulino” surge na necessidade da aplicação consciente
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dos recursos disponíveis pela mantenedora da Instituição, que é a Sociedade
Educacional do Centro Oeste.

12.3.8.1 Objetivos
Geral
Estabelecer Política para aquisição, expansão e atualização da Biblioteca
“Profª Therezinha de Oliveira Paulino”, para o ano de 2015.

Específicos
1) Critérios de seleção de materiais bibliográficos e audiovisuais;
2) Política de aquisição de materiais bibliográficos e audiovisuais;
3) Regras para o recebimento de doações.
Os Objetivos propostos foram estabelecidos através de consultas de obras
bibliográficas especializadas na orientação de processos de aquisição que
pudessem ser adequados à realidade da Biblioteca “Profª Therezinha de Oliveira
Paulino”.

12.3.8.2 Critérios de Seleção
A seleção dos materiais que farão parte do Acervo da Biblioteca “Profª
Therezinha de Oliveira Paulino” será realizada pelo corpo docente juntamente com
a Coordenação Pedagógica e a Equipe da Biblioteca através de pesquisas do que
está sendo editado pelo mercado livreiro em termos de atualidade, e o mais
importante, sempre visando atender à bibliografia básica sugerida pelo Ministério da
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Educação no que compete aos cursos existentes na Faculdade de Chapadão do
Sul.
O critério principal deve ser o fato de que esta é uma Biblioteca Universitária,
que tem como público alvo alunos do curso de Administração e Ciências Contábeis.
Outro fator levado em consideração é a pretensão de elaboração de um projeto de
atendimento a comunidade ampliando o quadro de usuários (docentes, discentes e
funcionários da Instituição), para que possamos atender também a comunidade de
Chapadão do Sul de uma forma geral.
A Bibliografia básica a respeito dos assuntos abordados pelas disciplinas é
selecionada e definida pelo corpo docente e a coordenação pedagógica usando
como diretriz a bibliografia indicada pelo Ministério da Educação, a equipe da
biblioteca realiza o trabalho de pesquisa das publicações existentes no mercado,
cotação do material e tratamento técnico. A biblioteca por sua vez, tem o cadastro
em várias editoras que publicam obras relacionadas às áreas de Administração e
Ciências Contábeis. Estas editoras enviam por e-mails, postais catálogos e
informativos com as novidades do mercado nestas áreas. A biblioteca repassa estas
informações para a coordenação dos cursos que por sua vez repassam para os
professores ficarem a parte das novidades do mercado editorial
Para a realização do processo de seleção de materiais, devem ser levados em
consideração alguns itens, sendo:
• Autoridade – Qualidade do material e reputação do seu autor e as editoras
nas áreas de abrangência da Biblioteca;
• Precisão – Exatidão das informações através do conhecimento dos
professores;
• Imparcialidade – Aborda o assunto de maneira justa a aceitando outras
opiniões;
• Atualidade – Observar ano de publicação da obra;
• Cobertura/Tratamento – Como o assunto é abordado (detalhadamente ou
superficialmente);
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• Idioma – Analisar se o idioma que a obra foi produzida atenderá aos usuários
levando em consideração o processo de ensino/aprendizagem;
• Relevância/interesse – Relevante à experiência do usuário e podendo
despertar o seu interesse;
• Estilo – Analisar se a obra é adequada ao usuário;
• Características físicas – Analisar a tipografia da obra, a encadernação e a
qualidade do papel;
• Aspectos especiais – Inclusão e qualidade de bibliografias, apêndices,
notas, índices e outros itens que possam otimizar o documento;
• Contribuição potencial – Avalia a coleção já existente e avalia a inclusão ou
não de outras obras;
• Custo – Identificar as alternativas financeiras que compensem a Biblioteca
“Profª Therezinha de Oliveira Paulino” (desconto com fornecedores, prazo maior
de pagamento, entre outras alternativas, sempre buscando a viabilização financeira
da instituição).

12.3.8.3 Aquisição
A aquisição das obras que farão parte do acervo da Biblioteca “Profª
Therezinha de Oliveira Paulino” é realizado através de Compra ou Doação.
Os Recursos Orçamentários estão vinculados à mantenedora da Faculdade de
Chapadão do Sul que é a Sociedade Educacional do Centro Oeste, anualmente é
realizado um planejamento apresentado e aprovado pelo FACHASUL – Faculdade
de Chapadão do Sul.
O planejamento anual é organizado em planilhas com o objetivo de facilitar a
visualização dos itens, sendo:
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Solicitação dos docentes – obras selecionados pelos mesmos para atender a
bibliografia básica e complementar;
Novas assinaturas de periódicos;
Manutenção Mensal;
A Coordenação Pedagógica recebe a relação de livros dos docentes, analisa o
material solicitado conforme o que foi estabelecido para o Curso, estabelece a
quantidade (proporcional ao número de usuários por curso/disciplina), encaminha
para a Biblioteca para a cotação do material e o tratamento técnico.

12.3.8.4 Doações
As doações serão analisadas pelo Bibliotecário responsável, e estas só serão
aceitas se atenderem as necessidades informacionais da Biblioteca “Profª
Therezinha de Oliveira Paulino”, tendo como critério principal a relevância dos
assuntos das obras doadas com os cursos oferecidos pela Fachasul. Outro aspecto
a ser observado é o estado de conservação do material doado. Esse processo tem
como objetivo manter o acervo protegido da ação de fungos que possam contribuir
para a deterioração dos itens já existentes na Biblioteca.

12.4 APOIO NA ELABORAÇÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS
A Instituição mantém a atualização da ABNT, disponibilizando ao corpo
discente e docente. Os acadêmicos contam com um professor orientador, com a
função de orientar, acompanhar e viabilizar o desenvolvimento e conclusão dos
trabalhos acadêmicos e monográficos de conclusão do Curso.
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Para que o Trabalho de Conclusão de Curso dos graduandos, resulte de fato
em produção científica e aprofundamento temático, os alunos

contam com um

Manual de Orientação elaborado pelos professores sob a orientação do Professor de
Estágio dentro das Normas da ABNT e ainda contam com o professor-orientador e
co-orientadores do corpo docente da Instituição, remunerados pela mesma, ou
profissionais de reconhecido saber que atuam na região, desde que aprovado pelo
Coordenador.
A Biblioteca da Instituição possui número suficientes de títulos e exemplares
nas diferentes áreas do conhecimento para que os alunos possam realizar suas
pesquisas. Devido ao grande número de assinatura de importantes periódicos os
alunos podem desenvolver pesquisas sobre temas atuais.
Ainda através da biblioteca é possível o aluno realizar buscas pela internet em
bases de dados como: Comut, Scielo, Ibict, Capes, Domínio Público, entre outras
que estão no site da biblioteca.
Todos os alunos tem acesso ao acervo e aos sistemas de busca, mas para
empréstimo domiciliar e outros serviços, os usuários terão que estar regularmente
matriculado e cadastrado na biblioteca.
Ainda, é disponibilizado, pela internet material informativo sobre as normas que
devem ser obedecidas para apresentação de trabalhos acadêmicos, bem como
manual específico com o Regulamento do Trabalho de Conclusão de curso,
anexado a este arquivo.
A IES disponibiliza-se aos acadêmicos, no período vespertino, laboratório de
informática com computadores conectados a internet.
Os Funcionários da Biblioteca prestam os seguintes serviços de apoio aos
usuários:
• Consulta: Permite efetuar pesquisas ao Catálogo da Biblioteca por autor,
título, assunto, data ou palavra-chave, através dos terminais existentes na Biblioteca
ou de qualquer local através do endereço http://fachasul.phlnet.com.br;
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• Referência: Orientação no uso do Catálogo automatizado nos terminais de
consulta disponíveis na biblioteca, visando à busca e recuperação de documentos e
informações;
• Circulação: Permite aos usuários serviços de empréstimo, devolução e
renovações dos itens bibliográficos pertencentes a biblioteca com controle de multas
e estatísticas;
• Reservas: Permite ao usuário ter acesso ao serviço de reserva On-Line ou
diretamente na biblioteca, assegurando que o material irá estar disponível para
empréstimo mediante solicitação do usuário;
• Internet: Permite ao usuário ter acesso à internet como fonte de informações
e acesso às bases de dados gratuitas disponíveis na Web;
• Normalização: Permite serviços de orientações ao usuário conforme normas
técnicas

bibliográficas

estabelecidas

para

trabalhos

acadêmicos

seguindo

rigorosamente à ABNT e o manual de normalização interna da IES;
• Levantamento bibliográfico: Pode efetuar mediante solicitação do usuário, o
levantamento

bibliográfico nas bases de

dados existente no sistema de

gerenciamento da biblioteca;
• Consulta Local a Comunidade: A comunidade de Chapadão do Sul e região
pode freqüentar a biblioteca e usar os itens bibliográficos ali pertencentes somente
no local ou retirá-los para reprodução parcial dentro da faculdade;
• Estudo em Grupo e Individual: A biblioteca disponibiliza em seu interior na
área de estudo 02 salas e 06 mesas para estudo em grupo;
• Leitura Informal: A biblioteca disponibiliza em seu interior na área de estudo
um espaço para leitura informal de revistas e jornais contendo 02 sofás para uma
melhor comodidade dos alunos.
• Orientação ao Usuário - Visa a oferecer ao usuário assistência e orientação
no uso dos recursos informacionais da biblioteca (catálogos, acervo, bases de dados
e outros)
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• Comutação bibliográfica COMUT/BIREME: Permite serviço de localização e
solicitação de cópias de artigos de periódicos e teses mediante pagamento, através
do convênio com o Programa COMUT do IBICT/CNPq. A Biblioteca Central está
cadastrada como Biblioteca Solicitante e opera esse serviço "on-line".

13 ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Os processos seletivos relativos às formas de ingresso na FACHASUL, bem
como instalações apropriadas de acordo com a legislação específica, vem facilitar o
acesso e permanência na instituição aos portadores de necessidade especial.
As rampas de acesso, banheiros apropriados, os serviços de tradutor e
intérprete da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS.
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14 DEMONSTRATIVO DE CAPACIDADE E SUSTENTABILIDADE
FINANCEIRA

Planejamento Econômico-Financeiro
Receitas
2013
Anuidades/Mensalidades

2014

2015

2016

2017

1.366.220,90

1.110.091,40

1.243.302,37

1.392.498,65

1.559.598,49

3.825,27

3.992,42

4.471,51

5.008,09

5.609,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Serviços

2.550,18

2.661,61

2.981,00

3.338,72

3.739,37

Diversos

106.042,14

380.226,04

425.853,16

476.955,54

534.190,21

1.478.638,49

1.496.971,47

1.676.608,05

1.877.801,01

2.103.137,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bolsas

42.246,82

44.909,14

50.298,24

56.334,03

63.094,11

Inadimplência

28.164,54

29.939,43

33.532,16

37.556,02

42.062,74

TOTAL DESCONTOS

70.411,36

74.848,57

83.830,40

93.890,05

105.156,85

1.408.227,13

1.425.687,11

1.596.769,56

1.788.381,91

2.002.987,74

Taxas/Secretaria
Financeiras

RECEITA BRUTA
DESCONTOS

Receita Operacional

Despesas
2013

2014

2015

2016

2017

1. PESSOAL
Docente

171.192,99

546.650,34

612.248,38

685.718,19

768.004,37

Técnicos e Administrativa

209.235,88

234.278,73

262.392,18

293.879,24

329.144,75

Encargos

144.897,48

325.065,00

364.072,80

407.761,54

456.692,92

Sub-total

525.326,35

1.105.994,07

1.238.713,36

1.387.358,96

1.553.842,04

204.969,64

60.617,83

67.891,97

76.039,01

85.163,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204.969,64

50.617,83

56.691,97

63.495,01

71.114,41

62.382,06

49.405,43

55.334,08

61.974,17

69.411,07

260.411,02

39.613,95

44.367,62

49.691,74

55.654,75

Salas de aula

71.293,79

17.606,39

19.719,16

22.085,46

24.735,71

Laboratórios

33.470,34

13.204,65

14.789,21

16.563,91

18.551,58

Biblioteca

8.911,72

4.305,04

4.821,64

5.400,24

6.048,27

Acervo

7.915,00

7.606,00

8.518,72

9.540,97

10.685,88

Equipamentos informática

27.315,60

22.007,75

24.648,68

27.606,52

30.919,30

Computadores

16.407,91

19.806,98

22.183,82

24.845,88

27.827,38

Diversos

198.095,27

9.903,49

11.091,91

12.422,94

13.913,69

Sub-Total 3

686.202,71

169.459,68

189.794,84

212.570,22

238.078,65

2. MANUTENÇÃO
Consumo
Aluguel
Sub-Total 2
3. INVESTIMENTO
Mobília
Reformas
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4. OUTROS
Treinamento

4.502,45

7.481,60

8.379,39

9.384,92

10.511,11

Pesquisa e Extensão

3.939,64

6.546,40

7.331,97

8.211,80

9.197,22

Eventos

2.814,03

4.676,00

5.237,12

5.865,57

6.569,44

Sub-Total 4

11.256,12

18.704,00

20.948,48

23.462,30

26.277,77

1.344.775,58

1.506.148,65

1.686.886,49

1.889.312,87

TOTAL

1.427.754,8

